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Electrochemical Processes and Solid State Properties

H. Gerischer and D. II. Kolb
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft
Faradayweg 4-6, D-1000 Berlin 33, West Germany

The most characteristic trends in recent fundamental electrochem-
ical research are the increased application and development of
spectroscopic techniques for the study of the solid-electrolyte
interface and the application of solid state concepts for the
description and analysis of processes occurring at this interface.
In this lecture, some examples will be discussed mainly based on
experiments having been performed in Berlin at the Fritz-Haber-
Institute of the Max-Planck-Gesellschaft. We have selected exam-
ples from three topics which are: double layer structure at met-
als and semiconductors, adsorbed monolayers on metals, and kinetic
processes on single crystal surfaces of metals and semiconductors.

I. Double Layer Structure

(a) Metals

Today we have a large amount of information about the composition
of the double layer which mainly stems from capacity measurements
and their thermodynamic interpretation. Widely unknown is however
the structure of the water in the double layer. Recent studies in
the gas phase of the adsorption of water molecules at surfaces of
noble metal single crystals have shown that water adsorption is
weak /I/. The adsorption energies of water on platinum, gold, sil-
ver, copper or nickel are in the order of 10 kcal/mol. Stronger ad-
sorption bonding has only been found in connection with the chemi-
sorption of atoms which form a polar bond to the surface like ha-
lides or oxygen /2/. This can be interpreted as the formation of
a kind of solvatlon shell /3/.

IV S W \ BRAS, ELBROttlW. BJEimflL, 1984. «AIS, P-I-XV
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The structure of a roonolayer of water on surfaces is mainly control-

led by hydrogen bonding between the water molecules» which results

in a structure closely related to that one of ice /3/. Consequent-

ly the solvation shell of the ion and its distortion in the double

layer will be of greatest importance for the double layer structure

as well as for the hydrogen bonding network between water molecules»

more than the direct Interaction between water and solid. The idea

of a strongly adsorbed water layer with rigid orientation between

the metal surface and the outer Helmholtz plane can no longer be

maintained and should be replaced by a structurally more complicated

model which still has to be developed.

Spectroscopic studies of electrode surfaces in-situ which could give

Information about the composition of the interfacial layer on a mo-

lecular level are usually restricted by the high absorptivity of the

solvent in the respective wavelength range. The solvent also prevents

the application of all the new spectroscopic techniques which have

been developed in recent years for the study of surfaces in vacuo or

in contact with gases at very low pressure» using photoelectron

emission» the diffraction of electrons at the surface or their ener-

gy losses by interaction with the surface. Attempts have therefore

been made to remove the electrode from the bulk electrolyte without

loosing the electric double layer. It was demonstrated that it is

possible to emerse electrodes of noble metals from the solution un-

der conditions» where only an electrolyte layer of about 6-10 Ã* thick-

ness remains on the surface /4/. After transfer of such a surface

into a vacuum chamber, it was possible to analyze the composition

of the species kept on the surface) by strong enough electrostatic or

chemical interaction. In this way» the composition of the doable

layer at various potentials could be analyzed. Pig. 1 gives an

example.
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Fig 1 - Surface concentrations of ions derived from the respective
BSCA signals for eaersed gold electrodes as a function of eaersion
potential, (a) Cs on Au for eaersion fro» 5x1O~3 M Cs2SO4 (eee) and

from 10 * M CsBr (ooo). (b) Br on Au for
Pro» ref. /5/.

•ion from 10 M CsBr.

satingThese results desonstrate that aainly the counter ions compe
the excess charge on the metal are found in this double layer and
the amount increases as expected with the amount of surface charge
on the metal. For specifically adsorbed ions, however, the chemical
Interaction leads to an accumulation of counter ions even under
conditions, where the excess charge on the metal has the same sign
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and this results in a coadsorption of the counter ion in the outer

Helmholtz plane which can also be detected by photoelectron spec-

troscopy.

Such measurements have directly confirmed what: was indirectly con-

cluded from previous, purely electrochemical studies. However, such

direct information is very valuable, since it is free of the pit-

falls of indirect reasoning. We shall later see that this emersion

technique is also very usefull for the investigation of the order

or disorder in adsorption layers.

(b) Semiconductors

The double layer structure of semiconductor electrodes is in some

respect easier to analyse than that one of metals, in other respects,

however, it is much less known. If a bias is applied which removes

the majority carriers from the surface, the remaining immobile

charge extends deep into the bulk of the solid like the diffuse part

of the double layer in a very dilute electrolyte. This diffuse part

can be studied by capacity measurements and its amount as well as

the potential drop in this part of the double layer can be calcu-

lated with well approved theoretical models /6/. Immediately at the

interface, however, there usually exists also a kind of Helmholtz

double layer, very similar to that for a metal. The excess charge on

the side of the solid can be localized in electronic surface states

or in chemisorbed ions, while the counter charge is in the outer

Helmholtz plane in the electrolyte. This part of the double layer

depends to a large extent on the surface properties of the indi-

vidual crystal. Fig. 2 illustrates the possible charge distribution

at such an interface.

We are just beginning to study the Helmholtz double layer of a semi-

conductor electrode by the emersion technique and the consecutive

application of surface science techniques in vacuo to such inter-

faces. At present some results obtained by more conventional

techniques can only be shown demonstrating the important role of

the surface structure. By monitoring the potential of zero charge

(pzc) in the bulk of the semiconductor during the addition of

ionic species which can be strongly chealsorbed on the surface,

one can see how the potential drop in the Belmholtx double layer
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Fig. 2 - Two cases of charge distribution at the semiconductor/
electrolyte interface, shown for n-type material at anodic bias.
a) positive surface charge on semiconductor Jin surface states or

by adsorbed cations)
b) negative surface charge on semiconductor (in surface states or by

adsorbed anions)

varies with this kind of adsorption. Semiconductors with a layer
structure have particularly inert surfaces, if they are terminated
by very smooth atomic layers. Steps on the surface, exposing
planes with different orientation/and dislocations or edge pits
are however much more reactive. This can be seen by the fact
that the pzc is very little shifted for crystals with very smooth
surfaces, if such surface active ions are added to the solution.
On -the other hand, highly defective surfaces show a very large
change of the pzc which has to be attributed to a change of the
potential drop in the Belmholtz double layer. Pig. 3 gives such
an example for the semiconductor ifSCj /7/.
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II. Monolayers on Metal Electrodes

The experimentally easiest spectroscopic technique for the study of

metal surfaces is the reflection spectroscopy with light of wave-

lengths, for which the solution is transparent. This can even be

applied to the study of double layer effects /8/. However, since

the variation in reflectivity due to the double layer charging is

extremely small, one needs electronodulation to reach high enough

sensitivity. Much more drastic effects are found, when the chemical

composition of the surface changes with the applied electrode poten-

tial. In this case, one can obtain a differential spectrum by sub-

tracting the spectrum of the bare electrode from that one of the

covered. Since absolute reflectivities are difficult to measure in-

sltu, it is necessary to normalise sucb differential spectra by

dividing the spectrum obtained with the adsorbed species by the
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spectrum of the bare electrode surface. The relative reflectance

changes AR/R in this type of differential reflectance spectroscopy

can quickly be obtained by various techniques /9/, and the observed

changes can reach one or several per cent if species with high ex-

tinction coefficients are adsorbed. As an example we shall discuss

some results obtained with monolayers of foreign petals on monocrys-

talline metallic substrates in the potential range of unâerpotentlal

deposition /10/.

Copper nonolayers can be deposited on platinum single crystal sur-

faces within a potential range up to 500 mV anodic from the copper

bulk deposition potential. The differential reflectance spectra

vary not only with the surface orientation of the substrate, they

depend also in some cases on the surface crystallographic direction

when linearly polarized light at normal incidence is used. This op-

tical anisotropy is especially pronounced for low-symmetry surfaces

such as (110) and reflects the anisotropy in the geometric order of

the adlayer within certain ranges of coverage. Such effects are de-

monstrated in Pig. 4 for Cu on Pt(111) and (110) where the proposed

structure of the adsórbate is also shown on this figure.
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Fig. 4 - Normalized reflectance change AR/R due to Cu deposition ontc

Pt(hXl) as a function of Cu coverage. Note the anisotropy in the op-

tical response for Cu on Ft(110). Models for the adlayer structure

at low and high coverages are also shown. From rmt. /10/.
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Another example for the application of this technique is the depo-

sition of thin silver overlayers on copper single crystal surfaces

/11/. The typical dielectric properties of bulk silver are appearing

already after the completion of the second monolayer. In this way,

the transition of the optical properties from monolayer to multi-

layers can be studied, and these properties can be compared with

those of the bulk material giving interesting possibilities for

a comparison of the theory on atom-to-bulk transitions with ex-

perimental Mcts.

Another in-situ technique, which has offered enormous sensitivity

for the detection of adsorbed species, is tue Surface Enhanced

Raman Spectroscopy (SERS). As a vibrational spectroscopy, it allows

the unique characterization of molecules. Since the signal from the

surface is very much enhanced, one can easily discriminate between

surface and bulk effects. A huge amount of literature /12/ has delt

with this phenomenon first reported by Fleischmann and Hendra /I3/.

However, the theoretical explanation is still controversial. It is

unfortunate for a general application of this kind of spectroscopy

that the enhancement occurs only for a few metals which have pl&smon

resonances in the visible or near-UV spectral range, like silver,

copper and gold. Furthermore, the large enhancement needs a particu-

lar surface structure, which is not yet well enough characterised,

because it is connected with some kind of microscopic roughness of

the surface. Measurements with smooth single crystals are therefore

not possible up to now. Some experimenta performed in our institute

have shown that the enhancement occurs very locally on such a rough

surface /14/. An example will be given in the lecture.

The difficulties with IR spectroscopy due to the absorptivity of

the bulk solution can be overeóme by the emersion technique. Such

an experiment has bean designad in our institute /15/, and an

example will be presented. The problem with this technique, however,

is to find reproducible conditions for emersing the electrode with-

out a thicker electrolyte layer.



More experience has been collected in recent years in studying the
surface structure and composition of electrodes by electron dif-
fraction techniques or Auger and photoelectron spectroscopy after
transfer of the electrode into a vacuum chamber. Sophisticated
transfer techniques have been designed for this purpose /16/. We
report here some studies of the structure of metal monolayer de-
posits on oriented single crystal surfaces by the application of
LEED (Low Energy Electron Diffraction) and RHEED (Reflected High
Energy Electron Diffraction) /17/.

sample holder

substrate reflexes

adsórbate reflexes

ai 02 03 at as as 07

Big. 5 - (a) Cyclic current-potential curve for the Cu underpoten-
tial deposition on Au(111). The arrows 1 and 2 indicate full and
half monolayer coverages, respectively. 0.1 M HC104 + 1 wH CuS04«
10 «V s"1. (b) Schematic LEED pattern and corresponding model of
the adlayer structure for a half aonolayer Cu on Au(iii).



Cu is deposited onto Au(111) in the underpotential region as seen
from cyclic voltammetry (Fig. 5a). Deposition as well as desorption
of the complete monolayer occurs in two» energetically different
steps, each of which corresponds to a certain adlayer structure.
Although such structures nay be inferred from charge measurements,
a definitive answer can only be obtained by structure-senritive
methods like LEED or RHEED which however require UHV conditions.
Removal of the Au electrode with its Cu adsórbate under controlled
conditions and subsequent transfer into the UHV chamber allowed
for a detailed analysis of the adsórbate structure. It was shown
that monolayer growth occurs via ordered structures» the first
step being the formation of a (/§ x /3)R3O° superstructure (honey
comb structure, see LEED picture in Fig. 5b), the second one being
the completion of the monolayer in registry with the substrate (so-
called 1x1 structure).

Interesting differences were noted in the adlayer structure for Cu
evaporated on Au(111) in UHV and for electrochemically deposited
Cu on Au(111), which are tentatively explained by the slightly
different surface structures of the substrate in the two environ-
ments. Whereas Au(111) in UHV undergoes reconstruction, this is not
the case for Au(111) in contact with an electrolyte.

When Cu is deposited onto Ag(111), no underpotential deposition is
found. Hence it can be concluded that deposition starts immediately
with 3-dimen8ional nucleation and cluster growth. This is directly
proven by a LEED-RHEED investigation, where the absence of super-
structure patterns in LEED and the appearance of transmission spots
in RHEED unequivocally show the formation of 3-dimensional Cu
crystallites from the very beginning of Cu deposition.

III. Kinetics on Single Crystal Surfaces

(a) Metals

Investigations on electrode kinetics for reactions at well-defined
single crystal surfaces of metals are still sparse. Most of them
are dealing with adsorption reactions such as the underpotential
deposition of metal monolayers /18/. As an example for the dramatic
influence of the crystallographlc orientation of the electrode sur-
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face on certain reactions, the oxidation of formic acid on Pt single

crystal electrodes is briefly discussed /19/. In Fig. 6 the cyclic

current-potential curves for Pt(111) and (100) electrodes in HCOOH

containing electrolytes are shown» which reveal marked differences.

For example, on Pt(IOO) oxidation during the anodic scan is com-

pletely suppressed in a potential range, where for Pt(111) already

a noticeable oxidation current flows. Obviously poisoning of the

electrode surface by reaction intermediates is structure dependent

like most of the adsorption reactions. It is evident that with the

use of well-defined single crystal surfaces much more structural

correlations at an atomic level can be detected than with poly-

crystalline surfaces.

0.2 at as 0.8 02 at at oj

Fig. 6 - Cyclic current-potential curves for the oxidation of formic

acid on Pt(111) and Pt(1O0). O.5 H HC1O4 4 0.26 M HCOOH. 5O mV s"
1

As in the case of polycrystalline Pt electrodes, small amounts of

underpotentially deposited Pb on single crystalline Pt can enhance

the oxidation reaction for HCOOH by one order of magnitude or even

more. The same is true for Tl, while Cu for example tends to sup-

press the reactions /20/. Such results will be presented.
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(b) Semiconductors

Redox reactions at the semiconductor-electrolyte interface can
occur via electrons either of the conduction band or of the valence
band. This depends on the energetic correlations between the elec-
tronic energy levels of the semiconductor and of the redox electro-
lyte. This has experimentally been confirmed in various ways /6/.
Oxidizing redox systems which can inject holes into the surface
usually cause corrosion by the breaking of chemical bonds and oxi-
dation of the surface atoms of the solid /21/. However, if elec-
trons are available at the interface to a large enough extent, the
oxidized species of even such redox couples can be reduced without
causing corrosion. It is an open question, whether corrosion in
this case is prevented by direct electron transfer from the con-
duction band or by a fast recombination of electrons with the in-
jected holes keeping their concentration so low that decomposition
cannot occur.

An answer to this question can be given by observing the lumines-
cence which can be connected with the recombination between elec-
trons and holes /22/. Studies with GaP may serve as an example.
Since in aqueous solvents complications occur by the reactivity
of the water, which often changes the chemical composition of the
surface of semiconductors, we have performed such experiments in
non-aqueous aprotic solvents like aceconitrile. It was found that
the luminescence stems from the bulk and can only be seen, if the
injected holes have a chance to escape into the bulk before recombi-
nation occurred. On the other hand, the appearance of luminescence
is a clear demonstration that hole injection can successfully com-
pete with a direct electron transfer from the conduction band,
although the latter process has energetically a much higher driv-
ing force, as indicated Pig. 7.
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Fig. 7 - Energy scheme for the reduction of oxidizing redox couples
via the conduction band or valence band and the origin of luminescent
by hole injection into n-type semiconductors.

Another example for the influence of solid state properties on the
reaction kinetics is the catalysis of electron transfer at the
semiconductor interface by small amounts of catalytically active met-
als. Photocurrents are obtained, if a depletion layer is formed at
the semiconductor-electrolyte contact, as indicated in Fig. 8 /6/.
By the electric field in this depletion layer, minority carriers
which are generated therein by light absorption or reach this range
by diffusion, are driven to the surface, where they accumulate un-
til their concentration is high enough to react at the same rate as
they are generated with a species from the electrolyte. Water oxi-
dation or water reduction occurs via Intermediates with high energy
and proceeds smoothly only if the surface has good catalytic proper-
ties. This is rarely the case for semiconductor surfaces and there-
fore, in the absence of a catalyst, the minority carriers have to be
accumulated up to a very high amount until this steady state reac-
tion rate is reached. A small amount of catalytic atoms on the sur-
face can change the situation drastically /23/. This is indicated
by the fact that th* photocurrent is shifted to a very different



potential range by such a catalytic modification of the semiconductor
surface. This will be demonstrated for a p-type semiconductor on
which hydrogen evolution occurs under illumination.

electrolyte p-typ« semiconductor

tb) loge

Fig. 8 - (a) photocurrent generation by light absorption in the
depletion layer, (b) concentration profile of electrons (n) and
holes (p) in the space charge layer of an n-type semiconductor
under illumination at anodic bias. Full lines no catalyst on sur-
face. Dashed line: with catalyst.
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FUNDAKEKTAL PROBLEMS WITH CONDUCTING OXIDES USED AS ANODES

S e r g i o T r a s a t t i
Department of Physical Chemistry and Electrochemistry,

University of Milan, Via Venezicm 22, 20133 Milan, Italy

ABSTRACT

Some problems encountered with conducting oxi-
des when used for oxygen and chlorine anodic evo-
lution are outlined and discussed. After an intro
duction briefly describing the classes of oxides
being investigated, their applications and the in
mediate interests in relation to the technological
demands, the preparation procedure is reviewed with
emphasis on the more significant parameters for the
surface characterization. These include BET surfa_
ce area, morphology, chemical composition, condwc
tivity, response to pH, point of zero charge, pro
ton exchange ability, electrochemical "spectra»"
and electrochemically active surface area. Examples
are given notably for R11O2, 1x02, NÍC02O* andCoaO*.
The electrocatalytic activity is then discussed by
illustrating the effect of morphology and of poro
sity, the anomalies in the determination of the
reaction orders, the retarding effect of acidity
in CI2 evolution, the misleading Tafel slope due
to diffusion of products with especially active
electrodes. The survey terminates with the descri£
tion of the present understanding of the factors
determining the effect of the nature of the oxides
on the electrocatalytic activity.

1. INTRODUCTION
Oxide electrodes are not a novelty in electrochemistry. FbO2 and>hO2

heve been well known for long because of their use in energy conversion
and storape. However, the discovery by H. Beer C13 in the sixties that
thermally prepared precious metal oxides, never utilized before, are
better electrocatalysts for the chlorine evolution reaction than pre-
cious metals themselves had a dranatic impact on the technology and eco
nomics of the freat electrolytic industry' C2,33. This paper will not
dwell on the technological aspects of their success; here the most in-
triguing fundamental points, which still need further basic research
work to be conclusively clarified, will be outlined and discussed.

2,1. &A*9*9 of oxidas. The most famous electrode material is no doubt
the RuOs • TiO2 mixture which constitutes the basic composition of indu-
strial DSA (Dinensicnally Stable Anodes because of their resistance to
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wear)[41. Research is also being carried out on other mtile-type oxi-
des [4,5] (pure and doped IrO2, SnO2, PbO2, KW);), spinel-type oxides
[63 (mainly pure and doped Co/)*, NiCojO,,, ferrites, etc.). and perov-
skite-type oxides [73 (pure and doped LaCo03, LaNiO3, NiLa2OH, etc.)-
Other oxides of imnediate interest are NiOx C83 (nickel electrodes rou
tinely used as conmercial anodes owe their performances to the proper-
ties of the surface oxides formed in alkaline solutions), pure and do-
ped PdO [93, doped SnO2 C103, tungsten bronzes C113, etc.

1.2. Applications. Practical problems to which oxide anodes are ap_
plied are Cl23:electrolytic chlorine production, metal electrowinning,
water and sea-water electrolysis, cathodic protection, chlorate produc
tion, organic electrosynthesis, etc. The main anodic reactions for which
optimization may be required are thus chlorine and oxygen evolution.

l.i. Immediate interest. Research work is presently focussed on the
following materials: (a) Pure and doped Co3ON for 0 2 evolution from al
kaline solutions £133 and for Cl2 evolution [143; (b) RuO2 + IrO2 mixeH
oxides for oxygen evolution in acidic environment C153; (c) NiCo20% for
oxygen evo: ;tion from alkaline solutions C163. The main interest in
C03C, is due to its larger availability and lower cost compared to RuO2
so that it might be a suitable candidate to replace the latter oxide.

1.4. Technological demands. Materials suitable for technological aj>
plications should possess: (a) good electronic conductivity, (b) high
surface area, (c) good electrocatalytic properties, (d) resistance to
mechanical, chemical and electrochemical mear, (e) enhanced selectivity,
(f) large availability and low cost. Practical choice is as a rule ba
sed on a compromise which ensures the most economical yield. This paper
will be mainly devoted to the illustration of points (a) through (c).
As every corrosion aspects, point (d) is still difficult to organize in
a general framework. *

2. PREPARATION AND CHARACTERIZATION
Oxide anodes are routinely prepared by a thermal decomposition rou

te [43 on a suitable support (Ti is the metal of common industrial use).
Temperature and procedure of preparation are crucial parameters [173
which determine the final properties of the active layer (a few \tn thick).
The same (hydrous) oxides can be obtained by electrolytic growth [183
on the related metal but corrosion is much more pronunced in this case.
In situ activation has also been proposed [19,203 (the active oxide is
anodically deposited by oxidation of metal ions in solution). In this
case the concept of stability changes drastically. Only thermal oxides
will be discussed in this paper.

RuO2, IrOj, TiO2, SnO2 are mainly obtained by decomposition of the
chlorides, Mrf)2, Co A , NiCo20i, by decomposition of the nitrates. The
precursors are first dissolved in a suitable solvent. Other procedures
may also be adopted, particularly to prepare perovskites. The properties
of a few of these oxides (RuO2, IrO2, Co,0», NiCo20») «ill be discussed
as examples.
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2.1. Surface area. The active layer is obtained in the form of a sin
tered powder. The surface area depends substantially on the calcination
temperature (Fig. 1) because the crystallite size increases as the ten
perature is raised. Low temperatures give very high surface areas but
poorer decomposition of the precursors, hence poorer stability.

2.2. Morphology. Morphology mainly depends on the procedure of pre-
paration. The pre-treatment of the support (etched by HC1 or oxalic a-
cid) is important for the adhesion. The concentration of the solution
containing the precursor and the-nature of the solvent are important
for the crystallinity and the porosity of the active layer. "Compact"
or "cracked" layers can be obtained CZ1J. Porosity is a problem for the
support/active layer interface since insulating TiO2 can grow there if
the underlying ire tal comes in contact with the solution. The miscibiU
ty of oxides with TiO2 depends on their structure and nature C22] so
that many problems are posed by the Cos0% or IrO2/Ti contact but fewer
by the RuOí/Ti contact. In fact, RUO2 and TiO2 nay form me tas table so-
lid solutions under these circumstances C233. Nevertheless» very high
current densities as used in technology can deteriorate very rapidly
RuOj-based anodes at the inner interface if precautions are not taken
to optimize the morphology.

2.3. Chemical composition. Thermally formed oxides are as a rule
non-stoichiometric and may contain foreign elements. Thus, analysis by
EDAX and RBS have shown that RuO2 is oxygen deficient and contain resi.
dual Cl. CosO* and I1O2 have oxygen in excess, the former by metal va-
cancies C173. Tritium exchange experiments have proven that exchangea-
ble protons (and presunably residual water molecules) are present in
the lattice. Hydration of the active layer is increased upon contact
with the aqueous phase. A common featur- is that non-stoichiometry de-
creases with the calcination temperatu <. in a way paralleling the de-
crease in surface area.

2.4. Electrical properties. Some oxides (RuO2, IrO2) are metallic
conductors when stoichiometrTc; others (C03O*, Vtí)2) are semiconductors.
Non-stoichiometry affects the conductivity in both cases but in a fa-
vourable direction. The conductivity is thus high enough not to be a
serious practical problem, especially with the thickness used.

forpholopy has also a remarkable effect on conductivity. Grain boun
daries may simulate activated conductivity, and apparent semiconductor-
metal transitions iray be observed as the calcination temperature is
raised (Fig. 2) C243. Therefore, conductivity is optimized in the high
temperature range, but here the surface area is strongly decreased (and
also the electrocatalytic properties, see later).

2.5. Sensitivity topti. The potential of oxide electrodes is sensi-
tive to the. solution pH because the surface becomes hydrated and cover
ed by a carpet of OH groups when in contact with an aqueous phase (Fig".
3). The open-circuit potential generally varies with pH at a rate of
0.059 mV per pH unit C25] (Nernstian response) (Fig. 4). Since they are
more hydrated, electrolytically grown oxides apparently show a non-fern
stian response and this is frcplai—ri in terns of hydrolysis effect*C2àJ.



XX

This difference still needs a conclusive explanation. pH dependeces for
electrolytic oxides are as a rule derived from dynamic experiments (vol
tarmetric curves). This might play a substantial role.

2.6. Point of zero charge (pzc). Response to pH changes results in
surface charging due to adsorption or release of protons:

-M-OHt ^ - M - O H —• -M-CT*H*
I I I

The pH at which no net charpe is present on the surface is known as the
pzc. It can be obtained by potentionetric titration or by electrophore
tic mobility measurements. The pzc changes with the nature and the
structure of the surface and may thus reveal possible modifications oc
curring in the surface active sites C273-

Pzc's have been measured for RuO2, IrO2, RuO2 + IrO2 and Co30%. The
pzc of RuO2 charges dramatically with the calcination temperature C28J
thus suggesting not only the extent but also the nature of the surfa-
ce is changing. These results have direct impact on the understanding
of electrocatalytic phenomena. Effects of the nature of the support
have also been observed. Mixed oxides generally show non-regular behav
iour, but it is still unclear if this is related to surface segregation
OT to synergetic effects.

The pzc of Co3Oi, does not change with the calcination temperature
up to the beginning of decomposition into 0 2 and CoO. It appears that
non-stoichiometry has no effect on pzc in this case, although the lat-
tice parameters vary. This aspect deserves further investigation.

2.7. Permeability to protons. Surface exchange of protons with the
solution is accompanied by proton penetrations for some of the oxides.
This is generally observed with oxides which are believed to contain
OH groups (residual hydration) in the bulk. Rapid surface exchange is
followed by slow bulk exchange with RuO2. The amount of exchangeable
bulk protons decreases with the calcination temperature (Fig. 5) show-
ing the same pattern as surface area and composition. It is possible
that exchangeable protons are only present in grain boundaries. The
presence of bulk protons can be detected by means of suitable physical
techniques and concentration profile can be obtained. Bulk penetration
of protons can also be observed electrochendcally by chronopotentione-
tric experiments C43. Bulk exchangeable protons are probably of impor-
tance as "inner" active sites in oxygen evolution.

Also Co30» shows surface exchange of protons, but no bulk exchange
could be detected. It may be that the transition from "dry" to "hydrous"
oxides is less smooth in this case than for RuO2.

2.8. Electrochemical specimen. The in situ analysis of oxide surfaces
is best carried out by voltammttry. Voltammttric curves have often been
equated with thermal desorption spectra for the solid-gas interface. In
the potential range where neither oxygen nor hydrogen are evolved cur-
rent peaks are associated with surface redox couples and proton exchan

• «e t MD».fi(0H)y+6
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These are usually reversible phenomena whose nature nay be tentatively
identified from the peak potential value.

Relative rather than absolute analysis is more often accessible. For
instance, the temperature of calcination nay induce modifications in
the surface composition or in the structure of the active sites. Also,
the solution pH may charge the relative stability of different metal
ions in a complex oxide. Thus, the electrochemical "spectrum" of NiG>20«
electrodes dipped in solutions at pH < 5 changes dramatically compared
to that of freshly prepared layers cycled in HQH solutions (Fig. 6jE9l
This may indicate that one of the* two metal ions is being leached away
in acidic solutions.

Voltamnetry is also very useful to check the surface state of elec-
trodes after kinetic experiments. Surface modifications may take place
during oxygen or chlorine evolution and this nay be detected as a dif-
ferent feature in the voltanmetric curve.

2.9. Electrochemical surface area. The BET surface area which is re-
levant tc the solid/gas interface may not be quantitatively meaningful
for the electrochemical interface because of pore accessibility and dif
ferent packing factors. Integration of voltammetric curves gives the
charge involved in surface modifications (provided bulk effects are ac
counted for). This charge (henceforth denoted with q*) is proportio-
nal to the number of surface sites which respond electrochemical ly. q*
can thus be taken as a measure (not absolute) of the electrochemical ly
active surface area.

That q* has the features of a surface area can be seen in the effect
of the calcination temperature, q* for different oxides are not direct
ly comparable because different surface reactions are involved. For tnê
same electrode q* can be regarded as an "identity card" of the given
surface. Any change in the surface structure upon anodic gas evolution
can be detected by measuring q* before and after the kinetic study.

The same oxide prepared with different procedures may have the same
chemical composition but different morphology. Therefore, the electro-
chemical "spectrum" remains the same but the charge q* changes. This is
the case of IrO2 prepared either from aqueous solutions or from isopro
panol solutions of lrCl}. The charge q* is different in the two cases
and much higher for the organic solvent (Fig. 7). This indicates that
the mechanism of crystallization is different.

q* in principle should not depend on pH unless the surface reaction
changes with pH. However, q* passes through a minimum for RuO2 at in-
termediate pH and the minima* value depends on the nature of buffer.
This is attributed to different ability of proton transfer through po-
res or grain boundaries. As mentioned before, also chronopotentiometric
experiments with variable current density show features in accord with
this view.

3. ELECTROCATAIVTIC ACTIVITY
Many factors can be envisaged to be responsible for the electrocata

lytic activity of oxides. Singling cut which of the various factors (if
any) is «ore important is the nost difficult task of the research work.
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It has been shown above that co-variation of two or wore factors nay
occur along a sequence of electrocatalysts and focussing on the «ore
striking one may often be very misleading.

It is necessary to distinguish between electrocatalysis "at varia-
ble electrode" and electrocatalysis "at constant electrode". The for-
aer is the approach «ore used also in the field of heterogeneous cate
lysis. The latter gives the possibility of keeping the chemical nature
of the catalysts constant while other parameters are being changed. In
the case of oxides, the temperature and the procedure of preparation
are very useful additional variables.

3.1. Effects of morphology. The electrocatalytic activity for gas
evolution reactions (02, Clj) decreases monotonically with calcination
temperature like as a number of other parameters have been shown to do.
It is often suggested that the main reason for this is to be sought in
surface area effects. If the electrocatalytic activity is plotted as a
function of q* straight lines of unit slope are usually found for Cl2
evolution but not for 0 2 evolution. Deviations are in this case parti-
cularly remarkable for RuO2 (Fig. 8) C213 but also with IrO2 the line-
arity of the correlation is not observed. Cl2 evolution is probably a
"facile" reaction not very sensitive to changes in the surface structu
re 1201. 0 2 evolution, because of the complex mechanism involving high-
energy intermediates, is expected to be a "demanding" reaction. The ex-
perimental results showing the sensitivity of 0 2 e\ riütion to the de-
tails of the structure of the surface active sites are in line with the
observed variation of the pzc of RuO2 with the calcination temperature.
The apparent insensitivity to q* for Co}0% electrodes is in accord with
the constancy of its pzc. In the case of IrO2 the sensitivity of t'ie
activity for oxygen evolution to the nature of the solution used to dis
solve the precursor (IrCl3) indicates that edge effects in microcrystals
are probably important: the energy of coordinatively unsaturated surfa
ce complexes which may be envisaped to act as active sites is probably
different depending on their location on the crystallite surface.

3.2. Porosity effects. Especially with RuO2-based electrodes, poro-
sity may lead to various unfavourable events. Khile any increase in sur
face is beneficia] for 0? evolution, the "inner" surface is in generaF
not accessible to Cl" ions. This gives an ap)>arent independence of
the electrocatalytic activity on q* C313, which indicates that any ex-
cessive increase in surface area has no practical utility. Moreover, in
pores where Cl" ions are unavailable, Oj discharge takes place with re
markable increase in the local acidity C32J which may be detrimental
for the chemical stability of the active layer.

3.3. Reaction orders. Fractional reaction orders and uncommon Tafel
slopes are usually measured during oxygen evolution on RuO2. This has
been attributed to heterogeneity of the surface induced by changes in
pH and has been explained either in terms of parallel reactions on dif
ferent sites C333 or in terms of influence of surface ionized groups on
the oxide-intermediate interaction energy C343. It is however not yet
clear if this is a feature common to all oxides.
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Cl 2 evolution at oxides usually takes place with a reaction order
of 1 with respect to Cl". This has posed a number of problems as regard
the reaction mechanism. Since the Tafel slope is usually low (30 to 40
mV), any of the classical pathways would predict a reaction order of 2.
Various new mechanisms have been suggested to explain the observed "a-
noiraly". These involve intermediates such as Cl* Ç343 or HC10 C3S3.
The physical and cheirical implications of the various mechanisms are
however different and the controversy cannot be resolved without taking
inte account pH effects.

5.4. pH effects. None of the common mechanisms thus faT proposed
predicts any pH dependence of the reaction rate. Nevertheless, a retar
ing effect of H* is observed with oxide electrodes. This suggests that
water molecules are probably discharged prior to Cl~ oxidation, the
latter being the rate determining step. Simultaneous discharge of !i?0
and Cl" are implied in the results of many papers but no quantitative
proof has been offered thus far. This point has been recently stressed
by Krishtalik tlbl. pH effects are also responsible for the controver-
sy on the reaction order. If the ionic strength is not kept constant,
the pH drifts with the Cl" concentration and small positive reaction
orders turning to negative values are observed. These observations were
interpreted C373 in terms of retarding effects of Cl" specific adsorp-
tion.

3.5. Diffusion effects. Oxide electrodes are especially active for
Cl2 evolution. In the case of RuO2 the activity is so high that the ac
cumulation of Cl2 at the interface brings about a polarization overvol
tape which may govern the kinetics. This is responsible for the obser-
vation of unusually low Tafcl slope which may be misleading in die de-
termination of the reaction mechanisms C333.

Especially in the case of Cl2 evolution, results show that apparent
Tafel slopes and apparent reaction orders must be interpreted with cau
tion and always in the light of the specific features of the oxide/so-
lution interface.

2.6. Comparison with gas-phase catalysis. Since during oxygen evolu
tion bonds between the oxide surface and intermediate oxygenated spe-
cies are formed and broken, the energetics of the oxide-oxygen interac
tion is expected to govern the reaction rate. Adsorption-desorption
steps in gas phase catalysis analogous to those taking place in the e-
lectrochemical reaction are thoupht to occur in homomolecular isotopic
oxygen exchange on the surface of oxides:

w 0 2 • *0 2 t 2 " 0 * 0

The activation energy of this exchange turns out in fact to be linear-
ly related to the overpotential for oxygen evolution on the same oxi-
de. This indicates that the reactivity in the two cases depends on the
sane factors. This enables an activity scale to be built up which is
useful to predict the activity of oxides not yet investigated.

3.7. Independent activity soaU. Apart fran what happens in the gas
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phase, steps in oxygen evolution unavoidably involve the transition of
oxides fro» a lower to a higher valency state. The energy governing
this transition can be taken £393 to be •easured by the standard enthal
py of the reaction:

MD, • }02 •*- MDx+i

which is routinely tabulated. Plot of overpotential vs. AH? results in
a volcano-shaped curve showing that the activity passes through a a m
•ui in correspondence of RuO2 (Fig. 9). ~"

Anodic discharge of Cl~ on oxides can be envisaged to result in the
formation of surface nydroxy-chloro-complexes:

-tf-OH • a * - - M
I I

Apain, this step (or others analogous) simulates the transition of the
oxide from a lower to a higher valency state. It ensues that the activi
ty scale for chlorine evolution should go parallel to that for oxygen
evolution at least for concentrated brine electrolysis. Plot of overpo
tential for oxygen evolution vs. overpotential for Cl2 evolution shows
that this is in fact the case.

Other approaches based on the redox potential of oxides C4O3 and on
the change in the crystal field stabilization energy between two confí
gurations of a surface complex C413 have also been proposed to explain
the effect of the nature of the oxide on their activity. They give pre
dictions consistent with the idea outlined here since they rest on the
same conceptual rationale.
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Fig. 1 - BET surface area of CojO*
powder as a function of the calci-
nation temperature.
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Pig. 2 - lUsistivity and temperature
coefficient of the resistivity of
RuO2 layers on quartz as a function
of the calcination temperature.

Fig. 3 - Sketch to show the forma-
tion of the "carpet" of OH groups
on the turfact of oxidas. (•) Metal;
(0) Oxygen; (o) Hydrogen.
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Fig. 4 - Response of a IrO2 electro
de to the pH of the solution.

Fig. 5 - Exchange of "bulk" pro
tons of RuO2 as a function of ~"
the calcination teaperature.
Inset: chlorine content of RuOa.
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Fig. 6 - Voltanetric curve in MaOH
solution of a fresh (A) NiCoaO» f.nd
of the saw electrode after treat-
sent in acidic solutions (B).
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Fig. 7 - Voltaaswtric charge of IrOj
electrodes *» a function of the tea
perature of decomposition of aqueous
(•) and isopropanol (o) solutions of

FIR. 8 - Electrocatalytic activity
of RuC>2 electrodes as a function of
the voltamtetric char*e, q*. The f£
pures by the lines indicate the sU>
pe. (e,o) Different sets prepared ~"
with different procedure.
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Fig. 9 * Ovcrpotcntial for oxygen
evolution froai (o) acid and (•) a¿
kaline solutions as a function of*
the enthalpy of lowev+higher oxide
transition.



ELECTROCHEMICAL PROCESSES AT ELECTRODES COATED WITH
POLYMERS AND CATALYSTS

Fred C. Anson
Division of Chemistry and Chemical Engineering

California Institute of Technology
Pasadena, California 91125 USA

ABSTRACT
There has been considerable recent progress in the development of stable

electrode coatings based on polymers, polyelectrolytes and porphyrins. Examples
in which electroactive redox reagents are anchored to electrode surfaces will be
described. Potent catalysis of electrode processes such as the four-electron
reduction of dioxygen to water at coated electrodes will also be presented.

The last five years have seen a large expansion of research in electrochemistry
at, and with, electrodes with surfaces that are coated with chemical reagents (1-
4). Electrodes with such chemically modified surfaces have been exploited in
many ways including electrochromic displays, protection of semiconductor
electrodes against photo-corrosion and in electroanalytical applications. However,
perhaps the most widely featured type of application has been in electrocatalysis
where the attachment of particular reagents to conducting surfaces has resulted
in electrodes that exhibit greatly enhanced catalytic activities toward otherwise
much less reactive substrates. In the Figure is shown a schematic depiction of the
way in which such coated electrodes are designed to operate. Examples of some
successes with this type of electrode are given in this report.

Figure 1.

Schematic depiction of the operation of a catalyst attached to the surface
of an electrode. The catalyst eyelet between its oxidised and reduced
states while catalyzing the reduction of the substrate. The substrate does
not react at the electrode surface at the potential where the catalyst is
reduced.

iv sw>. ERAS, omaiin. ELEIRWW.., m Amis,



To prepare electrodes having catalyst-coated surfaces one must first choose
the means for attaching the catalysts to the surface. One of the earliest success-
ful means for binding electroactive reactants to the surfaces of carbon or graphite
electrodes was by simple irreversible adsorption (5,6). This tactic is satisfactory
for classes of molecules possessing multiple aromatic centers or having a reason-
ably hydrophobic character (5, 6) but it suffers from the fact that no more than
one or two equivalent monolayers of the reactant can be bound by spontaneous,
irreversible adsorption. In most instances there are numerous kinetic advantages
if multiple layers of catalyst can be attached to electrode surfaces. Of the ways
that have been studied (1-4) to accomplish this objective the currently most
popular involves the use of polymer or polyelectrolyte matrices in which catalytic
species are held. Polymer coatings can be formed by irreversible adsorption of
pre-formed polymers, by electropolymerization of monomeric precursors or by
plasma induced polymerization. Catalysts can be introduced into the coatings
after they are formed or they can be bound to the monomeric precursors prior to
the polymerization step. In this report several examples of the former procedure
will be described.

Poly(4-vinylpyridine), PVP, was the first polymer electrode coating in which
pendant ligand groups (pyridine) were used to bind transition metal complexes to
graphite electrodes (7). It is possible to bind several different complexes to the
same coating or to mix several polymeric ligands together to provide a variety of
types of ligand sites on the same electrode surface (7). Coatings of PVP are
exceptionally potent at binding ruthenium complexes to graphite electrodes.
Easily detected electrochemical responses can be obtained with solutions as
dilutees 10-8 M (7).

An even more general procedure for holding charged metal complexes on
electrode surfaces involved electrostatic binding or ion-exchange (8, 9). The
first example of this type of attachment utilized PVP coatings in acidic electro-
lytes where the pyridine groups are protonated so that the coating becomes a
polycation in which multiply-charged anions can be preferentially bound (8). This
simple procedure has proven to be generally applicable to a wide variety of
complexes. Coating materials with ion-exchange properties have now been
explored with many types of polyelectrolytes including polyviologens, poly-
carboxy lates, polysul fona tes, polyperfluorosulfonates, polypeptides, days, etc.

In several instances redox couples have been bound to coated electrodes and
subsequently utilized to catalyze electrode processes occurring there. The
electrode process that has received the most study at such electrodes is the
electro-reduction of dioxygen. Several examples of the use of catalyst coated
electrodes to enhance the rate of reduction of dioxygen have been studied by my
co-worker? (10-12). In most cases the catalyzed reduction produces hydrogen
peroxide, however, with a certain class of dimeric metalloporphyrins the four-
electron reduction of dioxygen to water has been achieved (13).

Current studies aimed at extending the utility of polymer-coated electrodes
are directed at improving the rates with which electrons can be delivered to and
front relatively immobile catalyst sites located at positions in the coatings that
are remote from the electrode. One new strategy for improving; this delivery rate
involves the use of separate redox couples to transport tht electrons and to
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catalyze the desired reaction of the substrate. The application of this strategy
to the metalloporphyrin-catalyzed reduction of dioxygen has recently been
described (14). It seems likely that this approach will become more widespread
in the immediate future.
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ABSTRACT

Condutometric measurements of ionic species in pure
monoethanolamine as solvent has been performed.

Our re&'jlts showed that sodium cloride, sodium
perclorats, lithium cloride and sodium nitrate in monoetha-
nolamine medium, exihbit a weak dissociation.

The experimental values of Ao and k'for this species
are in good agréments with the literature.

INTRODUÇÃO

A monoetanolamina é um aminoalcool que tem constante
dielétrica 37,72, tendo portanto maior caráter ionizante
que muitos solventes usados como melo não aquoso (1). De-
ve-se salientar também que a monoetanolamina tem ainda cor»
dutâncla específica relativamente alt;, o que indica auto-
-ionlzação apreciável (2,3).

Vários estudos condutométrlcos com a monoetanolamina
foram realizados por Brewster e col. (1) que estudaram ni-
tritos, nitratos e haletos de metais alcalinos. Esses aut£
res verificaram que o fraco caráter iónico das espécies sa_
linas se deve a alta vlscoaidade do melo. Briscoe e Dirks¥
(4) trabalharam com plcratos e haletos.

0 presente trabalho foi Iniciado visando estudar as
propriedades condutométrlcas de alguns sais em monoetanola_
mina com o objetivo de se usar este composto como solvente
não aquoso em medidas eletroquímicas e eletroanalíticas. F£
ram utilizados para esse fim pcrclorato de sódio, cloreto
de sódio, nitrato de sódio e cloreto de litio.

Aos dados obtidos foram aplicados os testes das re-
lações de Fuoss(S) com a finalidade de se determinar k*
(constante de dissociação).

Deve-se destacar que os dados citados na literatura,
para ot valores de k' de diversos sais em melo mono«tanol£
mina mostram-se bastante divergentes, JustifIcendo-se assim
essas novas medidas.
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PARTE EXPERIMENTAL

Reagente»

Todos os reagentes empregados foram de grau analltl-

A monoetanolamina apresentou cnndutlvidade relativa-
mente alta, provavelmente devido a decomposição e formação
de impurezas condutores quando destilada ã pressão normal.
Tornou-se então necessária a destilação sot pressão reduzi_
da.

Equipamentos

As medidas de condutância foram feitas numa célula
terntostatizada de 40 ml. Uma célula de condutância Hetrohm
de constante 0.126 cm"1 foi empregada. A adição da solução
salina em monoetanolamina foi feita com uma bureta Retrohm
E 274. Todas as medidas foram feitas à 25.0 t 0.1°C em at-
mosfera de N2«

Procedimento 8

Medida de condutância

Transferem-se 25 ml de monoetanolamina anidra para a
célula de medida, coloca-se o eletrodo na solução e o si£
tema é termostatizado durante 30 minutos. Adiciona-se a s£
lução salina sob agitação, sendo que as leituras são fei-
tas 3 minutos após cada adição.

Os experimentos foram realizados usando as soluções
dos sais NaC104, NaCl, NaNOs e LiCl dissolvidos em monoeta-
nolamina anidra.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos estudos realizados, observou-se que em meio de
monoetanolamina os sais UaC104, NaCl, NaN03 e LiCl são el¿
trólitos fracos. Provavelmente isto se deve a existência dê
uma forte associação entre o cátion solvotado e o ánion. 0
fato da condutância específica da monoetanolamina pura mo¿
trar-se relativamente alta (1.0 x 10~5 mho) indica um apr¿
clavel grau de auto ionizaçáo.

Pelo estudo das curvas de A x C1'2(Fig. 1) obser-
vou-se que as características são de eletrõllto fraco (6).

A extrapolação para concentrações mais baixas tor-
nou menos precisos os valores de Ao, motivo pelo qual usou-
-se o tratamento de Fuoss (S) para eletrólitos fracos. Os
dados obtidos estão registrados na Tabala 1.
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FIGURA 1 - Variação da Condutancia em função da Raiz quadra-
da da concentração.
1-NaCl, 2-L1C1, 3-NeNO,, 4-NaC104, em monoeteno-
lamlna anidra.

TABELA 1 >•

• NeC104

NaN03

LiCl

NaCl

A
4.

6.

6,

6,

0

77

04

63

74

k

4.59

1.63

5.33

1.76

#

X

X

X

X

IO"3

IO'2

10-3

10-2

Para este tratamento utlllzou~se a equação

.2F (2) w C. A. 1' 1

AoA K'. A0F(z)

onda a constant* da dissociação K' foi determinada.

Eq. 1



Para os cálculos dos coeficientes de atividade em-
pregou-se a equação simplificada de Debye-Hflckel para a
monoetanolamina (4):

log -1.523 SC Eq. 2

Os valores de A foram calculados â partir da equa_
ção 1, construindo-se a curva F(z)/A em função de
C.f2/F(z). A intersecção dessa curva para C f /p(z)" ° f0£
neceu o valor de l/A e coeficiente angular l/k'Ao permitiTi
do assim o cálculo de Ao e k' para os sais investigados, cju
jos valores constam na Tabela 1. "~

-2.0

-2,5

-3,0
3,0 2,0
log C

FIGURA 2 - log A x log C

1- Na CLO.

2- NaNO.

3- LiCl

4- NaCl



A Figura 2 nos mostra que todas as curvas tem a tejí
dincia de achatar-se quando a concentração aumenta. Isto
pode ser explicado por meio do conceito de íon triplo sug£
rido por Fuoss e Kraus (5), ~~

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que apesar dos sais utilizados se-
rem eletrólitos fortes em meio aquoso, em monoetanolami_
na anidra apresentaram-se como eletrólitos fracos. Por esse
motivo a determinação das condutâncias limite e das cons-
tantes de equilíbrio tornam-se difíceis, sendo necessário
o uso de cálculos mais sofisticados (6).

Os dados de Ao e k* obtidos nesse trabalho mostram
alguma concordância com os dados de outros autores (1,4,5).
0 fato de se medir esses parâmetros, deve-se a grande di-
vergência encontrada na literatura.

Com o fim de fornecer mais dados para melhor inte£
pretar os fenômenos da baixa condutância de eletrólitos for
tes em monoetanolamina, far-se-áo medidas de condutância
de soluções formadas pela adição de ácidos anidros ao sol-
vente. Os sais de etanolamina assim formados, isto é, sais
contendo cátions de monoetanolamlna HO-(CH2)2"NH3» devem
estar menos associados como conseqüência de estarem menos
solvatados.

A condutância resultante de adição de ácidos como
oxálico, benzoico, acético, trlcloroacétlco e metanosulfõ-
nico será examinada.
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ABSTRACT

The oxidation of the 1.2,3.4-thiatriazol-5-thlolate ion in
permanganate acid solutions is described. Manual and automatic direct
titrations were performed and also back tltratlon of the HnOI ion excess

The results showed that CS.NO/nnO~ in acid medium can give from
1 to 12 electron change reactions.

INTRODUÇÃO

A utilização de ions permanganato com agente oxidante é conheci
da de longa data'1'. Comparativamente ao seu emprego em soluções alca-
linas, o permanganato em melo ácido é um reagente mais estável e menos
dependente do meio.

No presente trabalho, o ion FinO. em meio ácido foi utilizado pa
ra caracterizar algumas especies oxidadas, formadas a partir do íon
CS N- . Em trabalhos anteriores, relatamos experimentos de oxidaçáo
desse íon, com o permanganato em meio alcalino, quando interessantes
conclusões foram tiradasl2-4). Nesses trabalhos, apresentou-se um estu
do completo das estequiometrias de oxidação do CS_N_ com finO. em meio
alcalino. 0 mesmo se pretende com a oxidação em meio ácido, em que os
experimentos aqui descritos, constituem-se em um inicio de estudos que,
juntamente com a oxidação com ions de Ce(IV), visam esclarecer a este-
quiometria da oxidação em meio ácido e a caracterização de possíveis
formas oxidadas intermediárias derivadas do íon CSJVl.

PARTE EXPERIMENTAL

Reagentes: Foram sempre utilizados reagentes de pureza.analítica.
Soluções de KMnO. foram preparadas segundo STAfl'5' e padroniza-

das com oxalato de sódio am melo ácido.
Soluções de NaCS2N3 foram preparadas e padronizadas de acordo

com a literatura*6'.

Equipamentost As titulações foram efetuadas empregando-se pHmetro Cor-
ning, Modelo 130, juntamente com uma autobureta Radiometer ABU-13, e
um registrador Cole-Parmer modelo 838532, que constituíram assim, um
sistema seml-automátlco de titulação potenciométrlca.

Procedimentos: A uma célula potenciómetrica tipo H de Pecsock, descri-

IV S I P . BRAS. ELHRKUIH. ELETCWW.,, 1984, AMIS, p-7-12
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te anteriormente*7', adiciona-se alíquota de CS2N3 e o acido sulfúrico
suficiente para que o meio fique entre 0,5 a 3,0 II em H2SO4. 0 eletro-
do de platina é introduzido na solução e o titulante é entái. adiciona-
do à solução, sob agitação, com velocidade constante, com registro con
tínuo das variações de potenciais ao longo das titulações. Nas titula"
ções visuais, a adição da solução de KMnO. ê feita com uma bureta co-
mum, observando-se apenas as transformações da solução.

Nas determinações de retorno, alíquotas de soluções de CS2N3 são
adicionadas à célula potenclométrica já contendo excesso do oxidante em
meio ácido. Após agitação e espera de 5-50 minutos, determina-se o ex-
cesso de permanganate por adição de excesso de Kl sob banho de gelo e
todo o MnD" converte-se m l , e o iodo é determinado com solução pa-
drão de tiossulfato. Essa titulação pode ser acompanhada potenciometri
camente ou o ponto final pode ser determinado utilizando-se solução dê
amido como indicador.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Titulações de alíquotas de 5 ml de solução de CS2N3 aproximada-
mente 0,15 n, foram feitas visualmente, adicionando-se o oxidante so-
bre o redutor por meio de uma bureta. Os testes, foram feitos em dife-
rentes concentrações de ácido sulfúrico, e os resultados que foram ob-
tidos nesse estudo preliminar, estão descritos na Tabela 1, Deve-se des
tacar que nestas titulações, observou-se que de ínicio, ocorria um con
sumo rápido de titulante, que diminuía com o curso da titulação. Duran
te as titulações, observou-se liberação de gás e evidências de . libera
ção de cianeto. ' *~

Os estudos de oxidação do CS2N3 em meio ácido, prosseguiram com
o registro automático das curvas de titulação. A Figura 1 ilustra cur-
vas de titulação para concentrações iniciais de H_SO4 variando entre
0,5 a 2,5 II. Na Figura 2, para concentração de H2SO4 3.0 II, nota-se a
não existência tía primeira Inflexão, cjue em conexão com os dados da
Tabela 1, correspondente â turvação, que não ocorre para concentrações
ácidas superiores a 2,8 II.

Os dados apresentados na Tabela 2, correspondem ao estudo de ti
tulações semi-automáticas do CS2N3. e a apresentam boa concordância cõm
os dados da Tabela 1. '

. Os ensaios titulométricos com permanganato em meio ácido evlden
ciaram que se consome no máximo 4 equivalentes de oxidante por mol dê"
CS2N3. Nas condições em que se realizaram os experimentos, a reação po
deria estar incompleta. Por esse motivo, os experimentos de oxidação
com o permanganato em meio ácido, prosseguiram com titulações de retor
no do excesso de permanganto. 0 melo ácido utilizado foi H3PO4 3.0 H
para que fosse possível uma comparação com os resultados obtidos em
trabalho anterior*4', onde o excesso de permanganato foi dosado do IMB
mo modo, para H3PO4 3.0 fi. As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados obtT
dos nesses experimentos e correspondem a duas séries de medidas reali-
zadas sob diferentes condições experimentaiss Razão cMn02/cCS2N3 " 7P

com tempo de reação de 5 minutos* ̂ nOÍ^cs^N" Z 10 com tmpo dB raaÇ*°
de'50 Minutos. A Figure 3 ilustra os dedos da Tabela 3.
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TABELA 1- Estudo preliminar da oxldação do CS2N3 com permanganato em
meio ácido

FIGURA 1- Curvas de titulação de 5 ml de solução 0,1539 II de NaCS-N3 com
permanganato 0,3226 N, »ob diferentes condições iniciais de
concentração de ".SO^. 1) H SO 0,6 fli 2) H2SO4 1.0 II1

3) H2SO4 2,0 fi e 4) 2,5 H.

FIGURA 2- Curva de titulação potenciométrica de 5 ml de solução 0,1539
M com permanganato 0,3226 N, em maio de HjSO^ 3 fi (concentra
cão inicial).
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CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nessa série de experimentos de oxidação
com o permanganato em maio ácido, sugerem que devem ocorrer reações por
etapas passando desde 2 até próximo de 12 slétrons. Os experimentos rea_
lizados não visaram fins analíticos para o CS-N3, mas tiveram por obj¿
tivo o esclarecimento das possíveis reações desse íon com o permangana
to em meio ácido. Duas hipótese de - issíveis reações podem ser formulas
das, com base nos dados experimentais: ~"

5 CS2Ng + 12 MnO~ • 16 H* — » 12 Mn
2* • 10 S0^~ • 8 HjO • 7,5 N? • 5CN~

e
2 • 64 H • 10 MnO4 10 Mn"-P. m. Mw^,« —w. - A W •*I. • 3 2 H ^ O EQ . 2

.. ~ 4 2 3 4 2
Nao se descarta inclusive a hipótese de ocorrência de diferentes

vias de oxidação do CS_N~ em melo ácido, governada pela acidez do meio.
Evidência disso existBm quando se observa que para concentrações ácidas
acima de 2,8 M, deixa de existir a pequena inflexão (devido à formação
de precipitado), o que pode ser observado comparando-se as Figura 1 e

Comparativamente aos estudos anteriores, com permanganato an meio
alcalino14', onde estequiometrias de 17, 26 e 32 elétrons foram compro-
vadas, o meio ácido, cuja extensão de reação é de no máximo 12 elétrons,
é menos favorável a oxidações drásticas.

Estudos visando estabelecer melhores condições para essas deter
minaçoes em meio ácido, encontram-se em curso e serão relatadas poste-
riormente.
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INFLUENCIA DO MEIO NA CATALISE REDOX HOMOGÊNEA DA REDUÇÃO
DO CLORETO DE BENZILA
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Instituto de Física e Química de São Carlos - USP
C P . 369. 13.560 - São Carlos. SP.

ABSTRACT
The effect of anion of the supporting electrolyte on the

homogeneous redox catalysis of the electroreduction of benzyl chloride
by 9,10-diphenyl anthracene radical anions was studied by cyclic
voltammetry in N,N-dinrethylformandd containing tetraethylamnonium
salts of perchlorate, chloride and bromide ions. The rate of the
catalytic process was found to increase slightly in the sequence
Cl~, Br~, CIO4 and Mas interpreted in terms of a partial
reversibility in the C-Cl cleavage reaction of the benzyl chloride
radical anion. Studies of the dirc-t electrode reduction of benzyl
chloride showed a marked dependence with the supporting electrolyte
wich, however, could not be correlated with the previous results and
suggested the participation of adsorbed Intermediates species in
the overall process.

INTRODUÇÃO

0 processo redox de catalise homogénea da redução do clore
to de benzila por radicais ânlons do 9,10-dlfenllantraceno em N,N-di~
metilformamida tendo brometo de tetraetilamõnio como eletrõlito su-
porte jé foi objetivo de vários estudos anteriores [l~4]. Esses es_
tudos foram efetuados através de voltametrla cíclica e o aparecimen-
to de uma pré-onda nos voltamogramas cíclicos levou a supor a ocorrên
cia de uma reação de troca de haletos envolvendo o cloreto de benzi lã"
e o broneto de tetraetilamônio, que poderia afetar quantitativamente
os cálculos cinéticos que foram efetuados. Além disso, no mecanismo
proposto foi postulada a ocorrência de uma ¿«ação de ruptura de lig£
cão C-Cl, cuja velocidade global poderia estar sendo afetada pela prê
sença dos íons brometo em excesso no meio. "~

No presente trabalho o mecanismo redox de catalise homogê-
nea da redução do cloreto de benziIa por radicais ánlons do 9,10-di-
fenllantraceno foi estudado em N,N-dimetilformamida contendo diver-
sos eletrôlitos suporta. Além do brometo foram utilizados o clorato t
o percloreto de tetraetilamõnio.

EXPERIMENTAL

0 solvente usado para preparação das soluções foi N.N-dim»
tllformamlda (DMF). ftarck (üVasol), warn purificação adicional. Os «lã
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trólitos suporte utilizados foram o brometo de tetraetilanônio CBTEA)
cloreto de tetreetilaraônio (CTEA) e o perclurato de tetraetilamõnio
(PTEA), que foram sintetizados e purificados por métodos convencio-
nais Já descritos anteriormente [3,5]. Em todos os experimentos foram
utilizadas soluções O.IFI de eletrõlito suporte em DMF desaerado. Q
9,10-difenilantracano (DFA), Koch-light tPuriss.) e o cloreto de ben-
zi Ia (CIBz). Rleder (Procynth) também foram utilizados sem purifica-
ção prévia.

A célula utilizada já foi descrita em trabalhos anterio-
res! 3]. 0 eletrodo de trabalho foi do tipo gota pendente de mercúrio,
num fio de platina amalgamado com área de aproximadamente 0,02 cm2.
0 eletrodo de referência nos experimentos em soluções de BTEA e CTEA
era composto por um fio de prata imerso na solução de base em um com
partimento que erc aproximado do eletrodo de trabalho por um capilar
de Luggln; nos cases em que se usou PTEA como eletrólito suporte o
fio de prata era imerso em solução 0.10 de BTEA em DMF. Como eletro-
do secundário foi utilizado um eletrodo de platina.

Os voltamogrames foram obtidos utilizando-se um aparelho
multifuncional P.A.R. modelo 370 com registrador x - y. Para os expe-
rimentos e altas velocidades de varredura (Ia 100 V/s) foi também
utilizado um Signal Recorder P.A.R. modelo 4102.

RESULTADOS

A Figura 1 mostra o efeito inicial de adições sucessivas
de CIBz sobre o voltamograma cíclico correspondente ã primeira etapa
de redução sobre Hg do DFA íl mM) em DMF/0.M CTEAt maiores concen-
trações de CIBz aumentam o tamanho do pico. Resultados análogos foram
encontrado para soluções 2mM de DFA e para os outros eletrólitos su-
porte (PTEA e BTEA). No caso do BTEA observa-se no voltamograma uma
pré-onda (indicada pela linha tracejada da Fig. 1) nas vizinhanças
de -0,95 V (vs. Ag/Br"). 0 fato da pré-onda não aparacer em experimeri
tos com CTEA e PTEA confirma a suposição anteriormente feita £ 1.43 de
que a mesma é devida ã redução de brometo de benzi Ia residual, forma-
do pela reação de troca de haletos entre o CIBz e o BTEA.

As Figuras 2 e 3 mostram o efeito do CIBz sobre a onda com
pleta de redução do DFA até as concentrações mais elevadas do CIBz(cã.
4,56 mM). Observa-se que a partir da concentração 1,71 mfl de CIBz há
o aparecimento de um pico extra nas vizinhanças de -1,80 V (vs Ag/
/Cl ), que corresponde aproximadamente ao potencial de pico de redu-
ção do CIBz, conforme pode ser observado no voltamograme de redução
direta do CIBz da Fig. 3, linha tracejada. Em Boluções de BTEA e PTEA
os voltamogramas para a onda completa apresentaram um comportamento
qualitativamente semelhante, porém o pico extra somente apareceu a
partir de concentrações multo mais elevadas (ca. 5.70 mil). Em todos
os casos pode-se supor que esse pico extra é devido ã redução de CIBz
que não reagiu no processo catalítico. Isso sugere que o proceejo el£
trocatalltleo i neis lento em CTEA. ""

A Interpretação qualitative do efeito catalítico foi fei-
ta através das curvas de variação de fator R/2y em função de 2y > on



FIG. 1 - Voltamogramas para í DF A 3 s lmM em DMF/O.1P1 CTEA e [ClBz}:
a) 0. b) 0.57, c) 1.14 e d) 1.71mM. Curva Í — ) voltamogramo
para COFfil * lmN em 0MF/0.1M BTEA e CClBzJ * 0,57mM.v«500mV/s

FIG. 2 - Voltamogramas para CDFA> lmTI em DMF/O.in CTEA e £ciBz]:
a) 0. b) 0,57, c) 1,14 e d) l,71mM. v « 500 mV/s.

FIG. 3 - Voltamogramas para [OFA> Iron em DfF/O.lPI CTEA e £c iBz] :
b) 2,28, c) 3,42 e d) 4,56mM. Curva a) Voltamograma para re
dução direta de CIBz sobre Hg em DMF/0.1M CTEA e CciBzJ " ~"
- 2,26mM. v - 500 mV/s

FIG. 4 - Variação de R/2Y em função de 2y para: C,DFA] • 2mfl, e letró
l i t o s : a) CTEA, c) BTEA • d) PTEAi Curva íb) £OFA] • lmfi a i
CTEA. v - 500 mV/s.
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de R é a relação entre a corrente de pico para a prlmira etapa de
redução do DFA observada a uma dada concentração de CIBz (ijj) e aque-
la referente à ausência de CIBz fig) t y é a relação entre as concentra
çoes de CIBz e DFA. Un exemplo das curvas obtidas está apresentado na
Figura 4.

Também foram realizados estudos da redução direta do CIBz
sobre Hg que focalizaram-se na análise da variação do potencial de
pico (Ep) com a velocidade de varredura (v) e com a concentração do
CIBz. As figuras 5 e 6 mostram os resultados obtidos para BTEA e
CTEA, respectivamente. No caso do PTEA os resultados se mostrara* ir-
reprodutíveis e as causas desse fenómeno estão sendo estudadas.

DISCUSSÃO

0 mecanismo mais provável pera o tipo de processo catalitt
co aqui estudado é o seguinte [3.4J:

onde A representa o composto aromático (despolarizador) e BX o subs-
trato.

A análise cinética do mecanismo foi baseada na teoria de
Savéant et. al. [3,6j e os resultados interpretados em termos das
curvas de variação de R/2y . Observa-se que os valores de R/2y de-
pendem da concentração inicial do despolarizador (Fig. 4), o que sig-
nifica que a reação O ) não é a «tapa determinante da velocidade (r.
d.s.). Observo-se ainda que os valores de R/2y dependem do eletrólito
suporte (Fig. 4) e segundo s tendencia encontrada pode-se supor que o
processo catalítico é mais eficiente em PTEA do que em BTEA e CTEA.
Observação semelhante foi feita com base na interpretação do pico ex-
tra de CIBz.

Essa diferença de comportamento poderla ser explicada se
a reação (3) fosse um equilíbrio e estivesse afetada pelo ãnlon do
eletróltio suporte. Assim sendo, no caso do CTEA o equilíbrio esta—
ria mais deslocado para a esquerda, tomando a concentração de BX*
maior • consequentemente aumentando a contribuição da componente de
volta da reação 12). Em BTEA o «feito •arla manos pronunciado, e n -
quanto qua am PTEA não deveria ear observado, pois não axlsta posslbl
lidada da formação da uma ligação covelente do íon parclorato com õ"
carbono»



FIGURA 5 - Variação de Ep em função de log v para redução do CIBz so
bre Hg em OMF/O,lfl BTEA e diversas concentrações de CIBz:
0.57) 1,14 e 2,2Bmf1.

FIGURA 6 - Variação de Ep em função de log v para redução do CIBz s£
bre Hg em CHF/0.1H CTEA e diversas concentrações de CIBz:
(a) 0,57» (b) 1,14 e (c) 2,26 irti.

O mecanismo para ajredução direta de haletos
tero sido postulado como sendof

(6) BX • e S-=± BX7

(7) BX' 5 = ± B* • x"

-e» B* • BX

(9) B • H' — • BH

orgânicos

(8) B* • BX*

onde a reação (7) S, em princípio, idéntica a reação(3) do processo
catalítico.

Assim o estudo tia redução direta do CIBz constituo uma for
ma de se verificar a natureza da reação (3) do processo catalítico, ¿
pesar de que esses dois processos ocorrem em regiões diferentes da
lnterfase eletrodo-solução.

Segundo o tratamento teórico tòi. se a reação (7) é real-
mente um equilíbrio os potenciais de pico (Ep) dos voltamogramas deve
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riam variar linearmente com o logaritmo da velocidade de varredura,
sendo (dE /Blog v ) igual a -20mV e independente da concentração ini-
cial de BX. Se, alternativamente.a reação (7) é irreversível (3E_/
/3 log v) será igual a -30nV» também independente da concentração.

No presente estudo, a interpretação da redução direta do
CIBz nos diversos eletróiitos suporte resultou nos seguintes valores
para (3Ep/31og v) (Figs. 5 e 6): - 90 mV para BTEA, independente da
concentração* -120mV para o CTEA, com uma grande dependência com a
concentração» indefinido para PTEA devido ã irreprodutibilidade. Es-
ses resultados fazem supor que não é possível assumir neste caso
que a reação (6) do mecanismo de redução direta do CIBz seja reversí-
vel, como fora feito para haletos de arila C71» ° que invalida a uti
llzação dos valores teóricos de (d£_/dlog v) como critério de diag—
nóstico. Além disso, a dependência de E p com o concentração no caso
do CTEA e a irreprodutibilidade observada com o PTEA indicam a exis—
tenda de complicações adicionais não consideradas pela teoria. Essas
complicações poderiam estar relacionadas com diferenças na adsorção
específica dos ãnions dos eletrólitos suporte testados, podendo afe—
tar a estrutura da dupla camada elétrica e interferir diferentemente
na adsorção dos radicais benzila intermediarios. Nesse contexto, os
trabalhos experimentais estão sendo continuados no intuito de funda-
mentar as interpretações apresentadas.
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CARACTERÍSTICAS ELECTROQUÍMICAS DEL SISTEMA RENIO-PERRENATO EN MEDIOS
ÁCIDOS.

J. Canez, I. Gardlazébal, R. Gases, 1. Schrebler y R. Cordova. Insti-
tuto de Química, Facultad de Ciencias Básicas y Matemáticas, Universi-
dad Católica de Valparaiso, (CHILE).

ABSTRACT.

The linear sweep voltametry technique «as used to study the electroche-
• i ca l behavior of Re/ReO~ interfase in IN sulfuric acid, in order to
establish the diferents redox reactions involved. I t has been posible
to identify partially these redox phenomena, in agreement with Pourbaix's
thermodynanic diagram for Rheniua._ Furthtmore i t has found the siaulta
neous participation of ReO* and Re* ions in the Rhenius electroxidation.

INTRODUCCIÓN

El Renio es un e l eaento que desde e l punto de v i s t a e l ec troquímico e s t á
poco caracter izado; no obstante que acerca de é l , se han r e a l i z a d o e s t u
dios relativos a:
- Mecanisnos de desprendimiento de hidrógeno sobre e l metal (1 ) .
- Electrodeposición delnetal deade soluciones acuosas (2 ) .
- Estudios electroquímicos de renio depositado sobre grafito (3 ) .
- Su efecto como adátomo en la electrooxidAción de metanol (4) (S).
Termodinámicamente se ha establecido su diagrama E/pfl y en base a éste,
el elemento presenta una zona de disolución anódica con formación de
ReO*, una zona de ú¿solución catódica con formación de Re* y una zona
de pasividad debida fundamentalmente al óxido ~*¿0v En teoría, la zona
de inmunidad delnetal es muy estrecha y no se extiende más al lá de 150
mV (6) . Por otra parte, se ha establecido que la presencia de algunos
iones alcalinos (K , Rb , Cs*), inhiben la disolución anódica del metal
por formación de una película pas 1 van te de perrer.ato alcalino (7) .

El objeto delpresente trabajo, es el estudio sistemático del comporta-
miento electroquímico de Re sinterizado o bien electrodepositado sobre
platino, en solución acuosa de ácido sulfúrico de 1M y en presencia de
anión perrenato. Se espera con e l lo , establecer y dilucidar los com-
plejos procesos electroquímicos que ocurren ya sea durante la electro-
oxidación de Renio o bien durante la electroreducción de perrenato.

PARTE EXPERIMENTAL

Los experimentos se rea l izaron en atmósfera iner te a 25°C, u t i l i z a n d o
solucionas preparadas con reac t ivos de calidad a n a l í t i c a y agua p i r o -
d e s t i l a d a . Se empleó un montaje de celda a t res e l e c t r o d o s , usando
cono e lec trodo de trabajo , Renio s inter izado o bis» e l ec trodepos i tado
sobre P l a t i n o . Como e lec trodo aux i l i ar se empleó P la t ino an comparti-
mento separado; Mientras que d e referencia se u t i l i z ó e l e l e c t r o d o de
s u l f a t o mercurioso/ácido s u l f ú r i c o 1M (E • 0.680V) conectado a travas
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del capilar de Luggin. No obatante loa valores da potencial indicadoe',
se encuentran noxaallsadoe reapecto al electrodo estandart da hidrógeno*
Los equipos y circuítería empleada fue la típica para eatudloa electro
químicos que hacen uao da la técnica potencioatátlca y voltaaetria cí-"~
dica .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Curvas Potencial de reposo-tiempo.

Con e l objetode establecer a l potencial de corroa ion del metal a un de»
terminado pH, l a interfaae Re/Na^SO, 1H, pH (variable entre 0 y 6 ) , se
dejó evolucionar en e l tiempo a c ircui to abierto . En loa estadoa i n i -
c i a l e s , e l potencial varia de una manera compleja y de d i f í c i l interpre_
t a d ó n ; s in embargo, después de 4 .5 horaa e l potencial de l a interfaae ,
a todos los pH estudiados, alcanza valores eata donar loa . Eatoa va lo -
r e s , varían con la acidas de l a solución, según l a expresión s iguiente:
E£ • 0.265-0,052 pH, l a cual aa caá i idéntica a l a expreelón temed 1-
nánltca que relaciona e l potencial radox de l alaterna Re/ReOu con e l pH
y cuya reacción indicadora es l a alguien t e :

Re + 2 ^ 0 -—« ReO2 • 4B* • 4e E - 0.264-0.059 pR

Se estima por tanto , que a loa potenciales de corrosión, e l 'metal ae
cubre de una p e l í c u l a de ReO~. Eata pe l ícula de ReO, es susceptible
de oxidarse a ReOT cuando, una vez formada a l potencial de corroa ion ,
se l e aplica un potencial más p o s i t i v o .

Curvas potencial - corriente , (per f i l e s potenclodlnáwIcos)

El Perf i l potenciodinámico de la interfaae Re/fl-SO, 1M, obtenido median
te barridos triangulares de potencial permite establecer una zona de
unos 900 mV delimitada por doa procesos. Módicamente, t iene lugar la
disolución act iva de l metal con formación de ReO7, Catódicamente, ocu-
rre la descarga de hidrógeno en conjunto con dieolución act iva por f o r -
mación de Re". Entre emboa procesos extremos, e s posible observar una
zona de doble capa e l éc t r i ca de unos 200 mV y ¿demás, la ex i s tenc ia
de dos procesos redox revers ib le s . Estos últimos se manifiestan por
la presencia de dos pequeños máximos anódicos ubicados a 0.38 V y 0.71V
asociados respectivamente a otroa doa máximos catódicos situadoa a
0.26V y 0.65V. La ident i f icac ión de ambos procesos redox revers ib les
no ha sido aún pos ib le ; no obstante probablemente puedan deberse a la '
participación de óxldoe da Renlo da diversos catados da oxidación y
que pemanecen como ves t ig los en la nasa del metal basa. El primer ca-
ao radox, también ha sido observado a 0.35V en un electrodo de Renlo
electredepositado eobre P la t ino , an las aüamas condicionas experimenta
l a s .

Por otra parta cuando a la interfase Re/B-80, Uf sa la impone un pulso
anódico da potencial da 1.45V, ova iavolacnla disolución dal «atai
basa a perreaato, y daada a l l í ae afactaa an barrido triangular de po-
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tendal con distintos límites catódicos, se observa (Fig. 1) que la re-
ducción electroquímica del perrenato producido, origina, conforme el
límite catódico ae hace mas negativo, la aparición de especies de menor
•atado de oxidación. Estas especiea al invertir anódicamente el ciclo
poten ciodinám ico, ae reojddan a perrenato.

i
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lntcrfant R«/H,SO. 1H t* presenelB de
IUO" •I«etroren>rn8e. Efteto del peten
cln* l ín l t* eatMlee.

Se estima que las especies del proceso se producen por reducción e lec -
troquímica y además, por una reacción química de diamutacion de ReO..
Así por e j s . en los perfiles potencio) inam icos , los máximos módicos
observados se han atribuído a los siguientes procesos redox:

a) Re*3/Re0*

b) ReO2/ReO~

c)

máximo observado a 0.44 V (0.42V)
máximo observado a 0.57 V (0.3iV)
máximo observado a 0.72-0.75V (0.73V)

La asignación de los procesos a los máximos observados, se ha realiza-
do en virtud de la proximidad da estos valorea con los valorea tetmodjl
nas i eos da equilibrio de loa paras radox involucrados a pB • 0 y que se
indican en paréntesis. Un hecho notable lo constituya «1 ausento da
la carga del máximo ubicado a O.75V, cuando al limita catódico a* ex-
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tiende más a l l á de -0.17V. En eate caeo, e l fenómeno ha «ido atr ibui»
do a una reacción química que ae e s tab lece entre ReO7 presente en l a in
terfaae y e l Re" producido por catodisación y que f ina IB ente genera ""
ReO- en virtud d« la s igu iente ecuación:

Re" + 7ReO~ • BH+ « — - SReOj • 4 ^ 0

El óxido ReO. producido, ae reoxida a ReOT al potencial de 0 .75? .
El valer-de l a conatante de l a reacción química calculada * pH • 0 es
de 10 * . Cabe hacer notar que eate últiaio e f e c t o aólo ea pos ib le
advert ir lo cuando de alguna «añera ae aaegura l a e x i s t e n c i a de ReO? en
l a interf aae Meta l / so luc ión . La carga involucrada en eate máximo d e -
pende tanto de l tiempo COBO d e l potenc ia l de catodisación y también ha
aldo observado cuando ae catódica l a interf aae Pt/Re/ReO" (10 M), H-SO.
1M a un valor de -0.15V durante un tiempo igual o mayor a 30 segundos.
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CONDÜTIVIDADES IÕNICA E ELECTRÓNICA DUH

OXIDO PURO Moy COM DESORDEM DE SCHOTTKY

C.A.C. SEQUEIRA
Laboratório de Electroquímica, Instituto Superior Técnico,
1096 Lisboa Codex, Portugal.

Abstract - Appropriate defect reactions are foraulated and
equilibrium defect concentrations for a pure metal oxide
MOy with SchSttky disorder in equilibrium with a surround-
ing oxygen gas phase are calculated using the Brouver's
method of approximation. Mathematical expressions for the
conductivities and transport numbers of the predominating
ionic and electronic charge carriers are also deduced.

INTRODUÇÃO
Seguindo o método de aproximação de Brouwer, o qual c o n s t i -
t u i uma ferramenta t í p i c a na a n á l i s e p r á t i c a de problemas
de química do estado s ó l i d o l l l , a p r e s e n t a - s e n e s t e a r t i g o
o c á l c u l o das concentrações de d e f e i t o s para o caso dum
oxido puro MOy com desordem de Schbttky em função da p r e s -
são parc ia l de ox igên io na fase gasosa em e q u i l í b r i o com o
ó x i d o . Estabelecem-se também as e x p r e s s õ e s das c o n d u t i v i -
dades, bem como dos números de t r a n s p o r t e , que se derivam
prontamente das re lações das c o n c e n t r a ç õ e s . Trata - se duma
s i t u a ç ã o já anal i sada por Tal lan e co laboradores 12 I para
compostos de fórmula geral M-X-, MX, M.X, M.X. e MX_, mas
que no presente trabalho é g e n e r a l i z a d a a óx iaos do t i p o
MO com y - 1 / 2 , 1 , 3 / 2 , 2 , e t c .
S i m p l i f i c a - s e e s t e estudo admitindo que o óxido M0y é e s -
sencialmente iónico, possuindo os seus defeitos pontuais
cargas efectivas normais (isto é, não se considera a ioni-
zaçao desses defeitos) e que não existe associação de de-
feitos. Trata-se duma situação bastante freqüente em estu-
dos de sistemas do tipo óxido-gás a altas temperaturas.
Para facil itar a comparação com outros trabalhos publica-
dos sobre assuntos análogos, usa-se a notação atómica de
Kroger e Vink | 3 | .

EXPRESSÕES DAS CONCENTRAÇÕES
O s i s t e m a MOy-O2 a a l t a temperatura, no caso em c o n s i d e r a -
ção em que, portanto , a desordem predominante £ uma desor -
dem de SchSttky, é sede dos s e g u i n t e s e q u i l i b r i o s :

0 - e f + h# (1)

3, • vly' * 2yh* • yOn (2)

0 - V*y'+ yV" (3)
n v

em que 0 . representa um átomo de 0 num lugar normal da rede
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2 .cristal ina do oxido M0y, V ^ ' representa urna lacuna de M
dotada de carga efectiva -Zy, V" repreaenta uaa lacuna de
oxigênio dotada da carga efectiva +2, e* e h* representas
electrões l ivres e buracos de electrões cosi as cargaa e fec-
tivas -1 e +1, respectivamente, e 0 deaigna o c r i s t a l per-
fe i to M0_. Designando por K., K-, K. aa constantes de equi-
l ibr io correspondentes respectivamente as relações (1) , (2)
e (3)> jor P(0.) a pressão de oxigênio e por n e p aa con-
centrações de electrões l ivres e buracos da electrões, po-
da» dadusir-se as tres ralações seguintes:

n.p • K̂  (4)

. P
2 y - K 2 P ( 0 2 ) y / 2 (5)

1 - I, (6)

¥M

en que a* concentrações dos diversos eleaentos estruturais
se exgriaea ea fracções de lugares da rede cr i s ta l ina . Xs
relações básicas acabadas da escrever, podt¿ juntar-ae usía
4. relação tradutora da electroneutralidade do ai»tema, a
qual se escreve:

2y | v 2 y ' | + » - 2 | ? ¿ | * p (7)

Resulta então ua sistema de quatro equações a quatro incó-
gnitas - as concentrações n,p, | V*y | e |V'*|-que são calcu-
lâveis a usa dada teaperatura T, ea função de P(0«) e das
constantes K., K_, e K_. De acordo coa o aêtodo de aproxi-
mação de Brouvcr | 4 | o calculo pode s iap l i f i car-se desde
que se considerem domínios de P(0.) ta i s que em cada aeabro
da relação (7) só uaa das concentrações seja predominante.
Obtêa-se ass ia tres s iaplif icaçõas poss íve is :

1. Domínio de P(0.) elevadas - neste caao o equilíbrio
(2) está aujto deslocado para a direita» resultando
pj»»n e |v£T I^I^A'1 • A equação de neutralidade redus-
-se a:

2. Domínio de P(0.) fracas -agora tea-se p-*tn e | v y i

|V"J , de aodo que a ralarão da electroneutralidade ae
redus a:

2 |V¿*| - n

3. Doalnio de P(0.) intcraãdias - naata caao ã preciso
distinguir dual situaçõesx
(a) 8a t.» K-, n » | V2y*| a p*. | ? " | , de aodo que a
equação èe naetralidada «a rsdue at

a» p



(b) Se K,«.K 3 , n<*e|v£y'| e p-**-Jv¿*| , vindo para a
equação de neutralidade a relação:

y | v 2 y ' | - | V |* IVM I 1 0 I

No dominio de P(02) elevadas predominan as lacunas de Me
os buracos de elertrões complementares, de modo que os óxi-
dos se comportam como não estequiométricos com déficit de
metal (Mi_xOv). Como exemplos de óxidos que apresentam cé-
f i c i t de metal e apreciável*condutividade iónica a pressões
parciais de oxigênio elevadas podem referir-se o V2O3,
C112O, NiO, etc. Note-se que o NiO é aproximadamente es te -
quiométrico a fracas pressões parciais de oxigênio o que
está de acordo com o facto de que num mesmo óxido se podem
observar diferentes "situações defeituosas", consoante a
pressão de oxigênio da atmosfera envolvente do óxido.
No domínio de P(Ü2) fracas predominam as lacunas de oxigê-
nio e os electrões complementares, havendo um afastamento
da estequiométria que se traduz pelo aparecimento de redes
Ml+x0y com déficit de oxigênio. No caso destes compostos
(condutores mistos), observa-se uma transição da sua condu-
tividade electrónica do tipo p a elevadas P(02> Para_ uma
condutividade do tipo n a baixas P(<>2). Esta situação é t í -
pica do Ta2Ü5, V2O5, ZrO2, etc.
No domínio de PÍO?) intermédias, para o qual se tem Kj»*^,
fix | aumenta e |VQ" | diminui ã medida que P(02> aumenta, en-
quanto que n e p permanecem constantes. Trata-se duma s i tu-
ação particularmente importante nos sistemas de óxidos em
que a ionização intrínseca é elevada sendo mais importante
que os desvios â estequiometria, predominando as concentra-
ções dos portadores electrónicos na rede cristalina (ex.
CaO-ZrO2 a altas temperaturas).
Finalmente, no domínio para o qual se tem KJ^KJ, n decres-
ce e p aumenta ã medida que P(Ü2) aumenta, enquanto que
| V õ" I e |v^y' | permanecem constantes, £ uma situação típica
de electrolitos sólidos em que predominam os defeitos de
Schòttky. Como exemplo, pode referir-se a tõria pura que
exibe condutividade iónica predominante a pressões parciais
de oxigênio muito reduzidas.
No quadro I mostram-se os resultados obtidos por resolução
do sistema de_equações resultantes para os diversos domí-
nios de pressão parcial do oxigênio em que se desdobrou a
condição de electroneutralidade para o caso em estudo.

EXPRESSÕES DAS CONDÜTIVIDADES
A condutividade eléctrica dum cristal deve-se à* presença
de defeitos pontuais carregados na rede cristal ina, defei-
tos eases que podem ser de natureza electrónica (e* ou b')
ou atómica (p. ex. , v£y' e VQ ) . A coadutividade eléctrica
devida a uma partícula carregada i está ligada i mobilida-
de desta partícula pels relação: 0» ¿¿ z¿ e v¿, onde c¿ é
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a concentração, z¿ a valencia, v.j a mobilidade da partícula
i e e í a carga do electrão. Uma vez que para os óxidos M0v
que estamos a tratar, a corrente iónica í transportada por
lacunas de 0 e de M, sendo os electrões livres e os buracos
de electrões os responsáveis pela corrente electrónica, po-
de escrever-se:

° io " 0 ( V M y i ) * ° ( V 0 ) °el ' 0 ( e < ) + ° ( h )

en que 0(V^yt), ÇXyô'). O(e') e O(h') são as condutividades
das partículas VM

y , VÂ' , e* e h*, respectivamente.
Representando as mobilidades dos electrões, dos buracos de
electrões, das lacunas catiõnicas e aniónicas por v(e'),
v(h*), v(V£y ) e V ( V Q ) , respectivamente, e atendendo a for-
ma como estamos a definir as concentrações de defeitos, pó-
denos entao exprimir as condutividades iónica e electróni-
ca, 0¿o e oej, pelas relações que constam da Tabela I, em
que K,, K , K e K sao constantes dadas pelos valores ta-
belados, para as diferentes aproximações da condição de
neutralidade. Se a mobilidade dum defeito é independente da
sua concentração, a condutividade resultante é directamente
proporcional a essa concentração. Esta proporcionalidade
verifica-se geralmente no caso dos óxidos puros desde que a
concentração em defeitos carregados seja reduzida. Então,
as equações da Tabela I permitem exprimir as leis de varia-
ção das condutividades iónica e electrónica em função da
pressão parcial de oxigênio em equilíbrio com o óxido, ten-
do as suas variações logarítmicas um andamento aproximada-
mente rectilíneo e análogo ao que se obtém nas mesmas con-
dições para as concentrações de defeitos em função de P(02)#

EXPRESSÕES DOS N0HEROS DE TRANSPORTE
Num composto inorgânico de condução mista, os números de
transporte das_espécies iónicas e electrónicas, t¿ o e t
estão ligados às condutividadas pelas relações:

ío lo el el
uma vez que 0- 0 io + 0ei • O(t£0+t c i ) , c o m t io + t e l" 1 * P o r

conseguinte, as expressões matemáticas do numero de trans-
porte podem deduzir-se facilmente a partir das relações das
condutividades electrónica e iónica, acabadas de estabele-

úcer. Tem-se, para o» números de transporte:
1. Caso «m que 2y |V*? I « p

K p<o5)-y • K
t

1 0

P(02)"T • %5 • I6 P(02)
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2. Caso em que 2 | V¿" | - n

K. • K_ P(0.)
3

K. • <*VK*> P ( 0 , ) " 1 / y • K_P(O,) 1 / y

P(02) 1 / y •

3 . Cato • • que n - p . .
y ' Z >

P ( 0 2 ) y / 2 • K5P(O2)"1/2

t y
e l K4 P ( 0 , ) y / 2 • KjP(O 2 )" 1 / 2 • K6 • K7

4. Caso ca que y | vjy'f • |v¿'||
K4 * K5

t
6 1 X4 +K5 + K 6 P(O 2 )" l M • K7 P ( 0 2 ) 1 M

As expressões aqui deduzidas, embora constituam uma solução
aproximada, permitem determinar, duma maneira simples e
bastante rigorosa, propriedades de õxidos M0_ e processos
neles ocorrentes como os de transferência de massa, reac-
ções õxido-gás, etc . r facilitando a discussão prática de
inúmeros problemas de química do estado sólido, como refere
Kroger | l |> No caso particular que tratámos de que já se
fez uma comunicação l5l , os cálculos apresentados constituem
um primeiro approach a um estudo mais geral sobre as pro-
priedades eléctricas de sólidos a alta temperatura.
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ESPECTROFLUOROVOLTAMETRIA. I. UMA NOVA TÉCNICA PARA O ESTUDO
"IN SITU" DA FORMAÇÃO DE FILMES PASSIVANTES EM ELETRODOS.

J.C.Rubin, O.Sala e I.G.R.Gutz
(Instituto de Química - USP CP 20780. Sao Paulo - Brasil)

ABSTRACT

A novel spectroelectrochemical technique, the spectro-
fluorovoltammetry, the combination of cyclic voltauaetry and
fluorescence spectroscopy, is presented. This new method is
used to study the formation of passivating films generated
electrochemically on copper electrodes in presence of Benzo-
triazole (BTAH) and Cl" or I" at different pHs. The results
lead to the conclusion that the passivating films are formed
by [CU(1)BTA] and [Cu(I)XBTAHJ4 complexes (X-C1~,I~) and
that the transpassivation occurs through the oxidation of
Cu(I) end Cu(0) to Cu(II).

INTRODUÇÃO

Em trabalho anterior Jl] mostrou-se que as curvas i x E
do eletrodo de Cu em solução contendo Benzotriazol (BTAH) e
haletos apresentavam u<sa passivação gara potenciais positi-
vos. Na presença de I" esta passivação se estendia até +5,0V
(ECS). Com base em resultados obtidos por espectroscopia Ra-
man [2,3] foi proposto que a passivação se devia a formação
de um filme passivante dos complexos (CU(I)BTAJ e [Cu(I)X-
BTAHJ4 (X«Cl~,Br~ e I"). Formulou-se a hipótese de que a
transpassivaçao se dava pela reação de oxidaçao do Cu(I) a
Cu(II) e o presente trabalho ÜIIÜ resultados que confirmam
estas propostas.

6 sabido que os complexos mistos de haletos cuprosos
sao fluorescentes quando irradiados no Ü.V. [4-8J. Com base
neste fato surgiu a idéia de se tentar obter os espectros de
fluorescencia do eletrodo át> cobre, em função do potencial
aplicado e da composição da solução, para se tirar informa-
ções sobre o estado de cxidaçío do cobre durante a varredura
de potencial, uma vez que Cu(0) < Cu(II) não apresentam
fluorescencia [8].

A metodologia desenvolvida para o estudo espectrofluor£
voltametrico do eletrodo de cobre em meio de haletos (Cl" e~
1") em diferentes pHs é descrita a seguir.

PARTE EXPERIMENTAL

Para se obter os espectros de fluorescencia dos filmes
passivantes durante sua formação no eletrodo desenvolveu-se
uma micro-célula espectroeletroquímica que é descrita pela
Fig.l.

Como eletrodo de trabalho utilizou-se uaa placa de co-
bre eletrolítico com área geométrica frontal de 0,50 cm2,
montado em resina acrílica e fixo a uma haste que permite re
guiar sua posição do lado externo da tampa. Este eletrodo ~"
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|. t - ••«•«•• 4a cálala aaaactraalatratalaica 4aaaBval-
vi4a aara a akcaacãa 4a aaaactraa 4a flaa*aa«Sa-
cia 4a f ilaraa' aa*ai«aataa a,ara4aa alatraaaiialca-
•aata.

A • tlattaaa aaaillat (tt)
• - tlatvaaa 4a vafatâacla (tCf)

-C T - tlatra4a 4a traaalba (eafcra)
» - Caaata 4a aaartaa |1 em 4a caalaha áatica)
C - twaarka 4a caaata a 4aa 4aa»ia alatra4aa

(falta as aylaa)
• - Baata »art*a4icalar »» alatra4a 4a traaalka ^»a aaraita

variar a lamia 4a laetaiacla 4a ra4iacãa aacitaata

•scitaaia

era polido COB lixa 600 e lavado coa água destilada antes do
uso. As soluções eran desaeradas coi nitrogênio, por 15 mi-
nutos, através de ua tubo plástico capilar inserido através
da tanpa.

0 potencial era aplicado a esta célula coa o auxílio de
un potenciostato e de ua gerador de raapas construídos nos
laboratórios do Instituto. A célula foi instalada no inte-
rior de ua espectrof luoriaetro Perkin-Elaer MPF-4, coa radijt
ção U.V. proveniente de liapada de Xe de 150W.

Coa aplicação de potencial adequado I célula» geravaa-
se os filaes passivantes na superfície do eletrodo e, após
ajustar o ângulo de incidência do eletrodo, registravaa-se
os espectros de excitaçao e de eaissão. A seguir, os aonocro
madores de excitaçao e eaissão eraa ajustados nos aãxiaos
das respectivas curvas. A partir deste ponto passava-se a re_
gistrar siaultaneaaente a corrente que fluía pela célula e a
intensidade de fluorescencia (F) eaitida ea função da raapa
de potencial aplicada, coa o auxilio de ua registrador X,
Yi, Y2 HP-7046A.

Através do uso de ua aicrocoaputador de aesa HP-9825 e
de ua traçador de gráficos BP-9872¿ foi possível digitalizar
o voltaaograaa e a curva de variação de V coa o potencial, e
traçar nua aesao gráfico o voltaaograaa, sua integral (a car
ga que flui durante a obtenção do voltaaograaa) e a variação
de F. Estas curvas peraitea ua aclhor estudo da dependência
de F coa o potencial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

e 3 apresentas o espectro de fluorescencia
Lssão) do eletrodo de cobre, ea diferentes p£
iseaça de BTAB e Cl~, ea seio neutro e ãcidoT

As Figs. 2
(excitaçao e eaissão)
tenciais, na presença
respectivaaente. Para obter o espectro ea aeio neutro utili-
sou-se uaa sensibilidade aaior que ea aeio ácido. Isto indi*
ca que o fílae passivante crescido ea seio neutro é aenos es
pesso que o_obtido ea seio icido. Uaa evidência pera tal "
afiraação sao o* tesultedes de cinética de corrosão (lo) ao¿
trando que es filaes psssiveates gerados elctroquiaicaaente"
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sobre cobre na presença de Cl~ e BTAH eraa sais eficientes
na inibiçio da corrosão quando obtidos ea aeio íci«2o do que
quando obtidos ea aeid neutro. Por elipsoaetria_taabéa se
aostrou que o filae passivante gerado por iaersao do cobre
ea aeio acido, na presença de Cl" e BTAH, é aais espesso que
o gerado ea aeio neutro [9].

$* • t**»l* ««••itivicy

300 400 700 SM Maa)

«a aakva a* «ala 4a K l 0.1M ar t | . l - ! • » • * " • <• flaaraa«$«cta 4a
IT«S O.OOSM M* MMaciai t
Xs" * * * * * * »(——)••»•«**• * • «•!•••• »«5 • 310 M

It - 10

300 «00

»ii. 3 - taya*"* 'a fl«ar«i*la«i« 4a tlatra4a <• takta as aaia 4a EC1 0,1M I
m a O,OOfN • »• • I aa« «ataacid» ia4ica4«». <—-•-) »*p«ttf 4a

*••_ • 100 ••( < ) aatcctra 4a aaiataa, »•?£ • 3tO aa.

Sicdle et ai. [8] observaraa que o coaplexo [Cu(I)BTA]
tea o Affx- 614na t que o coaplexo [CuCDClBTAH]^ ten o seu
Aflx" 563n« e ^||í* 3Bloa. Os espectros da Pif.2 aprssentaa
^liS" 320na e X|fx- 600na, donde se conclui que o iilae pas-
sivante í constituído praticaatnte pelo coaplexo [Cu(I)BTAJ.
Mo tntanto, ea aeio icide (Fig.3), eabora os espectros de
eaissso sejaa auito parecidos «os da Fig.2, o espectro de tx
citaçsj t bea difcreste, apresentando dois aáxiaos: a 320 e~
380 ha. 0 pico a 3SO na se deve provsvelaentt ã participa-
ção do coaplexo [Cu(I)ClBTAHJ4 na foraação do filaa passivaii
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te, £ gossivel que este complexo também esteja presente nas
condições da Fig.2, porém ea señor quantidade, o que poderia
explicar a assimetria da banda de excitação da Fig.2 para a
região de menor energia. Esta interpretação é corroborada pe_
los resultados obtidos por espectroscopia Rasan £2,3] onde
se mostra que ea ateio neutro praticamente sõ o complexo
[CU(I)BTÀ] i formado e que, em meio ácido, também ocorre a
formação do complexo [Cu(I)ClBTAH]4.

Como se pode observar nas Figs. 2 e 3, F depende do po-
tencial aplicado ao eletrodo. 0 estudo mais detalhado da va-
riação de F com o potencial tornou-se possível através da m£
nitoraçao simultânea de F e do voltaaograaa do eletrodo, co£
forme descrito na parte experimental.^ A analise dos resultT
dos torna-se mais fãcil através do grafico onde »s três cur-
vas são representadas ao mesmo tempo: I(mA) x E(V), F(inten-
sidade relativa de fluorescencia) x B(V) e Q(carga) x E(V),
como pode ser visto na Fig.4.

r («.«.) o («o
.to

- o.» - o.»

rig. 4 - r t 4a alatra4a *m cafcra * • «cia èm SCI • , ! • .
•TAI O.MM t »• a i . (——) valtavvaiaM cíclica, > • >• •«/•( (—-•-)
i i i t i iUMt • • flaarafctactc f , »"e - » • mm, >•*. • (M n i I I • ) t |
<-.—) c s r ( a a. • • • • • •

Ha obtenção das curvas da fluorescencia foi utilizada
uma alta sensibilidade no instrumento de modo que o sinal me_
dido não é nulo na ausencia de fluorescencia devido ã refle-
xão de radiações espúrias.

X primeira vista parece não existir uma relação direta
entre o voltamograma a a variação da F. Porém, se o voltamo-
grama for visto coso a derivada da carga envolvida no procas
BO, pode-se estabelecer uma ralação quase que direta entre t
a a carga*

Mat curvas da Fig.4, embora a carga aumenta acentuada-
manta cea o tampo entre 0,0? a •0,3?, F tambas aumenta, po-
rém logo tanda para um valor eaastaate. Isto se dava prova-
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velmente 1 saturação da superfície com os complexos [Cu(U-
BTA], na sua maior parte, e [Cu ( D C I B T A H ] 4» en menor escala.
Como pode ser visto no voltamograma, existem três ondas de
redução: duas muito próximas na região de -0,18V e outra a
~ -0,42V. A curva de variação da carga apresenta, obviamen-
te, duas quedas de carga nos mesmos potenciais, porém, só na
região de -0,42V i que ocorre paralelamente ã redução e a d^
minuição da carga uma_dininuição de F. Estes dados levam a
especular que na região de oxidação, de 0,0 até +0,3V, além
da oxidação de Cu(0) a Cu(I), levando ã formação dos filmes
passivantes de complexos cuprosos, existe a oxidação ã Cu(II)
formando-se ânions do tipo {Cu(II)Clx]~^x~2^. Assim sendo»
as duas ondas catódicas que aparecem entre -0,15 e -0,20V se
devem a redução de Cu(II) a Cu(I) e Cu(I) a Cu(0) não se re-
gistrando nenhum aumento em F pois nao existe BTAH suficien-
te para a formação dos complexos mistos. Os voltamogramas
do eletrodo de cobre em meio de KC1 0,lM e gH "" 3 na ausên -
cia de BTAH [2,3] mostrao uma onda de redução a -0,2V, o que
corrobora a interpretação dada anteriormente. A segunda onda
então, a -0,42V, seria a redução do Cu(I) complexado_a Cu(0).
Estes dados mostram mais uma vez que a transpassivação se de_
ve a formação de Cu(II) e nao ã oxidação de_H20 a 02- Porem,
como pode ser visto, tanto a carga como F nao voltaram â sua
posição original, mostrando que parte do filme passivante
dos complexos cuprosos não se reduziu. Fato semelhante jã f£
ra observado anteriormente [l"3]. 0 excesso de cargapositi-
va no final da varredura se deve também ã precipitação de
parte do Cu(II), que foi para o seio da solução, na forma de
complexo com BTA~, no tundo da célula espectroeletroquimica.

Fatos semelhantes foram observados para o eletrodo de
cobre em meio de i" na presença de BTAH e em diferentes pHsp ç p
Em meio neutro o f̂iix * ° *max **° °* n e* a o* dos obtidos pa-
ra o Cl" em meio neutro, o que caracteriza a participação do
complexo [Cu(I)BTAJ na formação do filme passivante. Já cm
meio ácido, os espectros de «missão são bem diferentes. A
Fig.5 apresenta os espectros de fluorescencia do eletrodo de
cobre em meio ácido contendo I" e BTAH, cm diferentes poten-
ciais.
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Como pode ser visto, mesmo a -1.4V, onde ja ocorre a reação
2H+ + 2 e ~ — • H2t» o filme passivante não se reduziu ainda*
Neste caso, ao contrário do anterior, parece que a espécie
que se forma es naior quantidade é o complexo [CU(I)IBTAH]A
e pouco ou quase nada do complexo do complexo [Cu(I)BTÀJ. A
justificativa para tal afirmação é o fato de o Xfif*" 600nm,
observado para o complexo [Cv(I)BTA] nas Pigs. 2 e 3, não
ser observado nos espectros da Fig.5 que apresentam um X{} x

a

535nm para um *${§" 320nm. A explicação para usía maior for
mação do complexo*misto e provavelmente a maior estabilidade
• maior insolubilidade do Cu(l)I em^relação ao Cu(I)Cl.

Para melhor visualisar a relação entre P e o voltamogr±
ma, curvas semelhantes ¡s da Pig.4 fo b i d
sistema, como mostra a Pig.6.

g
foram obtidas para este

ri*. • - Ma *• •Imttmi» ê* €•*!• M K i t 4* II •.IN.
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Como a redução do complexo [CU(I)IBTAB]4 e praticamente
irreversível, apôs uma primeira varredura de ativação já se
forma uma quantidade suficiente do filme passivante de Cu(I)t
o que leva a um F diferente de sero no inicio da varredura e
a uma carga negativa no início pelo fato do complexo estar
se reduxindo. Essa varredura inicial é necessária para o
ajuste das condições do espectrofluorímetro. Ia região entre
-1,0 e *0,2V as curvas da carga a P têm o mesmo comportamen -

corresponde uma
«asociado

_ ,__ _-,-, , ,_- _- complexo
[Cu(X)ZSTABJ4. Da *0,* ata 1,0? ocorre um aumento de carga
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associado a onda de oxidaçao em +0,6V e una diminuição de F.
COBO se sabe, os complexos de Cu(II) não são fluorescentes,
o que permite concluir que na região en que a fluorescencia
dininui te*-se a passagem de Cu(I) a Cu(II) o qual é reduzi-
do novamente a Cu(I) em ** -0,72V, o que leva a um ligeiro au
mentó de F.

Convém ressaltar que após os 10 minutos de borbulhamen-
to de N2 na solução de trabalho para a eliminação de O2, an-
tes de ser realizado qualquer ciclo de oxireduçao sobre o
eletrodo, já se observava um forte sinal de fluorescencia
proveniente do eletrodo. Como se está en meio acido, o que
deve ocorrer é uma oxidaçao química de Cu(0) a Cu(I) , ou par_
te do Cu(I) proveniente de um filme residual de CU2O leva i
formação do complexo [Cu(I)IBTAHJ4

Conclui-se, finalmente, que a combinação da espectrosc£
pia de fluorescencia com a voltametria cíclica na forma de
espectrofluorovoltametria é urna técnica valiosa no estudo
"in situ" da geração eletroquímica de filmes passivantes,
desde que uma ou mais especies formadas sejam fluorescentes.
A espectroscopia de fluorescencia também pode vir a ser de
grande utilidade nos estudos de cinética de corrosão por
técnicas^eletroquímicas, como por exemplo, acompanhando-se a
fluorescencia do eletrodo de cobre na presença de um inibi-
dor de corrosão durante a obtenção de curvas de polarização
anódica.
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ESPECTROFLUOROVOLTAMETRIA. II.ESTUDO DA FORMAÇÃO DE COMPLE-
XOS MISTOS DE Cu(I) COM PIRIDINA E IODETO EM ELETRODO DE CO-
BRE.

J.C.Rubim, O.Sala e I.G.R.Gutz
(Instituto de Química - USP CP 20780. São Paulo - Brasil)

ABSTRACT

The spectrofluorovoltammetry, the combination of cyclic
volt «mine try and fluorescence spectroscopy, was used to study
the formation of passivating films at electrode surfaces and
to characterire them. It was shown for copper electrodes in
pyridine/iodide solutions that two kinds of copper(I) mixed
complexes could be formed depending on the pyridine concen-
tration: [Cu(I)pyl]/, and [Cu(I)py2lJ. These complexes are
responsible for the passivation observed on copper electro-
des in py/iodide solutions.

INTRODUÇÃO

As medidas eletroquímicas de adsorção, apesar de quanti^
Cativas, são muito pobres em informações estruturais quality
tivas e as técnicas espectroscópicas propiciam um valioso
complemento. Através dos espectros Raman de Benzotrlazol
(BTAH) adsorvido em eletrodo de cobre [l,2] mostrou-se que o
BTAH pode formar complexos de adsorção do tipo (Cu(I)BTAJ e
[Cu(I)XBTAH]4 (X«Cl",Br~). Resultados preliminares no estudo
do efeito SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) da piridi^
na (py) adsorvida sobre eletrodo de cobre em meio de I" [3]
mostraram que o eletrodo de cobre en tais condições apresen-
ta uma forte passivação na região de potenciais anódicos.

Da mesma forma que o BTAH, a py também pode formar com-
plexos insolúveis com haletos cuprosos [s] . Supondo-se que a
passivação é devida à formação de um filme passivante const¿
tuldo por um complexo sisto entre py e Cu(I)I, resolveu-se
investigar este fenômeno usando • espectrofluorovoltametría,
técnica cuja metodologia e aplicações estão descritas no tr¿
balho anterior [4j . "~

PARTE EXPERIMENTAL

Todos os reagcntcs ut*litados neste trabalho são de
grau analítico. 0 sisteaa eletroqutmico, os equipamentos e o
procedimento experimental tão os mesmos jã descritos no tra-
balho anterior [u].

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Sc algum tipo de complexo misto entre py e Cu(T)I real-
mente se forma na superfície do eletrodo, deveriam ser obse¿
vadas bandas de fluorescencia dessas complexos, urna vez gue~
os Besaos são fluorescentes quando irradiados com -.radiação
U.V. [5-9],

Antes de se obter os espectros da fluorescencia do ala-
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trodo é preciso, porém» conhecer os possíveis conplexos mis-
tos de py e Cu(I)I e seus respectivos espectros de fluores-
cencia. Segundo Hardt et al. [6J , os complexos possíveis
sio: [Cu(l)py2lj e (cu(I)pylj4. «ste último já tendo sua es-
trutura tetramérica confirmada por Raio-X [IO]. Esses com-
plexos foram preparados segundo o método descrito por Hardt
et ai. [ô] para "spot test" da seguinte forma¿ A um pedaço
de papel de filtro comum impregnado com solução de Cu(I)I em
excesso de Kl adiciona-se j>y em excesso e obtém-se os espec-
tros de excitação e emissão mostrados na Fig.l(a), que cor-
respondem ao complexo [CuíDpy^lJ • A seguir a tira de papel
de filtro é aquecida em fluxo de ar quente por alguns instan
tes, dando origem aos espectros da Fig.l(b)» correspondentes
ao complexo [Cu(I)pylJ4. Assim, dependendo da concentração
de py, podemos esperar dois cipos de complexos mistos de
C(I)I

100
• I r

300 «00 soo «00 roo »<••)
tayacttot 4* U«»t««ei»«ii 4«i
(•) c « M U s * lC«(l)py2!J • SI • 3,
(») tnrlnt [c»(I)»)HJ* , SI > 1,
( -•-•- ) ataêctra 4a aieltafa*. (•
(II - mal -

:, • soo •>!
* J»0 ••.
—) aaaaetr* 4* aaiaaá*

A Fig.2 apresenta os espectros de fluorescencia do ele-
trodo de cobre para diferente» potenciais, em meio de Kl O,1M
e py 0.06M. Uma comparação desses espectros com o da Fíg.l(b)
mostra que o A£gx do filme passivante é muito próximo ao A£|x

do complexo [Cu(I)pyl]4 e que o valor de X«» do filme passi^
vante se aproxima daquele do complexo I medida que o poten-
cial se torna mais negativo. Por exemplo, a -0,3V o X|ix é
igual a 590nm, a -0,6V é 580om e a -0.6V é 575nm que é muito
próximo dos 56Onm observado para o complexo [CuCDpylJ^. As
diferenças nos espectros de excitação do complexo (Fig.l(b))
e do filme no eletrodo (Fig.2) se devem provavelmente * exis
tênciã de uma mistura dos dois complexos nos espectros da f7
gura 1. A dependencia do X2JX com o potencial podo ser ex-
plicada palo fato de na região de potenciais mais positivos,
que -0,6V a superfície do elstrodo estar saturada de tons 1
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o que deve provocar una perturbação na distribuição de carga
no complexo, pois segundo Siedle et ai. [9] a emissão nos
complexos de Cu(I) tem origem num processo de absorção do t¿_
po transferência de carga metal—•ligante (d-*-ir*) e este tipo
de transição é sensível a mudanças na distribuição de carga
no complexo. Não se pode deixar de supor que em potenciais
mais positivos esteja se formando um complexo aniônico do tî
po [Cu(I)pyl2J~ e Para *e confirmar tal hipótese seria nece£
sírio realizar-se um estudo mais criterioso da dependência
do X£âx c o n a relação de concentração tntre py e I" na solu-

Ç*°* coa o método desenvolvido na trabalho anterior [4] para
se monitorar simultáneamente^ variação da intensidade de
fluorescencia (F) e a variação da corrente com o potencial,
fica mais fãcil de se visualizar o efeito do potencial sobre
F, permitindo uai melhor caracterização dos potenciais em
que surgem as espécie» fluorescentes.

A Fig.3 mostra essas curvas para o eletrodo de cobre em
meio de Kl 0,lM e py 0,06M. Pode-se ver a correlação existen
te entre F e o voitamograma através da curva de variação da
carga envolvida no processo. A relação existente entre a
carga e F é, no presente caso, praticamente linear. Uma vez
que apenas os complexos de Cu(I) são fluorescentes, é valido
supor que toda a £arS* envolvida no processo esteja relacio-
nada com a oxidação de Cu(0) a Cu(I) e posterior redugão a
Cu(0) e que F i diretamente proporcional S concentração das
espécies fluorescentes na superfície.

Pode-se vtr na Fig.3 que, ¡ medida que o potencial de
retorno se torna mais positivo, o processo de redução se toj_
na mais irreversível, surgindo ao lado da onda de redução ~
coa ip a -0,5V um ombro a -0,65V. A curva de variação da
carga não é muito sensível a ests ombro, porém na curva de
variação de 7, alia d* usa diminuição na intensidad* a par-
tir de -0,5V, observa-se usa inflexão na região de -0,65V.
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Para explicar tais observações, pode-se especular que a espe_
cie que se reduz até -0,5V é urna parte do filme do conplexo
cuproso que se situa nas camadas mais externas, portanto so-
frendo uma maior influência dos íons I" em excesso, tendo um

ãmax " 590nm e apresentando uma menor interação com a super-
fície metálica. A espécie que se reduz a -0,65V já tem us
XfiSx mais próximo do conplexo [Cu(I)pyIJ4 e possivelmente a
sua redução é dificultada pelo fato de nessa região de potejn
ciais o filme ser bem menos espesso e por isso apresentar
uma maior interação com a superfície.

Se o potencial de retorno se der depois da transpassiv£
ção, a redução do filme só ocorrerá junto com a reação de re_
dução da água a H2¿ pois, como mostra a Fig.4, mesmo depois
das ondas de redução, a carga e F continuam maiores que sero.
Fato semelhante já havia sido observado no estudo da passiva
ção do cobre por BTAH [l,2,4,llj.

Uma análise das curvas da Fig.k tambem_permite uma com-
preensão do mecanismo de transpassivação. Vê-se que depois
da passivação a -0,3V, onde paralelamente_ao aumento da car-
ga temos um aumento de F, tem-se uma região de correntas
constantes até que se atinja o potencial da tranapassivação
a +0,6V. De •0,65V até +0,5V a carga ausenta enquanto a in-
tensidade de fluorescencia (F) permanece constante, e para
potenciais entre +0,5V c +0,4V a carga ausenta coa a diminui
ção de F. Neste ponto, a observação da superfície do eletro"
do revela a presença de manchas escuras, i.e., regiões na sit
perfícle do eletrodo que não emitem_luc. Como se sabe, aó ~*
os complexos piridínicos cuproaos aão fluoresceates¿ portan-
to, a transpassivação naata caso corraaponda 2 raaçao de osl
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dação de Cu(I) e Cu(0) a Cu(II), que além de_nao fluorescer,
é solúvel, acelerando o processa de dissolução anõdica do me_
tal. As ondas de redução que aparecem entre 0j,4 e 0,0V se
deven provavelmente i redução de complexos anionicos de
Cu(II) coa I" formados durante a transpassivação e que se ie_
duren na ordem [Cu(II)Ix]

 + «" * [Ctt(I)Ix]"
(x"I)+ e" *

Cu(0) * xl", Na redução a Cu(I) não se.observa um aumento
de F pois a redução da especie [Cu(I)Ij]"(x"1) a Cu(0) ocor-
re antes da formação do comglexo piridinico devido I menor
concentração de py en relação ao 1". Uma parcela muito_pe-
quena dos tons de Cu(II) que se formam na transpassivação
chegtm a formar algún tipo de complexo con py e I" pois quan
do este se reduz a Cu(X), provavelmente em -0,5V, tem-se um
ligeiro aumento de F que logo volta a diminuir com a redução
a Cu(0).

Variações interessantes tambén ocorrem quando se varia
a concentração de py. A Fig.5 mostra os espectros de fluo-
rescencia do eletrodo de cobre en neio de I" O,1M e py 0.56M.
O x£fx obtido t de 500nm, o que corresponde ao X£5x

 d o com-
plexo [Cu(I)py,l] (ver Fig.l(a)). Cono para o sisteva ante-
rior, a Fig.6 mostra a dependência da intensidade de fluo-
rescencia (F) com o potencial e sua relação com a curva de
variação da carga. Neste caso os complexos deven ser nais e¿
táveis que en py 0,06M pois a redução se processa en poten-
cial nais negativo, ocorrendo de una só vez. En anbos os
sistemas (Fig*.3 • 6) pode-se observar que antes que a carga
chague a taro. F já foi a saro. Se não existir nenhuma rea-
ção parálala, pode-s* supor jue quando a carga ainda e naior
do que saro, depois da redução¿ ainda existe una nonocanada
do filne passivante cuja_red«çao S nuito lanta no tanpo e
por aar «•• sonocanada não axiste natcrial suficiente para a
obtenção da sinal da fluorescencia. Tal aspeculação asta sen_
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do objeto de investigação em ua estudo paralelo por espec-
troscopia Rasan, uma vee que as intensidades Rasan do coaple_
xo ausentan quando se trabalha as potenciais onde se tes ap£
nas aonocanada devido a existência do efeito SEIS Í3]. ~~

Os resultados aqui apresentados deverão contribuir tas-
bca para a elucidação da alguns problesai existentes nos es-
tudos do efeito SEIS de especia* adsorbidas ca eletrodo da
cobre pois a espectrofluorovoleaaetria rtaponde exataaente
nuaa região de potenciais onda o sinal ftaaan c auito fraco.
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POLAROGRAPHIC BEHAVIOUR OF NITRO SUBSTITUTED ARIL
HYDRAZONLS OF ACEIYL ACETOHL AND 3 A 5-DItETtnL-4-(NIT]lO
SUBSTITUTED &N2NEAZü)IS0XAZQL£S
K* RAM and S . BRAftiAJI RAO
Department of Chemistry, Sri Krlshnadevaraya University,
ANANTAPUR 515 003 INDIA.

ABSTRACT
The polarographlc behaviour of the nitro

substituted aryl hydrazones of acetyl acetone and
3»5-dimethyl-4-(nltro substituted benzeneazo)-
isoxazoles has been carried out In Brltton-Roblnson
buffers (oH 2 - 10) containing 50# dlmethylformanlde.
The compounds exhibited two waves In the entire
pH range of study* The first wave observed In the
case of nitro substituted aryl hydrazones of
acetyl acetone is ascribed to the four electron
reduction of the nitro group to hydroxylamlne
and the second to the four electron reduction of
azomethlne group to «mine stage» However, in the
ease of 3.5-dinethyl-4-(nitro substituted benzeneazo)-
lsoxazoles» the first wave in attributed to the two
electron reduction of azo group and the second wave
to the four electron reduction of the nitro group*

INTRODUCTION
It is well known that the introduction of substituent into
an organic conpound results In the change of the reactivity
of that compound* This Influence has been attributed to
the linear tree energy change and equations relating
substituent constants and reaction constants were derived
by naking use of extra thenaodynaolc considerations by
HaanettLl] and TaftUJ, However» it is found that organic
compounds containing different substituent grouos capable
of undergoing reduction did not follow the linear free
•nergy equations* Organic compounds containing different
substituent groups are classlfled[3j into three categories*
The present communication deals with the study of the
polarograohlc behaviour of organic eeaoounds containing the
azo group or the azonethlne group and their influence on the
reduction of nitro group present ia ortho «ad para
positions*
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EX?tRIIft.NTAL
Nitro substituted aryl hvdrazones of eeetyl acetone and
3»5-dimethyl-4-(nitro ins t i tu ted benzeneazojlsoxazoles have
been prepared by l i t r^ture method[4]. Brltton-Robinson
bufferslJJ (pH ranrr /. - 10) «re prepared from analytical
grade chemicals* *t»ock solutions (0*000} M) of the
compounds under Investigation are prepared in AR grade
diBethylfonwuitie,
Apparatus.*- Etolarograas are recorded with GL-25 ELICO,
India» f*4 ¿«cording ftolarograph. The pH measurements
are *&<*, Xi a digital pH meter of ELXCO make.
Aroce¿»úrt«- 8 ml of buffer solution of desired pH, 8 ml of
dimethylformamidc, 2 ml of stock solution (0.000? M) and
2 ml of water are placed in a polarograohio cell» The mixed
solution i s polarographed after passing in nitrogen pre*
saturated with D.4F for a period of 10 ninutes. Triton-X-100
(&DH, England) «as used as a mrrimun suppressor whereever
necessary* The results art presented in Tables 1 and 2*

TABLE 1
Effect of pH (Brltton-Aobinson buffer) on half-ware potential
[Compound] • 0*0003 M
Medium • Aqueous dimethylformaoide

Half-vare potentials V TS SCE#

PH

2*0 9*0 4.0 5*0 6.0 7*0 8.0 9.0 10*0

0.90 0*96 0.62 0.59 0.74 0.80 0.90 0.90 0.90
0.30 0.39 0.48 0*55 0.62 0.68 0.74 0.74 0.74
0.81 1.06 1*14 1.20 1.22 1.24 1.28 1.28 1.28
0.24 0.33 0.42 0.31 0.37 0.66 0.70 0.70 0.70
0.66 0*77 0.88 0*96 1.03 1*08 1.12 1*12 1.12
0.27 0*37 0.43 0.5L 0.37 0.60 0.63 0.63 0.63
0*64 0*73 0*83 0.94 1.05 1.01 1.01 1*01 1.01
0.23 0.32 0.41 0.30 0*60 0*63 0,66 0.66 0.66
0.50 0.65 0.71 0b80 0*96 1.06 1.06 1.06 1.06
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TABLE 2
Effect of pH (Brittoa-ftoblBaon bufftr) on wava height
[Coapound] • 0*0003 M
Mediu» • Aqueous diaethylforaaaide (90?)

Coapound

2.0 3. 0 4.6

wave

9.0

height

PH

6.0 7«.0

o

6.0 9.0 10.0

2.6
2.6
4.0
4.0
2.8
4.6
1.6
3*2

2.4
2.6
3.3
3.4
2.0
3-9
1.9
3.0

2.4
2.6
3.0
3.0
1.5
3.0
1.2
2.9

1.8
2.4
1.6
2.8
2.8
1.4
2.8
1.2
2*4

1.6
2.0
2.0
2.6
2.7
1.3
2*9
1.1
2.2

1.9
2.0
2.0
2.4
2.7
1.2
2.4
1.2
2.2

2.1
1.9
2.0
2.4
2.4
1.1
2.2
1.2
2.2

2.1
1*9
2.0
2.4
2.4
1.1
2.2
1.1
2.3

2.1
1.9
2.0
2.4
2.4
1*1
2.2
1.1
2.3

RESULTS and DISCUSSION
Polarogrephic behaviour of nitroben
a*

Nitrobenzene exhibited a eingle vara in the pH ranga
atudlad in 90¿ dinethjrlforoiaolda. Th» half-vave potential»
ineraaaed with increase in pH uoto 7. This indicate» that
protonatad soeciee ia involved in the reduction procees.
The wave ia shown to be diffusion controlled and irreversible
by usual criteria. The position of the wava on the potential
axis in tb» present study indicate» the reduction of the
nitro group. However, i t la observad that the half-wave
potential» ara acre negativa eoapared to that reported for
nitro group in literature* Xhia la attributed to decreasing
proton donating abil ity of organic co-solvent.



The height of the wave observed in the pH range 2 - 4 is
almost one and half times to that observed in the pH range
8 - 10. This suggests a six electron reduction of the
nitro group to amine in the former and four electron
reduction of the nitro group to the hydroxylaoine stage in
the latter; since the phenyl hydroxylaaine is resistant to
reduction in alkali solution*
Marogrtphlc behaviour of aitro substituted arjrl hydrazones

of ecetyl acetone

COCHj

c.

Ortho and para substituted aryl hydrazones of
acetyl acetone gave two waves in the oH range of study
(2 - 10). The half-wave potentials increased with Increase
in pH upto 6* This once agein confirms that protons are
involved in the reduction process* The influence of
mercury column on the wave heights and the analysis ot
logarlthemic plots indicate that the waves are diffusion
controlled* and irreversible* The irreversible nature of
the waves are further confirmed from the increase in
half-wave potentials towards more negative values with
increase in the concentration of the depolariser»
First wave*- The half-wave potential of the wave is less
negative compared with the reduction wave of nitrobenzene
under identical conditions* This may indicate that the
reduction of nitro group is made easier in the medium of
study due to the acetyl acetone moiety of the compound*
The height of the wave observed in the pH rtngê 2 - 4 is
almost one and half times to that observed in the oH
ranee 8 - 10* This suggests that the wave observed in
acidic pH range is due to a six electron reduction of
nitro group to amine stage* The wave observed in the pH
range 8 • 10 is due to the reduction of the nitro group to
hydroxylsmlne stage* A sisllar. behaviour it observed in .
the case of m ^ t r o b i « a l d « b ^ [ 6 ^ However, the wsvo height
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is found to be leas in the caae of para nitro conoound.
Thia is due to partial orotonatlon of hydroxylamine soecies*
A probable mechanism for the reduction of nitro group ia
given below*
Acidic pHs

-HUM *•"»

Alkaline pHs

O * B * -NHHH

Second wave*- The position of the second wave on the
ootential axis suggests a four electron reduction of
ezoiiie thine group to aalne stage* It is noticed that the
reõuction of azoaethine grout» ia more facilitated when
nitro group is situated ia ortho position rather than at
para position* Thia may be attributed to ortho inter-
actions* A comparison of the wave height and the half-wave
potentials data of the compounds studied with simple
hydrazone8 under identical conditions clearly suggests that
a four electron reduction of azonethine grouo to aalne stage
la taking place* A reduction Mechanism cited in the
literature[7] la used to explain the reduction process*

Polarographle behaviour of 3»5-dlmethyl-4-(nltro substituted

The compounds exhibited tve waves in the pH range
2 - 1 0 ) * The half-wave potentials Increased with increase
p pH* The diffusion controlled and irreversible nature of

the waves are confirmed by the usual criteria*
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First wave.- The position of the ware on the potential axis
indicates the reduction of either azo croup or nitro group»
In General the nitro group undergoes reduction at more
negative potentials than the azo croup. It is also known
that the nitro group undergoes a four electron reduction to
hyâroxylenlne stage* But in the case of azo group only a
two electron reduction wave to hjrdrazo compound is observad*
A contpcriBon of the wave height and half-wave ootentials
data with simple azo conpound under »i«n—» experimental
conditions clearly suggests that this wave is due to the tiro
electron reduction of azo group to hydrazo stage* Further»
wave height is almost half that of the second wave* In view
of the facts discussed, it is confirmed that the wove is due
to the reduction of the azo group* The reduction mechanism
cited for azo compounds!8-15J Is mads us* of to explain tht
reduction mechanism»

•H*

B

f. T

-W-W- •If

HH

Second wave*- The half* «rave potential data compared to that
observed in the reduction of nitrobenzene. Indicates that
the wave is due to the reductJ a of nitro group* However»
the values of half-wave potentials observed are more
negative* This may be ascribed to the presence of azo grout»
moiety or low proton donating ability of the organic
co-solvent*

A comparison of the reduction pattern of nitro group
in compounds containing azooethlne groups and azo croups
Indicates that the first wave observed in the former Is due
to the reduction oí nitro group and in the latter, the
reduction of nitro group gives rise to the second wave*
This reduction behaviour» therefore, serves as an useful too
to identify and also to know thu nature of the eleotronactive
groups*

One of the authors [tt] la grateful to the C82R9 New Delhi,
India for flaanloal •••••tsmwi
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INVESTIGAÇÃO POLAFOGRAFI CA DO SISTEMA K 2 NbF ? EM

MgCI 2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO

Julien F . C. Boodts.

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão P r e t o - USP
Av. Bandeirantes s/n- 14 .100-Ribeirão Preto, S . P . , Brasi l .

ABSTRACT

—2
. A polarographic investigation of the NbF 7 ,MgCl2

system, under several experimental conditions, was initiated. A
single Nb-reduction wave as well as a catalytic H + reduction wave
were observed. The niobium reduction wave behaves ¡rreverble, it's
half-wave potential being shifted to more negative potentials on
addition of KF. Acidification of the solution results in a shift to
more positive values of the E | / 2 * The catalytic activity is a function
of time disappearing after H\20min. It is postulated that a mixed
complex complex, NbF Cl , is the specimen reduced. DNb— _. -

—6 2 —1 *7— n *
2 .49x10 cm s (n*1) was calculated using the Koutecky equation.

INTRODUÇÃO

Ó niobio encontra uso na produção de ligas de alta re
sistencia mecánica; em sistemas, nucleares e na produção de gera-^*
dores eletro-magneticos {]). Alem disto apresenta um grande potein
cial no combate a corrosão pelo fato do metal recobrir-se, espor7
tañe am ente, de urna película de ND2O5, oxido possuidor de excelejí
tes propriedades f isicasv , *"

A deposição do metal sobre suportes metálicos se faz
a partir de sais fundidos. Assim, Mellors e Sender off (2) demons,-
traram que a deposição de Nb°, sobre, cátodos de aço; aço inoxidá-
vel; níquel; cobre e Hastalloy e possível usando-se urna mistura, eij
tetica de L i F + NaF + KF, aquecida a 700-8252C, e urna densidad*
de de corrente de 0, 005 a 0, 125 Acm-2.

, Uma revisão criteriosa dos conhecimentos atuais da
eletroqufmi ca do niobio é dada por Udup*e yenkatesan (i)<<v

Sendo o K 2 NbF 7 um sal estável, em solução aquosa,
e sendo o tratamento com HF de minérios um método freqüentemente
usado para, conseguir a abertura dos mesmos,, decidiu-se investigar
a eletroquimica oe,ste sal visando Reunir subsidios para o desenvol-
vimento de um método efetro-enalitico do niobio.

PARTE EXPERIMENTAL

O estudo polarografleo foi executado com um PAR mo-
delo 174 munido de um registrador XYmoU«lo 7044A da H.P. A teerti
ca da registro dos polarogramas usada foi a da amostragem da c o r "

IV-SIMP. BRAS. ELETROQUIM. B B N I V M L . J 9 N . ANAIS, P - 5 3 - 5 7
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rente. Todos os estudos foram executados a 25* o, 1 SC. ,

O sal de niobio usado, KjNbF^Pfaltz & Bauer) e bas-
tante estável sendo possível a preparação de uma solução estoque por
pesagem direta. Soluções de, trabalho foram preparadas por ¡ntrodu,
çao de alíquotas desta solução estoque no E. 5. Os demais sais usa^
dos foram de pureza analítica obtidos de fontes comerciais comuns.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Polarogramas de KJ^bF? em MgCI2 foram obtidos sob
várias condições experimentajs. Assim a influencia da concentração
de K2NDF7, de presença de acido e da introdução de um excesso de
F~ (na forma de KF) foram investigadas. TambémJoi investigada, em
alguns casos, o comportamento das ondas em função do tempo.

Na Figura 1 sao mostrados alguns polarogramas de

K2NbF7 9,50 x IO"4** em MgClg 4,806M + HCI 9,56 x 10~2M em fun.
ção do tempo;

10 -

-v8 -X2

POTENTIAL (V) vs SSCE

Figura I . Polarogramas CC de KjNbF7 9,5x !©"*M em
MgCI, * , M»M + HCI 9,56 x 1©-* M. Tempos d¿
corridos após Introdução do K^NbFy : (f) 14 ;~

* 25; (3)50; (4)1l3min.
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De um modo geral sao observados urna onda principal

bem formada (onda p e o inicio de urna onda catalítica de recjuçao
do H+ (onda II). Alem de ser necessária uma concentração minima
em K9NbF» para provocar o aparecimento da onda catalítica o poen
cial onde ela se inicia e função do tempo. Simultaneamente ao desa
paree i men to ¿Ja onda catalítica observa-se a formação de urna tur va_
ção na solução, turvação esta bastante acentuada apos ^120min, ins[
tante em que a onda li cessa de_ existir. Na tabela I foram reunidos
os resultados do estudo em função do tempo sob varias condições ex
perimentais.

TABELA I : Comportamento de KJMbF? sob varias condições
experimentais.

Composição da Tempo
solução (min)

MgCI2 -A,806M 15,5

K2NbF? • 8,565x10*^/1 30,5

45,5

95,5

155,5

MgCI2 -4,806M 14,5

K2NbF? - 9,545x10 tA 25, 5

HCI • 9, 558x1 Õ2M 50, 5
113,3

MgCU -4,761M >113
K2NbF? - 9,45x10"4M£113
HCI - 9,467x10-2M

KF - 1, 036x1 O^M

«í
UA)
7,875

7,400

6,950

6,725

6,400

8,300

7,875

7,300
7,125

7,220
7,220

-E{/2(mV)

VS SSCE

1126

1143

1144

1148

1149

1115

1129

1133
1133

1137
1146

tgoC
(mV)

105

120

121

127

127

105

114

122
124

125
126

Da tabela I, verifique-se que o E J ^ se desloca para

vafores mais negativos com o decorrer do tempo diminuindo, simul-

taneamente, a corrente I imi te. Também se observa que a redução do

.niobio ¿irreversível aumentandoairreversíbilidadecomodeccorrerdo ••

tempo (tg* passa de 105mVno iniciopara 126mV no final da experiência).

Um possível mecanismo qu» explique estas observações

experimentáis eerie, que eo introduzir-te o K,NbF no B.S. , ocor

re e formação de un complexo misto de Nb contendo Cl e F .
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NbF?"

2 + xCC K * NbF7^xCr2 + xF~ (1)

Esta suposição e bastante viável em vista da alta concen-
tração em Cl~ usada e considerando que o F~ forma complexos bem
mai s estavei^ com o Nb+5 que o Cl" Acomo demonstraram Kraus, e
Moore através de estudos^de troca-iônica (3). JPor outro lado é co-
nhecido a acentuada tendência dos sais de niobio em hidrolizar.

2NbF 7 x CI~ 2 + 5 H 2 0 ^ N b 2 0 5 + ( 1 4 - 2 X ) F ~ + 2xCl"+ 10H+ (3)
Ao ocorrer a precipitação do Nb_05 urna certa quantidade

de F~e liberada resultando na Jormaçío deum complexo contendo
maior número de ligantes de F~em sua estrutura (o equilibrio (1) é
deslocado para a esquerda) explicando o deslocamento do E! / 2 P«*e
potenciais mais negativos e o aparecimento da tur vacío. Confirma-
ção dî sto foi obtida adicionando-se uma quantidade extra de KF à
solução o que resultou no deslocamento do El #- Para valores mais

negativos. Tal comportamento também leva à conclusão que quanto
maior a participação de Cl~na estrutura do complexo, mais fácil e
a sua reduçaow(ElyK se localiza menos negativo). X/isto que a tgdau-
menta em função do tempo e estando corretas as premissas exprés
sas pelas eqs 1 - 3 deve-se concluir que quantq maior o ̂ numero dê
F~contidos no corrjplexo mais irreversível sera a redução do com-
plexo misto de niobio. „

Comparando-se os potenciais de meia onda na ausencia e
na presença de HCI (tabela I) verifique-se que os mesmos se local i
zam, na presença do acido, em valores mais positivos. Tal compor
tamento esta de acprdo com o mecanismo sugerido uma vez que par"
te dos ions F~ esta agora na forma de ^ ( K HF m 3 f 5 3 x l 0 - * ) o c o £

rendo, portanto, a formação do complexo contendo maior quantida-
de de Cl" em sua estrutura resultando num deslocamento do >
ra valores menos negativos. ,

Quanto ao fato da onda catalítica de redução do H desa-
parecer com o decorrer do tempo pode-se aventurar duas hipóteses:

1 - 1/na concentração minima de alguma forma de niobio
e necessário para observar-se uma atividade catalí-
tica.

2 - Somente complexos contendo um alto número de Cl""^
em sua estrutura sao capazes de catalizar a redução
do H+ ao passo que um aumento de F" na estrutura
diminui, ou mesmo elimina, a capacidade catalítica do
niobio. ,

Baseado nos dados polarograficos calculou-se o coefici-
ente da difusão usando-se a córrante ¿imite axtrapolado para t» 0.
O valor obtido empregando-se a equação da Koutecky, a qual inclua
a correção esférica, e Ou»,- _, • 2,43x10-* cm*s-1 (caso n»1).

CONCLUSÕES:
As principais conclusões as quais conduziram o trabalho
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são:

1 - O sistema apresenta uma onda principal de redução do n¡<>
bio, l,bem como apresenta atividade catalítica de redução
doH + , 11$.

2 - A redução do niobio apresenta certo grau de irreversibi l i
dade; ~

3 - A onda catalítica desaparece após um certo tempo ocorreri
do, simultaneamente, o aparecimento de uma turvaçao na
solução;

4 - introdução de KF na solução resulta no deslocamento do po
tencial de meia onda, E|/K » para valores mais negai ¡vos; ~*

5 - Introdução de HCI na solução desloca o E. », para valores
menos negativos; '

6 - 9 coeficiente de difusão, calculado pela equação de Koutecky
e de DNbp c ) - 2,43 x IO-6cm2s~ l (para n« I).

* —2
Atualmente esta se investigando os sistemas NbF- , KF

e NbCI5, MCIX (onde M » Na, K, L_i, C a e Mg) visando elucidar v {
r ios aspectos do mecanismo eletrodíco. ""
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PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ELECTRODOS POROSOS
DE CARBON Y TEFLON
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ABSTRACT

Procedures to obtain gas-difusion porous electrodes of
PTFE - carbon are described. The influence of operating
variables on the specific area, porosity, hydrophobicity
and ohnic resistance of the substrate was systematically
studied. An electrode structure model which allows to opti-
mize the performance of the substrate is presented.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de sistemas electroquímicos de conversion
de energía requiere el uso de estructuras de electrodo de
difusión gaseosa de propiedades físicas y químicas y activi-
dad catalítica adecuadas |lf. La historia previa de los com-
ponentes del soporte electródico como así también la secuen-
cia de su preparación son de carácter fundamental para el
logro de una dispersión adecuada del catalizador |2,3|. En
el presente trabajo se describen procedimientos para obtener
estructuras de electrodo que cumplan con los siguientes re-
quisitos: baja resistencia óhmica, alta área específica (BET),
moderada hidrofobicidad, baja resistencia al flujo gaseoso,
buena resistencia mecánica, buena estabilidad en el tiempo,
amplio rango de temperatura de trabajo,

PARTE EXPERIMENTAL

Se utilizaron muestran de grafito FC-11 de área especí-
fica 3 m2/g, que fueron molidas en una suspensión de alcohol
en un molino a bolas de cilindro rotatorio. Posteriormente,
se tamizaron en una malla N° 325 (abertura 44 u) y se seca-
ron en estufa al vacío. El área específica de la muestra se
determinó mediante el método BET. Se realizaron mezclas del
polvo del grafito obtenido con teflón (T) en polvo y en sus-
pension ep distintas proporciones de los componentes, que
fueron luego sinterizados mediante el método de prensado en
caliente. Por 61timo, se determinó la resistencia óhmica,
hidrofobicidad y características mecánicas del soporte obte-
nido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que el área específica
del polvo de grafito aumenta con el ausento del tiempo de
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60
molinado, tendiendo a un valor límite de aproximadamente
90 m2/g.

Algunas muestras típicas de soporte fueron sometidas a
análisis mediante el porosfmetro de mercurio. Los datos obte_
nidos, coso así otras características de las muestras, se
indican en la tabla 1.

TABLA 1

Muestra

23P
28P
31P
36P

Porosidad

Z en vol.

38,72
39,60
41,84
42,70

Sap.

g / « 3

1,30
1,38
1,29
1,34

Óreal

g/cm3

2,13
2,29
2,22
2,35

P

«,/c 2

800
1600
400
800

Relación

C/teflón

4-1
4-1
4-1
5-1

A

»2/

M6

M9

B

35
35
77
77

R
ohm

15
15
6,8
4,8

Comparando las muestras 23P con 31P, se ve que a densidad
aparente prácticamente igual, hay un aumento de la densidad
real (pese a la menor presión de sinterización), debido al
aumento del área específica. Esto indicaría una mayor aglo-
meración interna que se refleja en una menor resistencia
óhmica. Por otra parte para obtener un tamaño de poro unifoj_
me se iequiere una menor presión de sinterizado a medida que
el area específica aumenta.

El soporte está constituido por grafito, excelente con-
ductor cuya resistividad es del orden de 5.10'* ohm.cm y
teflon, no conductor, cuya resistividad es superior a 101^
ohm.cm. Inicialmente, se pensó que el valor de la resisten-
cia óhmica defendía fundamentalmente de la proporción de te-
flon en el soporte, pero posteriormente, se encontró que la
resiscencia ó tínica también disminuía con el aumento del área
específica del carbón alcanzando valores de 3 a 8 ohmios.
Estos resultados llevaron a la conclusión que la conductivi-
dad del electrodo quedaba determinada fundamentalmente por
el contacto entre las partículas de carbón. Este contacto
depende de la relación de tamaño de partículas de carbón a
teflón y de la presión y temperatura de sinterizado. Por
tanto, se decidió modificar la relación de tamaño carbón/
teflón a valores comprendidos entre 20 y 50 para que, bajo
presión; los granulos de carbón desplazaran a los de teflón
hacia los costados, ponifndose en contacto entre sí y para
que, posteriormente, durante el sinterizado (325-350'C) el
teflón fluyera a las rugosidades del carbón ligando las par-
tículas.

En las mezclas se agregaron también diversas proporcio-
nes de polvo d« carbón Mil con la finalidad de proporcionar
al soporta «na mayor Iras «specifics. Sin embargo, se notó
que au presencia contribuía a disaiaair la resistencia óhmica
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del soporte al tiempo que aumentaba su resistencia mecánica.
Esto fue atribuído a que el polvo de carbón rellenaba los
intersticios dejados por los granulos de carbón y el teflon,
contribuyendo así a un mejor contacto Óhmico. Con esta téc-
nica se logró que la resistencia óhmica de los soportes dis-
minuyeran a valores comprendidos entre 1,0 y 1,9 ohmios (T¿
bla 2).

TABU 2

Muestra

23P
27P

31P
44P

69P
70P

87P
88P

Composición del soporte
(% de componente)

(80% M6b + 20% T)
(50% M6b + 50% T)

(80% M9 + 20% T)
(71% Mil + 29% T)

(60% C + 20% Mil + 20% T)
(60% C + 20% Mil + 20% T)

(64,5% C + 19,8% Mil + 15,7% T)
(65,6% C + 19,2% M U + 15,2% T)

p 2
Kg/an

800
800

400
800

800
800

800
800

•c

350
350

360
360

360
370

150
155

R
ohmios

15
42

6,8
5

1,1
1,7

0,7
0,5

Finalmente, se consideró la posibilidad de que el volumen de
polvo de carbón más el de teflón fuera mayor que el del espa_
cio intersticial dejado por los granulos de carbón. En este
caso, parte de los granulos de carbón no hartan contacto en-
tre sí. Una estimación de la relación volumen de granulos de
carbón a espacio intersticial, permitió concluir que, si los
granulos fueran esferas perfectas distribuidas en un sistema
reticular cúbico de celdas primitivas, el espacio intersti-
cial sería máximo y del orden del 47,6% del volumen total.
Esta proporción disminuiría si las esferas estuviesen acomo-
dadas con el ordenamiento correspondiente a un plano (100)
de un sistema cubico centrado en las caras, Por consiguiente,
en otra serie de ensayos se disminuyó en un 20% la cantidad
de polvo de carbón y teflón, encontrándose que la resisten-
cia óhmica del soporte se reducía a valores conprendidos
entre 0,2 y 0,9 ohmios. Esto confirmó la validez del modelo
de estructura de soporte propuesto,
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ACCURATE ¡«TERMINATION OP THE HYDROGEN ION IN THE PRESENCE OF HYDROLI
SABLE METAL CATIONS.
Eduardo F.A. Neves and Thaie Vitoria da Silva (Instituto de Química
da Universidade de São Paulo, Cx, Postal 20.780t São Paulo, BRAZIL).

ABSTRACT

The determination of free strong acid in standard solutions of
hydrolizable cations (as uranyl) can be achieved by measurements of
a conditional pH at constant ionic strenght condition with standard
addition of acid. Correction of the measured pH for non Nernstian
response of the glass electrode is « recommended procedure for more
accurate results.

INTRODUCTION

The concentration of free strong acid in standard solutions of
metal cations is a fairly conmon analytical problem, specially in the
case of equilibrium studies where accurate mass balance is involved
in acid/base equilibria. Difficulties arise when hydrolysis of the
metal cations occur during the titration with base. Thus, several pro
Cfcdures have been developed for these determinations, as by use of
cationic exchangers and use of precipitating or complex agentf |001-
0061.

A fast and reliable procedure is herein proposed as an alterna-
tive method. This is based an standard acid addition followed poten-
tiometrically with the glass electrode. The measured conditional pH
is corrected for the non Nernstian response of the glass electrode.

EXPERIMENTAL
Reagents and Solutions

Reagents were normally of A.R. Specification.
5.0 M sodium perchlorate (Merck) was gravimetrically controlled

by driing to constant weight at 110°C a volume of the stock solution.
Perchloric acid (Baker) was dilluted and standardized with so-

dium carbonate.
Uranyl perchlorate was prepared by treatment of perchloric acid

(Baker reagent) with slight excess of the corresponding diuranate salt
Addition of strong acid (0.1 M) was added to the solution to

r-event hydrolysis.
Standardization was performed gravimetrically at 900 C. |007|.

Instruments and Processes

Potentiometric measurements were carried out with a digital
ORION RESEARCH IONANALYSER, model 801-A with a Mettohn glass electro-
de. The internal compartment of the reference electrode vas filled
with a 3 M sodium chloride solution. A piston microburette, Metrohm
model E 457 vas used.

A programable calculator HP 97, from Hewllet-Packard was used
from Hie calculations and curve fitting.

PROCEDURE FOI SLOPE CORRECTION

IV SW, ERAS. ELHROQUIM. ELEIRNNAL,!»». ANAIS, p-65-68
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5.000 ni of 0.01000 M HC104 in 1,990 M NaC104 under efficient

stirring was titrated with 0.2500 M HCIÔ  in the sane ionic strenght.
The change of potential with time vas carefully followed until a ste¿
dy response was achieved. Plot of E vs . log |H+| yields a straight
line whose slope (close to 0.05916 V.aol"1) at 25°C i s obtained from a
least square f i t .

PROCEDURE FOR HYDROGEN ION DETERMINATION

The i n i t i a l cat ion concentration (uranyl, f e r r i c , copper ca-
t i o n s ) was 0.1000 M at 2.000 M ca t ion ic charge maintained with sodium
perchlorate . 5 .000 ml of t h i s so lu t ion was t i t r a t e d with 1.000 MBCIO4
in 1.000 M NaCIO*.

The i n i t i a l calibration of the glass electrode was carried out
with a 0.01000 N perchloric acid and NaCIO* 1.990 H (2.00 N ionic
strenght) to which a conditional pH 2.000 was s tated . The change of
pH values with time, during the t i t ra t ion (standard addition), was
carefully followed unt i l a steady response was achieved. Efficient
st irr ing was maintained and temperature controlled at (25 ± 0.1)°C.

The additions was perfonaed with aid of the microburette (Me-
trohm) unt i l the pH reach the neighbowhood of 0 . 9 . A calculation
program corrects the pH for the non Nernstian slope of the glass e l e£
trode, volume increase and finds by extrapolation (see Results and
Discussions) the free acid from linear curve f i t t i n g of found |H+ |
v s . added one, Cg+.

RESULTS AND DISCUSSIONS

A great number of equilibrium studies i s performed in the pre-
sence of high concentration of a background e lec tro ly te reasonably
inert (as perchlorate), in order to keep constant act iv i ty coe f f i -
c ients .

On this bases, the glass electrode can be calibrated at high
ionic strenght to measure free hydrogen ion concentration rather than
a c t i v i t e s . Under such conditions a known strong acid concentration
present in the background electrolyte can define a conditional pH as:

pH - - log |H*| (1)

which can be used to calibrate the glass electrode in the conventional
way. Then the pH expressing free acid can be determined in a solution
with about the same ionic strenght of the standard solution.

This process can be used to determine directly the free acid of
standard solutions after placing then in the presence of a background -
eletrolyte to keep a dominant ionic atmosphere as in the calibrating
solution. This has been done very often in our laboratory.However for
higher accurarity itis recommend to perform a standard addition of
strong acid in the same ionic strenght of the calibrating solution.
The plot of free acid found, |H+|, va. the added one, Cg+, permits to
extrapolate the free strong acid in the working solution. For better
results the measured pH should be «lightly corrected for the slope of
the glass electrode. This is usually d o s e to the Nernst value (0.05916
V.mol"1 at 25°C) but not necessarily «qual and is a source of errors
to be considered in accurate mei



The correction can be inferred from the following demonstra-
tions.

Consider a standard pH8 solution which provides a Es potential.
According 4.0 the Nernst equation with a normal response, a conditio-
nal potential i s calculated, E°;

E s " E°s - S H PHs
l"1 at 25°being SN the Nernstian slope (0.05916 V.mol"1 at 25°C).

However i f the actual slope of the glass electrode differs fro»
the theoretical value, being S¿, a slightly different conditional po-
tential i s considered:

Es * EA - SA
Fran this we have

E ~ E • S t»H ~ S DH • ÍS ~ S )nH ÍA)

when the glass electrode is calibraded at pH8 and then dipped in a
working solution a potential Ex i s w-asured as resulting from the true

As the electrode response is non Nernstian an erroneous pH^ i s
«ured ,

E_ - E° - SN pH» (5)
AS n x

The true measurement, pfl* would be taken from:
Ex - EA " SA P«x (6>

From (5) and (6) we have

E — E . • o » P™~ "" S . pn ' ' /
S . A N X A X

Combination of (7) and (4) leads to
<SA - SM)pH + SM.pH«

pH - - ^ Í Í - — 2 * (8)
A

This equation permits to correct pĤ  for the non Nernstian res-
ponse of the electrode. Obviously the corrections is greater as far
as pHx from pH8, the calibrating solution, and as different are Ŝ
from SA. No correction exists i f SJJ « SA.

Figure 1 shows the calibration of the glass electrode at 2.000
M ionic strenght, held with NaCKfy. The slope was calculated by a
least square f i t as 0.05832 V.mol'1, i . e . , 98.582 of theoretical va-
lue, 0.05916 V.mol"1.

A determination of free perchloric acid in uranyl perchlorate
standard rolution was performed. A typical plot with the non corrected
and corrected pH for the free acid found is shown in Figure 2. The
dashed line shows the extrapolated free acid in the uranyl perchlorate
solution of ionic strenght 2.000 M, from the corrected pH measure-
ments.

Table 1 shows the average of ten determinations of the free acid
with and without slop* correction of the measured pH. The standard d¿
viation shows • t 0.70Z precision for non corrected pH and i 0.38I for
the corrected ones. The student T-test for 95X confidence level shows



found -10 CM)

-1.0 O O 20 40 &0 2* add -10 (M)

Fig. 2 - Plot of che added «cid, Co+ and free acid found, |B |, fro»
•easured conditional pH, In «aCIO* 1.8 M, 002(C104)2 0.20 M:
o, corrected pH (eq. 8);
A» non corrected pB (the extrapolated dashed line corresponds

to the corrected value).
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300

1.10 IJO 140

PHcalc

Fig. 1 * Determination of tha working «lope of tbt glas* electrode at
ionic strenght 2.000 K (MaClO*) fro» the Matured potential
T « . the known free acid, addad i s t i tration. 8. • 0.05832 V.
•©I"1, ** - 0.9998.



that the slope correction is significant.
Present Method can be widely used in fairly strong acid solu-

tions. The standard addition of strong acid is desirable because se-
veral data are obtained at increasing acidity, which supress possible
hydrolysis at higher pH. This could be evident fro» deviation from l i
nearity in the typical plots. low results can be expected if the so-
lutions contains an ions of that can associate with hydrogen cations,
as so£~. In fact we have observed that in copper(II) sulfate an iron
(III) sulfate. In such cases other Methods are recosaended.

working
solutions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X

S

V

|B*| x 102

without correction

1.286
1.081
1.1U
1.081
1.146
1.099
1.129
1.286
1.114
1.081

0.01142

0.0007905

0.0005654

|H*| x 102

with correction

1.080
1.027
1.059
1.027
1.088
0.9468
1.061
1.080
1.059
1.027

0.01046

0.0004157

0.0002974

TABLE 1 - Determination of free perchloric acid in ten working s o l u -
t i o n s : NaCU>4 1.8 M, tK>2(C104)2 0.10 M, fro» proper d i l u t i o n
of uranyl standard so lut ion 0.95 N.
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DETERMINAÇÃO DO VOLUME DE EQUIVALÊNCIA
DE TITULAÇÕES POTENCIÓMETRICAS FAZEN
DO USO DE MÉTODOS LINEARES

L.M. Aleixo, O.E.S. Godinho e V.F. da Costa
Instituto de Química, Universidade Estadual
de Campinas, 13.100, Campinas, SP, Brasil

A study involving the use of potentiometric
titration of weak base has been pet'oned. This has been
done by using linear plots, where the concentration and
the dissociation constant can be determined simultane_
ously. Titrations of acetate ion with hydrochloric acid"
were made with concentrations of acetate from.10 till
10 M. The titration error from 10 till 10 M was
0.3-0*41, and for 10 M was -731.

Os métodos lineares utilizado* na determinação
do ponto de equivalência de titulações potenciométricas
datam da década de 50 com os trabalhos de Gran (1,2).

Ingman e Still (3) desenvolveram uma equação
mais completa que a original de Gran (2), na ^tentativa
de localizar o ponto de equivalência de titulações poten
ciométricas de ácidos e bases muito fracas, uma vez que
isto não era possível pela utilização do método de Gran(2)
Para o caso de uma base muito fraca Ingman e Still (3)
desenvolveram a seguinte equação:

Veq-V - V [ 0 H ] I _ • Vo»V( foifl - [H] ) (1 • ¡OH) ) (1)
* b CH K b

onde C • concentração molar do titulante
K. • constante de dissociação da base fr£

ca (BOH), sendo expressa por R m MrOH"|
b [BOM]

Vo- volume inicial do titulado
volume do titulante adicionado

fj]volume do titulante adicionado
e foij] • concentração molar dos: ioná i.
hidrogênio e hidroxilas

Veq» volume «e equivalência

Ivaska e Wanninen (4) utilizando a equação de
Ingaan e Still (3), para a titulação de ácidos _ muito
fracos, demostraran a sua utilidade na determinação do
posto de equivalência de titulações potenciometricas a
também na determinação da constante de dissociação do a

IV Sift». BRAS. ELfmUIñ. ELETROWUm AMIS, P-69-72
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cido ticulado.

A equação de Ingaan c Still (3) pode ser util¿
cada taabéa sobre a foraa da reta y a+bx, assim teres»»*
para a titulação de bases auito fracas:

Vo+V < M " H >*V « Zi I '•<I©H> ( [OH] - [H] ) [OH] • Veq (2)C K l C I
onde podeaos obter os valores de Veq e K. através do coe_
fi ciente linear e coeficiente angular respectivaaente7
da reta obtida.

Esta equação sera par nós estudada COB O obje_
tivo de deterainar o liaite de concentração ea que a aeT
aa pode ser utilizada para a deterainação do ponto de T
quivalência e da constante de dissociação. ""

EXPERIMENTAL
As aedidas de *pH foraa efetuadas coa ua pH-ae_

tro digital Orion aodelo 701 A coa resolução de O.OOlpH.
Foraa utilizados eletrodos de vidro Metroha EA 109 e c£
loaelano saturado Mettoba EA 404. Os reagentes utilizados
foraa de grau analítico.

As titulações foraa realizadas adicionando V al
da solução de ácido clorídrico padronizado (5) de una bu
reta a ua voluae Vo de solução de acetato de sodio coloca
da na cela de titulação, que foi san ti da a 259C±0.19C p<[
la circulação de água na parte externa da cela de titula"
ção.

Os eletrodos foraa calibrados coa tampões NBS(6)
de pH 4.008 e 6.865. Os valores de atividades dos Ions h¿
drogênio e ions hidroxilas fora* convertidos para concen-
tração coa o uso de valores de coeficientes de atividade
de Kielland (7).

0 valor do produto iónico.da água expresso ea
teraos de atividade foi de l.OOxlO" jt o valor expresso
ea tertpoi.de concentração ea força iónica 0.1 H foi de
1.73x10 . A força_íSnica foi aantida constante en 0.1M
en todas as titulações realizadas coa a adição de KC1.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ha fig 1 aostraaos ua exemplo da aplicação das

equações 1 e 2, sendo tjue a curva A e a curva normal _ge
titulação de uma «oluçao de acetato de sódio 9.348x10 M,
com HC1 9.975x10* . A curva B e o resultado da aplicação
da equação 1, onde plota-se Veq-V versus V, assim determi^
nasos o voluae de equivalencia conforme proposto inicial"
mente por Ingaan e_Still (3). A curva C e o resultado da
aplicação da equação 2, neste caso obtiveaos o Veq através
do coeficiente linear da reta e o K. através do coeficien-
te angular, coao proposto ea nosso trabalho.

Na tabela 1 aostraaos os resultados obtidos. A
solução da acetato da sodio 9*348x10* H é a solução padrão
a as deaais soluções de acetato sao preparadas por dilui-
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çio desta solução.

Pelos resoltados da tabela 1 podemos verificar
que a equação 2 pode ser aplicada a titulações de bases
auito fracas até níveis prõxiaos a 10~ sendo que •\Ó*
este liaite torna-se inviável sua aplicação.

Cone
Teo(M)

-

9 .348x l (T 3

9.348x10"*

9.348xlO"5

4.674xlO"5

Cone
Ex«(M)

9 .348x l (T 2

9 .370xl0" 3

9.372xlO~4

9.318xlO*5

1.230xl0~ 5

Erro
Relat

-

0.24Z

0.26Z

0.35Z

-73.68Z

pKa
Exp

4.512

4.529

4,524

4.856

5.298

Tabela 1 - Valores de concentração e pKa obtidos
para as titulações de acetato de sódio
coa ácido clorídrico.
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1.5 2.0

Fig.l- Titulação,àe 20.04 «1 de acetato de «odio
9.348x10"* coa HC1 9.975xl0~JM. (A) Curva
normal de titulação; (B) Reta Veq-VxV;
(C) Reta referente a equação 2.
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INFLUENCIA DE DIFERENTES ANIONES EN LA CINÉTICA DE
ELECTROOXIDACION DE (C02>r SOBRE

PLATINO POLICRISTALINO

A.M. Baruzzi, E.P.M. Leiva y M.C. Giordano

Instituto de Fisicoquímica de C6rdoba, Facultad de Ciencias
Químicas, Universidad Nacional de C6rdoba. Sue. 16, C.C. 61,
5016 Córdoba, Argentina.

ABSTRACT

The potentlodynamic and potentiostatic electrooxidation
of (C0£)r was studied under different electrolyte composi-
tion and temperatures. The experimental results were analyz-
ed by different adsorption and nucleation-growth models.

The electrocatalytic activity of platinum for (CO2>r
electrooxidation increases in the order H2SO4 0.5 M < HCIO4
0.05 M < KOH 1 K and depends on tne coverage by Pt(OH) and
quality of the adsorbed OH-species.

INTRODUCCIÓN

En un trabajo previo [1] se estudia la cinética de ele£
trooxidación de (C02>r sobre electrodos de platino policris-
talinos en H2SO4 0,5 M. En general se encontró un comporta-
miento relativamente complejo para la electrooxidación del
residuo formado, que en parte es dependiente del tipo de peí:
turbación eléctrica empleada y del pretratemiento previo ó
posterior de la superficie del electrocatalizador.

Experiencias comparativa [1] realizadas en HCIO4 0,5 M
sugieren una diferencia del proceso de- electrooxidación con
el tipo de anión, ya que se conoce que los aniones S0^z~/
HSO4" se adsorben fuertemente sobre platino [2],

En el presente trabajo se presentan resultados obteni-
dos con diferente composición del electrolito base en un
amplio rango de temperaturas con el fin de determinar la In-
fluencia de los aniones en el proceso de electrooxidación
del intermediarlo formado a partir del

PARTE EXPERIMENTAL

Se utilizaron dos tipos de celda de electrólisis. Un
par de celdas convencionales de vidrio Pyrex de tres compar-
timientos de alrededor de 100 cm3 de capacidad y una micro
celda de flujo de alrededor de 5 cm3. El procedimiento emple
•do en este ultimo caso ha sido descripto previamente (1). ~
Los electrodos de trabajo fueron chapas de Pt de 2 y 0,9 cm2

de ¿rea geométrica. El contraelectrodo fue una chapa de Pt
de gran área. Como electrodos de referencia se utilizaron el
electrodo reversible de hidrógeno sumergido en la misma solu
clon, en «1 caso da soluciones ácidas. Para realisar las oxl'
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daciones en medio alcalino se utilizo un electrodo dinámico
de hidrógeno [3].

Los electrolitos base utilizados fueron H2SO4 0,5 Cario
Erba R.S , HCIO4 0,05 M Merck G.R. e KOH 1 M y 0,01 M Cario
Erba R.P.. Las soluciones fueron preparadas con agua ultra-
pura Millipore* y deaereadas con nitrógeno 99.99Z. Las solu-
ciones saturadas de CO2 fueron preparadas burbujeando CO2
99,982.

Se realizaron experiencias potentiodináaicas de barri-
do lineal de potencial y experiencias potenciostáticas a di-
ferentes potenciales de oxidación registrándose los corres*
pondientes perfiles i/E 6 i/t. La temperatura se varió entre
0'C y50°C.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los perfiles i/E potenclodinámlcos obtenidos durante la
electrooxidación de CO2 adsorbido en HCIO4 0,05 M y H2SO4
0,5 M muestran una marcada diferencia ya que a 40*C el pico
de corriente en HCIO4 0,05 M presenta un desdoblamiento
mientras que en H2SO4 0,5 M aparece un sólo pico relativaaeía
te ancho. Lo inverso ocurre a 1*C pero el desdoblamiento del
pico en H2SO4 0,5 M sólo se observa como un hombro previo al
máximo de corriente. En cualquier caso las corrientes de
electrooxidación del residuo adsorbido son mayores y los po-
tenciales de pico más negativos en HCIO4 0,05 M fue en H2SO/.
0,5 M. La distribución de la multiplicidad de la corriente
de pico (in) depende para ambos electrolitos del tiempo de
adsorción *ta¿) a potencial de adsorción (Ea¿) constante, de
&ad a lad constante y de la velocidad de barrido del poten-
cial (v).

Los transitorios l/t de electrooxidación para diferen-
tes Ea¿ también muestran diferencias al cambiar de H2SO4
0,5 M a HCIO4 0,05 M, ya que en este ultimo caso aparecen
dos hombros de corriente en lugar de uno como fuera reporta-
do en H2SO4 0,5 M [1]; En todos los casos la corriente ini-
cial de oxidación es mayor en HCIO4 "*^ "• L a c a r S a total de
oxidación (QT) obtenida a partir de la integración del tran-
sitorio i/t permanece constante e independiente de ta¿ para
0,0 V < E a d < 0,15 V. Para Ea¿ > 0,15 V se observa un decre-
cimiento de Qf. El cambio en el potencial de oxidación entre
0,55 y 1,2 V modifica la foraa de los transitorios l/t prin-
cipalmente en HCIO4 0,05 M. Para E o x - 0,55 V los transito-
rios son cualitativamente similares en ambos ícidos, mien-
tras que 0,55 V < lQX < 0,75 V aparece un hombro de corrien-
te en HCIO4 0,05 M. Este desdoblamiento en el transitorio
i/t no fue observado en H2SO4 0,5 M bajo ninguna condición
experimental.

Los perfiles potenciodinámicos obtenidos en KOH 1 M a
diferentes v auestran un aereado desdoblamiento del pico de
corriente que depende de v. La disminución ea la concentra-
ción de KOH y al lncreacnto en la teaperatura produce una
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distinta distribución en el desdoblamiento de los picos. Los
transitorios i/t potenciostáticos obtenidos en medio alcali-
no muestran un salto de corriente después de la calda ini-
cial con el tiempo. Este máximo de corriente se corre hacia
tiempos más largos a med.'.da que incrementa ta<j. La aparición
del máximo de corriente está determinada por el valor del
potencial de oxidación (E o x), siendo más evidente a medida
que E o x se hace más positivo.

En general las respuestas potenciodinámicas y potencio^
táticas para la electrooxiiiación de (C02)r da procesos mejor
definidos en medio de HCIO4 Ü.05 M y KOH 1 M fue en H2SOz,
0,5 M. Este diferente comportamiento puede estar relacionado
con las diferentes condiciones que presenta la superficie
del electrocatalizador en los distintos medios iónicos.

El análisis cinético realizado a partir de las relacio-
nes potenciales de pico vs. log v sugieren una etapa química
lenta precedida por una etapa electroquímica rápida. La eta-
pa química involucra la reacción entre el intermediario ad-
sorbido Pt(CO2)r y Pt(OH) que se electrófonos a partir de
agua u OH" dependiendo del pH de la solución. La presencia
de aniones adsorbidos influencia la cinética de electroforina
ción de Pt(OH) haciéndola más irreversible [4] y, por lo tan
to, modificando indirectamente la cinética de electrooxida-
ción del residuo adsorbido.

Los resultados experimentales fueron analizados teórica^
mente en base a diferentes modelos de adsorción y de nuclea-
ción y crecimiento. Las conclusiones generales que se extraen
son las siguientes:
a) La actividad electrocatalítica del platino para la elec-
trooxidación de (C02>r en diferentes electrolitos crece en
el orden H^SO^ < HCIO4 < KOH y depende fundamentalmente de'
la cantidad y calidad de especies Pt(OH) en la superficie.

b) La electrooxidación de residuos orgánicos similares al
intermediario (C(>2)r obtenidos a partir de moléculas más com
plejas se lleva a cabo más facilmente en ausencia de iones
que retardan la electroformación de Pt(OH).

c) El proceso de electrooxidación de (C02>r es bastante simi
lar en HC104 0,05 M y en KOH 1 M.

d) Los transitorios potenciostáticos tanto en soluciones
ácidas como alcalinas son similares a los obtenidos con los
residuos en la electrooxidación de CH3OH [5] y HCOOH [6]
bajo las mismas condicione*.

Estos hechos proveen de una muy interesante perspectiva para
el estudio de molécula* más compleja* ya que se puede extra-
polar la información a partir del sistema más simple consti-
tuido por el (C02>r.
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DETERMIHAÇÃO OB tOlS FLUORETO POR MEDIDAS
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ABSTRACT

Fluorite interferes adversely in electroplating baths of priti
ted circuits and in other environments «here it promotes corrosion. A
calibration curve for its determination was drawn with standards of
knows concentrations. As the concentration of the fluorite ions in the
sample did not follow the linearity of the curve, it was measured by
means of the Standard Addition Method.

IHTRODUCAO

Aplicação

Em banhos de metalização de circuitos impressos (composto de
230g/l de CuClj e HC1 em torno de 8%), são utilizados em alguns casos,
acessórios para filtracio e recirculação de titanio, os quais ficam em
contato com o banho. Estes objetos de titanio (bombas e tubulações) com
o tempo ficaram corroidos. Poder-se-ia pensar em corrosão pot HC1, mas
este está presente no banho em concentrações relativamente diluídas,
alem do mais o Cu** presente poderia inibir a ação corrosiva do ácido.
Sabe-se também que o titânio não é resistente ao HF aquoso (1). Sendo
assim, começou-se a analisar o teor de fluoreto nesses banhos. Através
de dados experimentais ficou estabelecido que teores deste íon superío
res a 1 ppm já causavam corrosão e conseqüentes perdas dos acessórios
de titânio (2).

Eletrodo Seletivo

0 eletrodo seletivo é composto de uma membrana, elemento sen
sor, e uma solução de referlncia interna de concentração conhecida de
fluoreto e cloreto.

A membrana do eletrodo seletivo comercial é policristalina, pre
parada com fluoreto de lantânio e pequena porção de fluoreto de eur£
pio. 0 fluoreto de lantânio pode ser considerado um eletrólito sólido,
visto que a mobilidade iónica no aeio cristalino é 10~'fl~ cm â 27°C.
Apresenta cristais no sistema hexagonal, de forsu que no entorno de un
ion La*1 encontram-se seis íons fluoreto. 0 mecanismo da condutividade
é explicado cm ternos da existencia de buracos, ou seja, sítios da e¿
trutura cristalina nos quais ocorrem apenas cinco íons fluoreto nos en
tornos do íon La*» (0,11 dos sitios i tesperatura ambiente), de acordó
coa a equação:

IV SIMP. BRAS. ELEÍRDQUIM, BERORNU. J 9 B 4 . AMIS, p-77-82
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Ql>aF3] • LaF3

o transporte de carga no cristal ocorre, portanto, através do movimento
do F- de um sítio LaFj para na LaF? vizinho. A dopagem coa EtiFi, coa e£
trutura cristalina cúbica, provoca vm ausento na condutividade iónica
da membrana (3,4).

Interferentes

Os ions hidróxido representam a principal interferência ao ele_
trodo, especialmente a concentrações de fluoreto menores que 10~*M (5).
Isto devido â similaridade dos raios iónicos do fluoreto e do hidróxi^
do, tomando este último lugar do fluoreto no mecanismo de transferencia
de carga na membrana (4).

Em soluções excessivamente ácidas, os íons hidrogênio forman
complexos não dissociaveis com fluoreto (HF e HFí), baixando a concen
tração de íons livres em solução. No entanto, acima de pH5 somente íons
fluoreto estarão presentes (5).
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que o fluoreto (5).

Método da Adição Padrão

Os estudos feitos neste trabalho envolvem a cela:

Hg: Hg2Cl2(s)/KCl(sat)//F-/LaF3(8)/llaF(0,lM), NaCl(O,lM)/AgCl(s): Ag

Assis, a equação de Nernst pode ser escrita da seguinte forma:

E • EAgCl:Ag - Egcs - RT In [ V L F • En • Ej (A)
F ^

En ê potencial de assimetria da membrana e Ej ê o potencial de
função liquida, ambos constantes com o tempo. Para concentrações meno
res que O,1M de fluoreto, pode-se considerar J»F constante. Assim a equa
cão (A) reduz-se a:

E - E° - RT In [fl
F L J

Para o método das adições, temos:

Amostra: Ej - E° - S log Cx

Amostra • padrão: E 2 • E°- S log /CxVo • CpVp\

^ Vo+Vp J

I CxVo+CpVp

AE - -S log

AE - Ex - E 2 - -S log | Cx (Vo»Vp)1

Cx(l»Vp/Vo)
Cx • CaVp

Vo

AC - CpVp AE • log 1+AC/Cx
Vo S 1+Vp/Vo

1OAE/S (1+Vp/Vo) • 1+AC/Cx

sa Vp«Vo U IX) Vp_ « 0
Vo

- 1*AC/Cx

S - 1 • AC
Cx

ou Cx • CpVp

Vo <10AE/S-l)



PARTE EXPERIMENTAL

Reagentes

Os reagentes utilizados nesse trabalho foras de grau analíti
co, a água bidestilada e material de polietileno.

Através do fluoreto de sódio preparou-se solução 10~*M e as ou
tras, através de diluições sucessivas.
TISAB com EDTA (ácido etilendiaainotetracótico) e TISAB com CDTA (ácido
trans -1, 2- diaminociclohexano - HvH*ll̂ sl* - tetracético) foram prepara
dos utilizando-se lg de EDTA ou Sg de CDTA, 500 ml de água, 57 ml de X
cido acéticoglacial, 58 g de cloreto de sódio, pH ajustado entre 5,0 e
5,5 e diluição a 11 (4).

Equipamentos

Para as medidas de milivoltagem foi usado o Medidor de Ativida
de Iónica E580. 0 eletrodo de trabalho foi o com membrana sólida para
íon fluoreto e o de referência, o de calomelano (ECS) EA441.

Foram usados também um pH-metro E603 e um agitador magnético
E649 todos da Metrohm Herisau.

Procedimento

Para as curvas de calibração foram preparadas soluções 5.10" ,
5.10~4, 5.10~s e 5.1 CT6 M de NaF como descrito acima. Alíquotas de 20ml
de cada solução foram tomadas e a elas adicionadas 20ml de TISAB, acer
tado o pH entre 5,0 e 5,5 com ácido acético ou hidróxido de sódio diluT
dos e avolumados a lOOmí. A amostra teve o mesmo comportamento.

As leituras de milivoltagem foram feitas com o aparelho previ£
mente aquecido (2 horas) e os eletrodos mergulhados nas soluções. Espe
rou-se um tempo de cinco minutos, para a estabilização antes de cada
leitura. Soluções padrão para calibração e amostras foram lidas a uma
mesma temperatura para evitar interferência nos potenciais dos eletro
dos. A velocidade da agitação foi mantida constante para todas as medT
das para manter a mesma taxa de potencial no diafragma do eletrodo de
referência.

Como a leitura da amostra não se encontrou dentro da faixa li
near, foram preparadas novas soluções para a obtenção da concentração*
através do Método da Adição Padrão. Para isso então foram preparados
dois balões. 0 primeiro contendo 10 ml da amostra, 10 ml de TISAB, acer
tado o pH e avolumado a 100 ml; o segundo contendo 10 ml da amostraT
0,1 ml de padrão que continha 9,5 mg/l de fluoreto, 10 ml de TISAB,
acertado o p H e avolumado a 100 ml. Para a» leituras de milivoltagem a*
soluções tiveram o mesmo tratamento citado anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSiO

0 banho de metalizaçáo é bastante complexo em termos de interfc
réncias nos métodos convencionais. Especialmente no caso do fluoreto7
devido a grande scletividadc do eletrodo de lantânio, permitiu medidas
diretas de teores deste agente corrosivo do processo, a nivel inferior
a 0,1 ppm (0,05 ppm). Comparada-a tenhas oade a eomcentraçao de fluore
to era conhecida, pudemos verificar a coeraaeia dos resultados. ""
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Foi realizado paralelamente vm estudo das influencias na modify

cação dos tampões utilizados, sais COBO verificação da eficiência dos
agentes complexantes EDTA e CDTA diante de una solução complexa.
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Nesses gráficos também pode-se notar que as inclinações são as
mesmas, ou seja, não há grande alteração quando se usa um ou outro ageii
te complexante, como indicado na bibliografia (4).

A faixa linear obtida experimentalmente foi até 5.10/" M de
NaF (pouco abaixo da indicada na literatura—10~6M (4).

0 valor encontrado para teor de fluoreto não se encontrou den
tro da linearidade experimental sendo impossível portanto a utilização
das curva* de calibração. Com o Método da Adição Padrão conseguiu-se
teor fora da faixa linear com boa reprodutibilidade; e limite de dete£
cão encontrado bibliográficamente para o ion fluoreto é de 10~8M (4).
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PREPARATION OF GRAPHITE-LOADED EPOXY-BASED
VOLTA1METRIC ELECTRODES USING A MULTILAYER COATING

AND HARDENING TECHNIQUE

HILBERT P. HENRIQUES* and ARNOLD G. FOGG

Chemistry Department, Loughborough University of Technology,
Loughborough. Leicestershire, L.K.

A highly satisfactory method of preparing graphite-loaded
epoxy-based electrodes has been developed which involves the appli-
cation of a mixture of graphite and unhardened epoxy base to the
surface to be coated. The coated surface is placed in the atmosphere
above 40% m/m hydrofluoric acid solution for 5 minutes and is then
removed and hardened at 50-60° for 5 minutes. The procedure is
repeated several times to build up successive layers. Electrodes
with excellent performances in terms of low background currents and
well-shaped linear-sweep voltamraograms can be made routinely. The
preparation of disc, coated wire, coated fabric and coated plastic
electrodes will be described.

Wang1 reviewed the use of epoxy based graphite electrodes and
indicated that these had been used previously mainly for anodic
stripping voltammetry as large and irreproducible background currents
limited their application elsewhere in voltammetry. He described a
method of constructing microelectrodes based on a commercial graphite
epoxy mixture within four hours. Graphite-Nujol-epoxy resin has been
used for in vivo studies.2 Kaufmann et al have developed recently a
graphite spray coating technique using a commercially available spray3

and a colloidal solution of graphite particles dispersed in methyl
methacrylate polymer.*4

In the present paper a procedure is described in which a metal
or other surface is coated thinly and smoothly with a graphite-loaded
epoxy using hydrofluoric acid vapour as the hardener. The work has
also been extended to the use of a graphite-loaded epoxy containing
hydrofluoric acid solution as a hardener and to the use of a similar
unloaded epoxy for isolating parts of electrodes from contact with
electrolyte.

* Present address: Departamento de Química, Universidade Federal de
Viçosa, Vicosa-MG, Brasil.
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EXPERIMENTAL

COATING AND CURING TECHNIQUE

Preparation of Graphite-loaded epoxy base. The graphite-loaded epoxy
base was prepared simply by Mixing in appropriate proportions a
suitable epoxy base with a suitable grade of graphite powder. Thus
0.44 g of epoxy base and 0.56 g of Specpure graphite "were mixed on a
suitable plastic or glass surface. The graphite-loaded epoxy base
could be stored indefinitely in a glass or suitable plastic container.

Gaseous hardener. The surface to be coated was treated with a thin
layer of the graphite-loaded epoxy base. The hardener was hydro-
fluoric acid vapour and the article being coated was suspended in the
vapour in order that hydrofluoric acid could be taken up by the
graphite-loaded epoxy base. WARNING: Extreme precautions mist be
taken when using hydrofluoric acid. Care mist also be taken not to
handle directly electrode surfaces that «ay have retained sone hydro-
fluoric acid.

Hardening the treated surface. The surface that had been coated with
graphite-loaded epoxy base and treated with hydrofluoric acid vapour
was then suspended over a hot plate in a fume cupboard in order to
complete the hardening of the epoxy resin. The air temperature at
the point of suspension was between 50 and 60°C. Hardening was
complete after 2-5 minutes, when further coats could be applied by
repeating the above cycle.

Preparation of coated wire electrodes. Copper wire to be coated was
treated first with 5M nitric acid solution and then rinsed with
acetone and allowed to dry in the air without washing it at any stage
with water. A small amount of graphite-loaded epoxy base was placed
on the wire and was then smoothed gently over the surface using a
tissue, and then a flexible polythene sheet. A very smooth thin
layer was produced by this means and this was then hardened as
indicated above. The process was repeated several times to build up
further hardened layers. The extreme tip of the wire was further
coated with an unloaded cpoxy so that in subsequent use the tip was
isolated from the electrolyte solution. The unloaded epoxy resin was
prepared by mixing one drop of 40% hydrofluoric acid solution with
0.5 g o: unloaded epoxy base: this hardened at room temperature in
approximately 20 minutes.

The electrode surface produced was smooth and shiny. Before
initial use the surface was washed with water and polished with a
tissue. Washing with water appeared to be essential presumably to
remove residual traces of hydrofluoric acid.

Preparation of disc electrodes. Very satisfactory disc electrodes
were constructed from thick-walled glass capillary tubing of 2 am
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bore. A graphite-loaded epoxy filler was prepared by mixing one
drop (0.1 ml) of 40» m/m hydrofluoric acid solution with 0.5 g of
graphite-loaded epoxy base prepared as above. An amount of the
graphite-loaded epoxy filler was pressed into the end of the tube to
occupy a length of about 0.5 cm. Whilst holding the end of the tube
against a suitable surface to prevent the epoxy filler escaping a
copper wire was inserted into the filler from the other end of the
tube. The filler at the end of the tube was smoothed off by carefully
rubbing the surface on a cellophane sheet and the glass tube was
cleaned with a soft tissue. The filler was then allowed to harden for
approximately one hour at room temperature. The hardened surface was
then polished with slurries of coarse and very fine alumina, washed
with water and dried. Three layers of graphite-loaded epoxy were then
coated successively onto this surface and hardened using hydrofluoric
acid vapour. After the application of each layer the surface was
polished on a filter paper, washed with distilled water and dried.
In general this produced a very smooth and shiny final electrode
surface.

Testing the electrodes. In this study the electrodes were tested
using linear sweep voltammetry. The background currents associated
with the electrodes were tested first. This was carried out in
various electrolyte solutions. In general the potential was swept
from zero volts to +1.2 V. None of the solutions was deoxygenated.
The use of these electrodes in voltammetry was illustrated by
obtaining linear sweep voltammograms of 10"3M potassium iodide in 10"J

N potassium chloride solution, and of 25 ug ml"1 solutions of
permitted food colouring matters in Britton-Robinson buffer (pH2).
Particular attention was paid to adsorption problems and to reprodu-
cibility.

RESULTS AND DISCUSSION

Numerous electrodss were constructed and tested in developing
the methods recommended above for the construction of satisfactory
electrodes. The tests reported will be the final ones which were
carried out on twenty-three disc electrodes and two coated wire
electrodes. All these electrodes behaved similarly and electrodes of
both types can be prepared routinely and successfully.

At the sensitivity setting used the background currents are
virtually zero up to +0.85 V. Above this potential a small back-
ground current appears and this reaches a value of approximately
1 uA at +1.2 V on the first scan. On subsequent scans this back-
ground current becomes increasingly small and is constant on the
third and subsequent scans. This was general with all the electrodes
and freshly prepared electrodes were conditioned by carrying out
three scans in pH2 Britton-Robinson buffer from 0 to +1.2 V.

The oxidation of iodide at these electrodes was very well-
behaved with no adsorption difficulties. The electrode could simply
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be washed with water. The linear sweep vol/tammograms for Red 2G and
tartrazine behaved siailarly except that adsorption was apparent.
Excellent cleaning without removal of the carbon surface was obtained
with carbon tetrachloride, with 3 • 2 V/V ethanol-water and with
1 + 1 V/V acetone-water. Cleaning with carbon tetrachloride takes
the electrode back to its original state with regard to background
current and for use above +1 V the electrode requires reconditioning
again.

Further work is being undertaken to extend the coating and
hardening procedure to other types of electrodes, such as tubular
electrodes, and to test the» in useful applications. Satisfactory
preliminary studies have been made of the use of the disc electrodes
described here as a support for a Bercury fila in anodic stripping
analysis. The use of the disc electrodes in flow injection voltam-
metry and in flow injection anodic stripping voltammetry is also
being examined. Results of work on the coating of plastic rods,
films and fabrics will be reported shortly. Coated fibres may have
advantages over carbon fibres and carbon paste electrodes for in vivo
biomedical studies. Coated fabric can be used as a master membrane
for producing another type of disc electrode. Finally the coating
and hardening technique is also being applied to the production of
ion-selective electrodes.

IIPH thanks the University of Viçosa and CAPES (Brazil) for leave
of absence and financial support.
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POTENTIODYNAMIC CHARACTERISTICS OF CADMIUM AND SILVER IN
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ABSTRACT

The potentiodynamic and ellipsometric characteristics
of cadmium and silver in alkaline solutions are studied. The
phenomenology of both electrodes shows some common features
which are interpreted in terms of a complex hydrated oxide
anodic film structure resulting from simultaneous electro-
chemical and chemical reactions. The kinetics of film growth
fits the predictions of nucleation and growth models.

INTRODUCTION

The electroformation and electroreduction of porous
hydrated oxide films on both cadmium and silver electrodes
in alkaline electrolytes were extensively studied in relation
to alkaline batteries as rechargeable active materials [1-5].
For both electrodes the kinetics of the charge/discharge
processes are influenced by both short time and large time
range ageing effects. The latter are envisaged when the
electrodes are subjected to potential sweeps covering the
corresponding ranges of the hydrated oxide layer electro-
formation and electroreduction.

The present work compares the phenomenology of the
various processes taking place during the electrooxidation
of cadmium and silver in base electrolyte when the electro-
formation of the oxide layers covers from a few monolayera
up to a hydrated oxide solid-phase, and their corresponding
electroreduction.

EXPERIMENTAL

Polycrystalline silver and cadmium rods ("Specpure",
Johnson & Matthey Chem.) were used as working electrodes.
The experimental set-up and the procedures employed were the
same as described in previous publications [5,6]. The
electrolyte solutions, x M KOH (0.01 < x < 1) were prepared
from thrice distilled water and analytical grade (p.a. Merck)
reagents. Experiments were made at 25*C under purified
nitrogen saturation using different potential controlled
perturbation techniques. Ellipsometric and electrochemical
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data of both silver and cadai'ua in the base solutions «ere
correlated. Potentials in the text are given in the NHE
scale.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Cadaiua electrode in alkaline solutions

The stabilised repetitive triangular potential sweep
(RTPS) voltanograms of cadaiua in 1 M KOH run at different
scan rates (v) show two anodic and two cathodic peaks which
depend on v (Fig. 1). At low v the splitting of the «ain

FIGURE 1 - Stabilised E/i
displays run st different
v. Cd/l M KOH

cathodic peak (III) is observed. The location of cathodic
peak IV depends on both v and E 8 > a. By gradually shifting
E (Fi 2) h i i b i I l d i k
g

8 > a y g
(Fig. 2) the various contributions Involved in peak III

FIGURE 2 - Influence of
Eg a on the electroreduc-
tion profile. Cd/l M KOH.

are distinguished. Peaks I and II arc associated with the
formation of a hydroxide fila according to the following
overall reversible reaction:



Cd + 2 OH Cd(OH)2 + 2 e (D
Reaction (1) is coupled to other reactions yielding dissolv-
ed cadmium (11) species. The anodic to cathodic charge ratio
during cycling increases as v decreases. Once the stabilized
voltammogram has been attained the charge ratio approached
one and the corresponding voltanmograms become independent
of the rotation speed (u) of the disk electrode. The hydro-
dynamic condition, however, is important in determining
the formation of peaks during the RTFS particularly at lov
v when the potential cycling covers the potential region of
the main peaks (Fig. 3 ) .

FIGURE 3 - Dependence
of the E/i potentio-
dynamic contours both
on v and on u>. Cd/l M
KOH.
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Triangularly modulated triangular potential sweeps
results show that the initial stage of cadmium electrooxida-
tion involves the following reversible reaction:

C d ( H 2 O ) a d Cd(OH) . + Had + e (2)

The negative going potential voltammogram can be explain
ed through the electroreduction of two Cd(OH>2 species, one
stable and another unstable one. The application of potenti£
dynamic ageing techniques in the potential range of peak III
confirm the existence of two Cd(OH)_ of different reactivity.
The inner part of the hydroxide film behaves as poorly hydrat̂
ed oxide» so that CdO is progressively formed as Eg,a
increases. The relative contribution of peakd III and IV is
influenced by the whole eleptrode history. By properly adjusjt
ing the electrical perturbation conditions, Including an ~
Intermediate potential holding before the electroreductlng
the oxide fila at different v (Fig. 4) gives additional
details of the complex electrochemical reaction.
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FIGURE 4 - Influence of
vc on the electroreduc-
tion E/i.v~* profile ac-
cordingly to the potential
program pepicted in the
figure. Cd/1 H KOH.

The outer oxide layers can be dissolved in base to
^. This process appears aore clearly defined at low •

but the chemical dissolution rate substantially depends on
the Cd(OH)2 structural characteristics.

2. Silver electrode in alkaline solutions

The voltammogran of Ag in 0.1 N KOH under repetitive
potential cycling at v • 0.1 V/s and at v - 0.001 V/s are to
some extent similar although the shape and location of the
different current contributions depends on v (Fig. 5). Four

FIGURE 5 - Stabilized
RTPS E/i displays run at
different v. Ag/0.1 M
KOH.

anodic and two main cathodic peaks are recordad during tha
positive-going and the negative-going potential excursions»
respectively. Conjugated peaks IV and V» which appear at
•ore positive potentials, are associated with the Ag(I)/
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Ag(ll) redox couple. The electrofornation of Ag(I)-oxygen
containing species takes place in the potential range of
peaks I, II, and III, and the complementary electroreduction
is confined into the potential region of current peak VI*

To gain more information on the processes ocurring at
the early stages of silver electrooxidation combined trlangti
lar potential sweeps perturbation (Fig. 6a and 6b' and

-0.2
C/Vflt

0.4 0.1

FIGURE 6 - Influence of
E¿ ( C on the electroreduc-
tion profile after the
potentiodynamic ageing (a
and b). Cathodic current
transients recorded during
the potential holding at
different ET values (c).
Ag/0.1 M KOH.

controlled potential programs including intermediates
potential holdings (Fig. 6c) were systematically applied.
Either an accumulation of charge during cycling (Fig. 6a),
or a significant splitting in the electroreduction profile
(Fig. 6b), or a steadily current decrease at constant
potential (Fig. 6c) can be obtained after properly selecting
characteristics of the perturbation program. These results
indicate that the initial reaction product undergoes ageing
processes even though when relatively thin films are formed.

When Es a exceeds the potential range of peak III thick
layers are eiectroformed and electroreduced in the Ag(O)/
Ag(I) electrode potential range. In this case, the combined
triangular potential sweep splits peak VI. The charge ratio
of the two new peaks depends on E¿ t - (Fig. 7). The anodic
products from the sscond snd third stages probably corresponds
to different hydrstcd Ag(I)-specles, which also suffer



ageing processes.

FIGURE 7 - Potentiodynamic
E/i curves obtained with
the potential program
depicted in the figure.
Ag/0.1 M KOH.

The current transients depend on the value of the
potential holding (ET) (Fig. 8a). They current transient

I*

1

•n

¡li Ml em-»

(•)

I»)

<

i

\
\
\

•

1 * 1 •

v>
AS

FIGURE 8 - Cathodic current
transients recorded during
the potential holding at
ET as shown in the figure.
Ag/0.1 M KOH.

exhibit two contributions» one appearing as a sharp current
maximum and another which becomes sore clearly defined as Et

Is made more positive. For ET « 0.377 no current maximum is
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observed (Fig. 8b). The main current peak height fits a
linear log tB V£ log im relationship, with a slope close to
-1.5. The kinetics of the cathodic process depends both on v
and Qa. The overall data suggest that the cathodic reaction
fits for thin films a progressive nucleation and growth
mechanism and for thick films, an instantaneous nucleation
and growth model.

Both electrochemical and ellipsometric data can be
interpreted in terms of a juxtaposition of two layers where
the degree of hydration of the inner part is greater than
that of the outer layer.

CONCLUSIONS

The phenomenology of cadmium and silver in base electro
lytic exhibits the following common features. In both cases
the initial oxide electroformation corresponds to the fast
discharge of OH" ion yielding OH-adsorbed species. The rest
of the oxide growth process involves the formation of a
complex oxide structure involving an inner and an outer
oxide layer where the degree of hydration and open structure
increases autwardly. The overall reaction comprises the
simultaneous occurrance of electron and proton transfer
processes, ageing processes related to structural changes of
the oxide film and partial dissolution of the film yielding
soluble anionic species. Under constant potential the film
growth processes fit the diagnostic criteria of nucleation
and growth mechanisms.
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O COMPORTAMENTO POTENCIOOINJCMICO DO INDIO - I.
Mareio Antonio Augelli e Tibor Roboekai (Instituto dt Qttmoa - USP -
Sao Paulo - Caixa Postal 20.780)*

THE POTENDIODTNAMIC BEHAVIOUR OF INDIUM - I

The potentiodynsmic behaviour of indium is studied inO.5M NaOH
solutions. The effects of aging are reported.

INTRODUÇÃO

0 comportamento eletroquímico do índio já vem sendo estudado em
diferentes soluções eletrolíticas. Em meio básico, diversos são os me
canismos propostos para a oxidação do índio (1-4). ~

0 presente trabalho faz parte de um plano que tem como objetivo
o estudo potenciodinãnico do eletrodo de índio em meio alcalino usan-
do técnicas de envelhecimento, formulando-se, sob o aspecto cinético
e mecanístico, as possíveis reações eletroquímicas.

PARTE EXPERIMENTAL

Asexperiências foram realizadas em célula termostatizada a25°C
As soluções foram preparadas com hidróxido de sódio Merck, p.a., dis-
solvido em água tri-destilada, e passaram por um processo de dearea-
ção com nitrogênio White Martins SS, saturado com a solução em estu-
do, por meia hora antes do início dos ensaios. As medidas foram rea-
lizadas com um POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO PAR 173, acoplado a um PRO-
GRAMADOR UNIVERSAL PAR 175 e a um REGISTRADOR X-T PAR 0074, usando-se
o método da voltametria cíclica. Os potenciais de equilíbrio foram
observados mediante um MULTlMETRO DIGITAL FLUKE. Como eletrodo auxi-
liar usou-se um fio de platina platinizado segundo o método de FEL-
THAM e SPIRO (5), e como referencia um eletrodo de calomelano satura-
do. 0 eletrodo de índio, grau de pureza 99,93Z, contendo traços de
rutênio e vanadio, detectados vis análise espectrográfica, teve o me-
tal fixado em tubo de vidro com massa epoxi e contactado por fio de
cobre. 0 polimento do eletrodo, antes de cada experiência, foi feito
com flanela, sendo em seguida feita sua imersão por cinco segundos em
HNO3 1:5 e posteriormente abundante lavagem com água tri-destilada.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

0 primeiro passo constituiu-se na determinação do domínio ele-
troquímico do índio em soluções alcalinas mediante a voltametria cí-
clica. Esse domínio foi limitado nas varreduras a potenciais mais
negativos pelo desprendimento de hidrogênio, e nas varreduras a po-
tenciais mais positivos pelo de oxigênio. Com varreduras iniciadas em
0 V (ECS) no sentido positivo e negativo alternadamente, observou-se
que o desprendimento de oxigênio iniciava-se apôs 1000 mV, enquanto
que o do hidrogênio ao redor de -1700 mV. 0 aparecimento de picos, em
varreduras para valores mais negativos, concomitante ã evolução de
gás hidrogênio, levou ao estabelecimento do valor limite de potencial
de -1990 mV. Portanto, estabeleceu-te a faixa de valores de potencial
para estudos em voltametria cíclica de -1990 mV a 1000 mV, para a con
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centração 0,5 H em NaOH. Procedendo-se, então, ao estudo potenciodina
mico do eletrodo usando-se soluções 0,5 M em NaOH, visou-se primeira-
mente a obtenção de um voltamograma. estável, Como o uso de um valor de
potencial inicial de varredura igual ao valor do final levava a ex i s -
tência de mierobolhas na superfície do eletrodo, fez-se necessária a
procura de um potencial inicial que satisfizesse as condições de e s -
tabilidade requeridas no voltamograma: tornou-se, assim, como poten-
cial inicial o de equilíbrio do sistema (I«0) onde não houvesse fenô-
menos de passivaçio, sendo esse valor -1230 mV. A figura 1 mostra o
primeiro voltamograma obtido do sistema estudado (curva I) . Procedeu-
se ao envelhecimento do eletrodo fazendo-se varreduras sucessivas en-
tre os valores'de potenciais l imites, interrompendo-se a cada quinze
minutos para eliminação de bolhas de hidrogênio. Em princípio, a ve-
locidade de varredura não foi importante no envelhecimento, mas con-
vencionou-se envelhecer o eletrodo na velocidade em que os ensaios
viessem a ser fe i tos . A curva III da figura 1 mostra o perfil obtido
após envelhecimento potenciodinamico de cinco horas ã velocidade de
100 mV/s. A figura 2 mostra o mesmo voltamograma da figura 1 (curva
III) , e, com aumento de escala, observa-se cinco picos anõdicos, cu-
jos potenciais de pico em unidades de mV são: -1190, -1150, -990, -30
e 550 e cinco picos catódicos, cujot potenciais de pico são, em mV:
-1370, -1550, -1590, -1690 e -1860.

FIGURA 1 - Efeito do envelhe-
cimento potenciodinamico so-
bre os voltamogramas do_ e le -
trodo de índio cm solução de
HaOB 0,5 M: Curva I , t - 0;
Curva I I , t * Z b t curva III ,
t - 5 h.
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FIGURA 2 - VolftaocroMt do eletrodo dt índio tá solução 0,5 M
MaOH «pot cnvtlheciatnto potaaeiodinodeo.



FIGURA 3 - Efeito da ve-
locidade de
voltaaogrami
de indio em
0,5 M.
velocidades

a •
b •
c •
d •
e •
£ •

varredura no
i do eletrodo
•ol. de HaOH

en mV/s:

• 50
• 100
• 150
• 200

- 250
> 300

Dininuindo-se o valor do potencial inicial gradativamente& a pa£
tir de -1230 mV, exceção feita a esse caso, os perfis obtidos não guar
darán reprodutibilidade, talvez devido à possível adsorção e formação
de hidrogênio molecular na superfície do eletrodo, que levaria ã va-
riação da densidade de corrente. Isso poderia estar relacionado com o
tempo levado entre o ato de se ligar a célula e de se iniciar a varre
dura, aas estudos neste aspecto nao levaran a qualquer relação entre
o tempo e o voltaaograma obtido.

A Figura 3 mostra os voltamograaas feitos em velocidades dife-
rentes, apôs envelhecimento potenciodinámico a velocidade de 100 mV/
s. Conforme se vê, o aumento da velocidade de varredura levou a des-
locamentos dos picos anódicos a potenciais mais positivos e o desloca^
mentó dos catódicos a potenciais mais negativos. ~

A não variação no comportamento potenciodinámico do eletrodo de
índio com agitação a velocidades diferentes leva a crer que não bã
qualquer etapa difusional envolvida.

Mudanças no valor do potencial de inversão levaram & variações
no perfil observado na varredura a potenciais mais negativos, como p¿
de ser visto na Figura 4. Observa-se um pico catódico simples quando
ojwtcncial da inversão e -1100 mV. X medida que o potencial de inver_
são m deslocado para valoras aais positivos, esse pico catódico se des
dobra em deis outros picos cujas intensidades relativas variam com ô~
potencial de^inversão. Bese feto ocorre» provavelmente, devido â for-
mação de espécies eletroativae que eofrem eltereçôes a potenciéis po-
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FIGURA 4 - Efeito do va-
lor do potencial de in-
versão sobre o voltamogra
•a do_eletrodo de Indio ¿a
solução de NaOH 0,5 M.

sitivos.
En prosseguimento ao trabalho serão determinados mecanismos cojr

respondentes a cada um dos picos observados.
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ESTUDOS OXIDIMÉTRICOS DO ÁCIDO 2-HIDROXIETILOITIOCAR-
BAMICO. TITULAÇÕES IODOrtÉTRICAS.

S.C.Miguel*. G.O.Chierice*» W.L.Polito*. E.F.A. Neves • •
• Instituto de Física e Química de São Carlos. USP, C P . 369
13.560 São Carlos, SP.

••Instituto de Química, USP, Cidade Universitária Armando
Salles Oliveira, Butantâ. São Paulo, SP.

ABSTRACT

A simple and accurate potentiometric method was
developed for quantitative determination of 2-hydroxyethyl-
dithiocarbamic acid in aqueous medium using iodine as
oxidant agent. We have also investigated the effect of
iodide concentration and the influence of monoethanolamine
on the iodimetric titratlon.

INTRODUÇÃO

0 ácido 2-hidroxletllditiocarbãmico ê um derivado de
reação de monoetanolamina com dlssulfeto de carbono (l).Sua
preparação é bastante simples, podendo ser conduzida em
meio aquoso.

A caracterização química e método de determinação des_
se tipo de composto tem importância pelo fato de ser um de-
rivado carbamato. compostos que tem grande aplicação indus-
trial, agrícola e medicina (2).Os carbamatos caracterizam-
-se pela presença do grupo -C-S,. que é facilmente oxidado ã
forma - Ç - S - S - Ç - . S

S _ S
Titulações em meio não aquoso. de xantatos e ditio-

carbamatos foram levadas a efeito por VERNA e KUMAR (2),uM
lizando iodo e compostos interaloginio de iodo, em meio de
acetonitrilo. PAUL e col. (3) determinaram ditiocarbamatos
potenclometricamente, com cianeto de iodo, em meio alcoóli-
co, álcool-clorofórmio e acetonitrilo.

Algumas determinações em meio aquoso, utilizando lodo
como oxidante tem sido relatadas (4), mas deve-se ressaltar
a priori que, os xantatos e os ditiocarbamatos não são
suscetíveis a um vasto estudo de redox, pela sua tendência
a se decomporem em meio ácido, que serve de meio a um gran-
de número de titulações de redox.

0 presente trabalho descreve os experimentos iniciais
visando a determinação quantitativa do ácido 2-hidroxietil-
ditiocarbamlco (HEDC), potenciométricamente em meio aquoso.
Este composto, vem sendo objeto de estudo em nossos labora-
tórios, principalmente como agente complexante de vários cá
tlons metálicos, sendo necessário estabelecer métodos para"
sua determinação quantitativa • apotenclometria vem sendo a
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técnica mais viável para esse- fim. '

Nossos resultados mostram que o método iodométrico ê
bastante viável, com resultados precisos e com titulações que
gastam em média cerca de 20 minutos.

Observamos também que a presença de HEOC cataliza a
reação de monoetanolamina IMEA) com iodo e tais caracterís-
ticas do HEDC poderão ser potencionalmente úteis para elab£
ração de métodos cinéticos de análise desse composto, bem
como de método iodométrico para própria determinação de mo-
noetanolamina.

PARTE EXPERIMENTAL

Reagentes

Todos os reagentes utilizados no presente trabalho f£
ram de grau analítico. Agua bidestilada foi utilizada em t£
dos os experimentos.

A monoetanolamina foi purificada por destilação ã pre£
são reduzida (5). O dissulfeto de carbono foi purificado S£
gundo BROWNE e CURRIER (6). As soluções de lodo (como I3) e
tiosulfato, foram preparadas como descreve a literatura (7).

Equipamentos

Todos os experimentos de titulação potenclométrlcasf£
ram feitos com um pHmetro corning modelo 130. As titulações
foram feitas com uma bureta de plstão fletrohm E-274. Como
eletrodo de trabalho utilizou-se um eletrodo de fio de pla-
tina. As titulações foram realizadas em uma célula tipo H
de PecsoK (8), com o compartimento de trabalho super-dimen-
cionado em relação ao compartimento de referência.

Procedimento8 Experimentais

Titulação de soluções de HEOC

Alíquotas de solução do HEOC são adicionadas à célula
potenciométrica, adicionando-se água até um volume de 25 ml.
0 eletrodo de trabalho é então colocado em solução e titula-
-se com solução de iodo, fazendo-se a leitura do potencial
10 segundos após a adição do titulante.

Em alguns experimentos, alíquotas de solução padrão de
monoetanolamina foram adicionadas à solução de HEOC, para se
verificar possíveis efeitos de interferência desse composto
na titulação iodométrlca.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inicialmente, verificou-se a ocorrência de reação qua¿
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titativa entre iodo e soluções de HEDC recentemente prepa-
radas* A Tabela 1 ilustra os testes onde se verificou a pos_
sibiltdade de dosagem iodométrica de HEOC. O desvio padrão
observado foi inferior a 0,5%. Com base nos resultados dessa
série de vinte determinações, cada uma delas contendo origi^
nariamente 10.205 mg de HEDC/ml. pode-se dizer que o desvio
médio observado foi de 65.86 ug de HEDC/ml. A um nível de
confiança de 95,0%. baseando-se em uma só determinação. a
determinação do HEOC pode ser feita com incerteza de * 30.56
jjg de HEOC/ml.

TABELA 1 - Estudo da reprodutlbllidade da determinação io-
dométrica do HEOC

EXPERIMENTO Vol(ml)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Média (x)
desvio padrão
desvio padrão
da média (d^J

HEOC

10.0

10.0

10.0

10.0

10,0

Cd)

Vol I2(l2-9 'B 87xl0"2N)
gasto (mi)

7.45
7,55
7,55
7.55
7.55
7,55
7,55
7.55
7.55
7,55
7.45
7,45
7.55
7.55
7.57
7,55
7 , 4 5
7 . 5 5
7 . 4 5
7 , 4 5

HEDC
eq .g /1 {.10 )

7 , 3 6 6
7 , 4 6 5
7 , 4 6 6
7 . 4 6 5
7 , 4 6 5
7 , 4 6 5
7 . 4 6 5
7 , 4 6 8
7 , 4 6 7
7 , 4 6 6
7 , 3 6 8
7 , 3 6 6
7 , 4 6 5
7 , 4 6 6
7 , 4 9 0
7 , 4 6 5
7 , 3 6 7
7 , 4 6 6
7 , 3 6 7
7 , 3 6 6
7 . 4 3 7
0 . 0 4 8 (0.65%)

0 , 0 4 2 (0,56%)

Estudou-se também o efeito do i" nas titulações
potenclométricas do HEDC com iodo, variando-se a concentra^
ção de iodeto de potássio na solução desde 0 até 1,0 PI. ~~

A Elgura 1 mostra o aspecto de uma curva de tltjj
lação típica de HEOC com I2. A Figura 2 Ilustra o estudo da
variação da concentração de i" na solução titulada. Deve-se
destacar que no intervalo estudado, o X" não Influi na re-
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produtibilidade do ponto final, ocorrendo uma diminuição de
aproximadamente 24% na altura do salto potenciométrlco qu1?
não afeta a nitidez da detecção do ponto final.

5,0 10.0 IS.O I", Moíftitro

FIGURA 1 - Curva típica de padronização do HEOC com lodo.

FIGURA 2 - Efeito do I na altura do salto potenciométrico.

Os estudos prosseguiram, verificando a influência
da monoetanolamlna, na titulação iodométrica do HEOC. Tais
experimentos foram realizados considerando-se que a monoeta
nolamina é o reagente para a síntese do HEDC, apesar de quê*
na preparação desse composto, tem-se o máximo de cuidado em
sua purificação, visando eliminar qualquer impureza do subs
trato reagente. ~

A interferência da monoetanolamlna nas reações de
oxidação do HEOC pelo iodo, pode ser verificada na Tabela 2.
Essa Tabela evidencia que há indícios de oxidaçáo da monoe-
tanolamina em presença de HEDC. É" importante verificar que,
sem a presença do HEDC, não ocorre reação perceptível entre
monoetanolamina e iôdoi mas quando colocada em presença de
HEDC, a monoetanolamina consome uma quantidade apreciável de
I2, conforme mostra a Figura 3. 0 coeficiente angular dessa
curva, fornece a relação de consumo de I2 pela monoetenola-
mina, que é de 0,77 equivalentes de I2 por mol de MEA (ou JB
qulvalente). 0 coeficiente linear nos fornece a quantidade*
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(equivalente) de HEDC adicionado. A presença de HEDC. de
certo modo, é fundamental para que a reação MEA/I2 ocorra.

Tabela 2 - Verificação do consumo de
promovida pelo HEDC.

pela MEA em reação

OPBUnENTD «A 9.674x:o"2H* «DC 7 . 4 6 5 K W ' V * I . 9.BB7K10"2N EO-X-KIO4 Eq.I KIO5

t dicionado vílaato ga»to óMaganta .
Vel ml/ltr

adicionado
Vol
(mi)

V * I. 9.
o . víl.gaato
.xlO na titulação

(•!)

-KIO Eq.I KIO
ga»to palo gastó pala
HEOC(aq.) nEAlaq.)

1

2

3

• •

1.0

3 .0

S.O

7 .0

9,

29 .

48 ,

67.

67

02

97

72

10

10

10

10

7.465

7.485

7,465

7,485

8

9

11

12

.03

.62

.26

,63

7.939

9.SU

11.133

12.467

4.74

20.46

36.68

50.22

•Titulo Aeidinátrico

••Titulo Xodomátrlco

Eq. MEA.KT
FIGURA 3 - Verificação do consumo de I2 pela MEA em reação

promovida pelo HEDC.

Em alguns experimentos, na célula potenciométrica
contendo monoetanolamina em excesso, com uma quantidade de

tal que a reação Cr.EA / c i ( c riEA

C. • 9,637 x 10
12

-2
N) injetou-se uma quantidade de HEDC, tal

qu« V C H E 0 C « 4 , 3 - 0,1142 N, • 9,837 x lo"2N)i
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observando-se visualmente (com indioador de amido) e instru
mentalmente (registro continuo do potencial com o tempo), as
transformações da solução. Todo lodo presente, passava a
I", rapidamente. Tais experimentos reforçaram as conclusões
tiradas coro os dados da Tabela 2 e da Figura 3. Maiores de-
talhes dessa reação f1EA/I2 "promovida" pelo HEDC ou pela sua
forma oxidada, serão objetos de Investigação futuras e se-
rão relatadas posteriormente.
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SÍNTESIS DL PRODUCTOS NATURALES

POR REACCIÓN DE KOLBE

M. L. Contreras y R. Rozas
Depto. de Química, Facultad de Ciencia, Univ. de Santiago

de Chile, Casilla 5659, Santiago-2t Chile

ABSTRACT.By mixed Kolbe electrosynthesis, co-aimers of lac-
tonic structure are obtained with optical activity. The pro-
ducts, which are constituents of pheroroones, are tested by
using the electroantennography technique.

La reacción de Kolbe, una de las primeras
reacciones de electrosíntesis orgánica, ha sido usada en la
obtención de productos naturales como las feromonas hidro-
carbonadas insaturadas; ' l a obtención de feromonas con he-
teroátomos por reacción de Kolbe ha sido menos estudiada a
pesar de la flexibilidad que ella posee. Si la reacción de
Kolbe se hace mixta:

RCOOH 4- R'COOH - R-R*

es posible obtener co-dímeros de variadas estructuras; ade-
más si los ácidos carboxllieos poseen actividad óptica, la
reacción puede en principio dar productos asimétricos. Es-
to es precisamente lo que muestra el trabajo que se presen-
ta ahora* en donde se obtienen productos asimétricos con
exceso enantiomérico de alrededor del 20%.

Asi las feromonas aquí descritas corres-
ponden a las lactonas de fórmula generáis
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R • «tilt octil, vinil

El equipo experimental consistió basicamen-

te en un sistema PARC para voltametrla y electrólisis prepa-

rativa; la celda de reacción fue una clásica de tres conpar-

timientos y Pt cono electrodo de trabajo según se ha descri-

to antes.

La estructura lactónica base se obtuvo a

partir del ácido (S)-(•)-glutámico, y los grupos R a partir

de los ácidos propanoico, nonanoico, y acrílico respectiva-

mente. Los productos de reacción fueron separados por cro-

matografía en columna, analizados por espectroscopia IR, UV,

NMR y por rotación específica; su actividad biológica fue

probada a través de electroantenografía (SAG) sobre Peripla-

neta americana. De las feromonaa obtenidas» la más activa

fue la con R « vinil, con un potencial de acción de - 0,98

mV.

Se muestra asi que es posible obtener pro-

ductos por reacción de Kolbe (electrooxidación asimétrica)

aún con ácidos carboxílieos alfa,beta-insaturados, lo que en

cierta medida no es común en la reacción de Kolbe.
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DESENVOLVIMENTO OE UM PROTOTIPO DE CÉLULA A
COMBUSTÍVEL ACIDA DE IRW

J.C.T. Oliveira. E.A. Ticianelli. E.R. González
e L.A. Avaca

Instituto de Física e Química de São Carlos - USP
CP 3B9 - 13.560 - São Carlos. SP

ABSTRACT

The construction of an integrated fuel cell stacK
involves a great number of engineering and electrochemical
problems.

In this work the main steps In the project of a
1K.W phosphoric acid fuel cell stack have been discussed: the
design of the stack, its components and the development of
porous electrodes and of electrolyte support matrix
production processes. For each component the material
requirements were analysed in the context of the
Brazilian market.

INTRODUÇÃO

As células a combustível são sistemas eletroquírr^i
cos capazes de converter a energia química de um combustível
em energia elétrica. Como tal operam com alta eficiência pois
seu funcionamento não inclui uma etapa de conversão de calor
em trabalho e portanto não estão sujeitos às limitações do
ciclo de Carnot inerentes aos motores térmicos.

Vários tipos de células a combustível têm sido de_
senvolvidos e atualmente alguns deles têm despertado maior
interesse £1-3}: as células ácidas (H3PO4 95-9B*), alcalinas
(KOH-38%), de eletróllto sólido (Nafion) e de superácidos. 0
combustível utilizado é o hidrogênio e o agente oxidante o
oxigênio.

As células ácidas são aquelas que apresentam, a-
tualmente o maior número de vantagens « o mais alto grau de
desenvolvimento. Apesar de operarem a temperaturas mais ele-
vadas (175°C) que a célula alcalina (B0°C) possuem caracte—
rísticas superiores como a fácil remoção do produto da rea-
ção (água) e o controle da temperatura - ambos feitos pela
passagem de um fluxo adequado do agente oxidante. Além disso
são menos afetadas por impurezas nos gases reagentes o que
permite o uso direto do ar atmosférico como agente oxidante
e hidrogênio reformado de combustíveis líquidos tais comi
metanol, etanol, etc. Essa última característica confere ao
sistema ácido uma posição de destaque no caso da utilização
das células t combustível como fonte de energia para veícu-
los automotores uma vez qut dispensaria o armazenamento dire
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to dos gases reagentes a bordo do veículo. Um reformador po-
deria produzir o hidroginio necessário a partir de metanol
ou etanol, convencionalmente armazenado no tanque do veículo.

0 projeto e construção de uma célula a combustí-
vel com capacidade operacional envolve uma grande variedade
de problemas eletroquímicos e de engenharia. Primeiramente en
volve a construção de eletrodos porosos com a necessária at£
vidade eletrocatalitica frente às reações envolvidas. Outros
problemas são: minimização de resistências õhmicas internas»
incluindo as resistências eletrônicas e eletrolftica» a conjs
trução de uma rede interna de distribuição dos gases aos di-
ferentes pares de eletrodos» e sistemas periféricos de con—
trole da unidade.

No presente trabalho são descritas as etapas prin_
cipals de desenvolvimento do projeto e construção de um módjj
Io de célula a combustível ácida de 1KW de potência.

PROJETO

0 protótipo que está sendo construído está basea-
do no modelo atualmente mais utilizado pelos grupos que tra-
balham no desenvolvimento de células a combustível ácidas[2J:
serão empilhadas 36 células tendo entre elas placas separ¿
doras confeccionadas em material condutor. Essas placas trans
ferem às placas adjacentes a corrente elétrica gerada em ca-
da uma das células. A corrente total será colhida nas extre-
midades do protótipo pelas placas de conexão elétrica carac-
terizando a ligação em série das células.

Cada célula compõe-se de 2 eletrodos porosos, uma
matriz embebida de eletrólito e de separadores providos de
canais, adjacentes aos eletrodos, que distribuem os gases por
toda a sua superfície.

Os gases a serem utilizados na alimentação do pro
tôtlpo serão: Hidrogênio para os ánodos e Oxigênio para os
cátodos. Como eletrólito será usado ácido fosfórico concen—
trado (98%).

Para a racionalização da montagem desenvolveram -
-se as placas separadoras bipolares: são placas que contém
em uma face os canais de distribuição para um dns gases e
na outra os canais para distribuição do outro gás. Esses ca-
nais são usinados formando um ângulo de 90° entre uma face
e a outra e permite o fluxo cruzbüo dos gases reagentes. As-
sim a alimentação de cada um dos gases pode ser feita por
meio de um único distribuidor colocado na lateral do protótl
po. ~"

A temperatura de funcionamento do protótipo será
por volta de 175°C. Para que essa temperatura seja alcançada
e posteriormente mantida, será usado um sistema de controle
de temperatura que usará o próprio gás fornecido para o cát£
do como aquecedor e refrigerante. Parte desse gás circulará"
por canais usinados em placas de boa condutivldade térmica
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onde não ocorrerá reações. Essas placas serão intercaladas a
cada 6 células no empilhamento. No inicio da operação este
gás será aquecido num sistema externo e assim fornecido até
que a temperatura do conjunto atinja 175OC. Ao atingir a
temperatura de 175°C o gás passará a circular como refrige-
rante sendo fornecido em quantidade ideal para a manutenção
dessa temperatura.

Na Figura 1 está apresentado um desenho esquentáti_
co do protótipo acima descrito.

DESENVOLVIMENTO

No desenvolvimento do protótipo várias linhas de
atuação estão sendo seguidas:

Ptepaiação de. llit\odot
Nas células ácidas os eletrodos mais comumente em

pregados consistem numa mistura de carbono. Teflon e Platina
aplicada sobre uma folha de grafite porosa de alta condutivi^
dade elétrica^ll. A platina encontra-se finamente dividida e
dispersa na massa ativa na quantidade de 0.5 rcg cm"2. A pre-
paração local desses eletrodos está sendo pesquisada para
definir a metodologia mais adequada.

UatKlz-BlitiÔlíto

0 eletrólito ÍHgPO - 98%), nas células ácidas é
em geral colocado, embebido numa matriz porosa de resina fe-
nólica ou carbureto de silicio, entre os dois eletrodos que
compõe uma célula unitária. Os dois tipos de matriz-eletróll_
to serão desenvolvidos no laboratório, porém os testes ini—
ciais foram feitos com a matriz fenólica.

A forma mais adequada de fabricação dessa matriz
envolveu a preparação de uma dispersão aquosa de fibra fenó-
lica com uma resina *enólica liquida. 0 meio é alcallnizado
para dissolver a resina líquida e em seguida acidulado. Com
esse procedimento a resina líquida se precipita na forma de
minúsculas gotas sobre a fibra fenólica.

A água é eliminada por filtração a vácuo e a mas-
sa resultante é convenientemente espalhada para forma a ma-
triz desejada numa prensa. Com esse procedimento foi possí-
vel obter matrizes fenólicas com 0.5 mm de expessura. Testa-
da com relação às suas propriedades essa matriz mostrou-se:

a) excelente isolante eletrônico»
b) inerte químicamente ao ácido fosfórico a 175°

C.
d) mecanicamente resistente, evitando o cruzamen-

to dos gases reagentes no interior da célula.
Em próximas etapas será pesquisada a fabricação
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da matriz de Carbureto de Silicio.

PZaca.6 StpaKa.dona&

Para confecção das placas separadoras, conforme
descritas na seção II, estão sendo testados diversos tipos de
grafite conseguidos dentro do mercado nacional.

Os testes já foram concluídos com diversas amos-
tras para as quais foi avaliada a resistência flexural, a r£
sistincia elétrica a permeabilidade ao H_ e resistência ao
ataque químico em H3PO4 98* a 175°C.

CONCLUSÃO

Considerando os resultados obtidos até agora espe
ra-se para o final de 19B4, que o prototipo esteja em funci£
namento. Uma dificuldade fundamental que tem sido encontrada
é a obtenção, dentro do mercado nacional, dos materiais ade-
quados para a construção dos varios componentes do sistema.
Nesse sentido diversos contatos têm sido mantidos com o obj£
tivo de estimular a industria nacional na produção desses tna
teriais.

Uma avaliação final do prototipo e de toda a pro-
blematic inerente deverá fornecer os necessários subsídios
para futuros desenvolvimentos dentro da área.
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DEALEADO DE LATONES 70/30. EFECTO DEL ARSÉNICO.

G. Layana, J . I . Gardiazábal y R.S. Schrebler.
Inst i tuto de Química, Universidad Católica de Valparaíso, Av. Brasil
2950 Valparaíso-CHILE.

ABSTRACTS.

The potentiodynmic behavior of 04-brass (70 Cu/30 Zn) in Na~SO^ so lu-
tions containing As(III) (0-12 ppro) has been invest igated. The resul ts
show that in the potential range associated with se l ec t ive d i sso lut ion
of zinc arsenic play a double r o l e . At lower concentrations ( £ 0 . 7 5
ppm.) i t promotes the active d i sso lut ion of zinc whereas at concentra-
tions greater than 1 ppn a surface deposit of arsenic i s formed which
inhibits the se lec t ive d isso lut ion of ot-brass.

INTRODUCCIÓN

El problema de corrosión por decincado en los l a t o n e s , ha ido en desme-
dro de una apl icación tecnológ ica más amplia de e s t e t i p o de a l e a c i ó n ,
no obstante de tener propiedades f í s i c a s y comerciales que presentan
una ventaja r e l a t i v a respecto de o tros m a t e r i a l e s .

Por e s t a razón, d i f e r e n t e s autores han intentado esc larecer decde un
punto de v i s t a mecaníst ico e l fenómeno de dealeado. En re lac ión a e s t e
aspecto dos teor ías l í m i t e s han s i d o propuestas. La primera de e l l a s ,
sustentada por Pickering e t al . ( 1 - 3 ) , supone l a d i s o l u c i ó n s e l e c t i v a de
z inc con la consiguiente rea cómoda d o n super f i c ia l de l o s átomos de co
bre por d i fus ión en volumen, formándose de es ta manera una aglomeración
de cobre en la super f i c i e de la a l eac ión . La segunda t e o r í a , s u s t e n t a -
da por Lucey(4) , supone en todo caso una d i so luc ión simultánea de ambos
componentes de la a leac ión con poster ior deposic ión de cobre sobre l a
• u p e r f i c i e de la a l eac ión .

Específicamente para latones 70 Cu/30 Zn, Pickering (5) mediante medi-
das p o t e n c i o s t á t i c a s , determinó que en e s t e t i p o de a leac iones pueden
ocurrir tanto d i so luc ión s e l e c t i v a de z inc como también d i s o l u c i ó n s i -
multánea s in redepos ic ión , dependiendo de la zona de potenc ia l que se
aplique a la aleación m e t á l i c a .

Medidas potenciodinámleas han s ido poco u t i l i z a d a s en e l e s tud io de l
comportamiento electroquímico de e s t e t ipo de a l e a c i o n e s . Recientemente
( 6 ) , haciendo uso de e s t a técnica se ha propuesto para latones (7OCu/3O
Zn),que en medio de Na^SO^lM, ex i s t en dos formas de d i s o l u c i ó n s e l e c t i -
va de z i n c , a potenc ia les suf ic ientemente alejad-,s de l a zona de d i s o -
lución simultánea de ambos componentes.

Por o tra parte , se conoce e l e f e c t o Inhibidor d e l decincado que t i e n e
e l Arsénico cuando e s t a presente en pequeñas cantidades en l a red c r i s -
t a l i n a de la a l eac ión . Dicho e l ^ s t n t o a c t i v a r í a , ya sea fornando p e l í -
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cuias protectoras sobre la superficie del «aterial(7)t o bien, estabi-
lizando las especies de Cu(I) que pasivarían la aleación (8).

El presente trabajo ha tenido por objeto estudiar potenciostaticamente
y potenciad inaaicamente el efecto que muestra el arsénico sobre el com
portan lento electroquímico de latones (70 Cu/30 Zn), cuando se encueñ
tra presente en el medio electrolítico.

PARTE EXPERIMENTAL.

Los ensayos se realizaron en una celda e l e c t r o l í t i c a convencional a
tres e lec trodos , de doble pared donde circulaba agua a 25°C. Cono e l e £
trodo de trabajo se u t i l i z ó chapa de latón monofásico de composición
70Z_Cu y 30.0X Zn con recocido de fabrica con un área de exposición de
la s . Justo antes de cada ensayo se pulieron con papel CSl 600 y lava-
ron con agua t r i d e s t i l a d a . Como contra e lectrodo se empleó un alambre
de plat ino de gran área y cono electrodo de referencia uno de sul fato
mercurioso dándose los resultados con respecto a l electrodo normal de
hidrógeno. Las soluciones empleadas fueron de Na-SO, 1M + x ppra de
As(III) d i s u e l t o como arsenito de sodio. La concentración de As(III)
estuvo comprendida entre 0 y 12 ppa. El medio fue deaireado mediante
burbujeo de nitrógeno antes y durante cada e jper ienc ia . La aplicación
de potenciales se r ea l i zó mediante un potenciostato y un generador de
señales construido en nuestro laboratorio ( 9 , 1 0 ) . Las curvas corrien-
te potencial fueron registradas en un registrador Hewllet-Packard mo-
de lo var lp lo t ter EAJ 1130.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Las curvas de polarización mostradas en la Figura 1 indican que la zona
de decincado de l latón se ve impedida por l a aparición de un proceso ca
tódico neto e l cual puede ser atr lbuible a la deposición Je arsénico si»
bre la aleación (11), al mismo tiempo, que de potencial de corrosión se
desplaza notablemente hacia valores más nobles respecto del que presen-
ta la aleación en medios no arsen lca le s .

Por otra parte, la Figura 2 muestra e l comportan lento potenciodinámico
del latón 70/30 en ^ S O ^ lM.el cual ha s ido previanente descr i to (6>.
Los picos de corriente anadíeos I , I I y catódicos VI y VII han sido
atribuidos a los procesos redox de Zn y los picos I I I , IV y V a d i s o -
lución simultánea de Cu y Zn y deposición de cobre respectivamente. El
comportan lento vol t a sé tr i co de l a aleación en los medios arsenicales es_
tudlados para la zona de disolución s e l e c t i v a de z i n c . s e presenta en 1?
Figura 3 . Ella muestra que para contenidos de As(III) comprendidos en-
tra 0 y 0.5 pp». l o s picos de corriente anódica I y II disminuyen y al
mismo tiempo comienza a aparecer una nueva contribución anódica a po-
tenc ia les más negativos (pico X*). Dicho máximo aumenta para 0.75 ppm
de As(XII), desapareciendo e l p ico aaódioo I . A con centra clones
lppm e l pico de corriente I» disminuye hasta) alcanzar contvlbuciones
de corriente relativamente de majo» a tr ibuló les a disoluciones a t r a -
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ves de una pel ícula super f i c ia l . Por otra parte, las pendientes de
las gráficas de potenciales de pico I (E _) y I' (E ) versus e l l £

P >I P • *
garitroo de la velocidad de barrido, medidas a 0 ppn. ( 9 E . / d logv) y
a 0.75 ppro Cc)Z . , / 3 > logv) muestran valores de 25 + 4mV/década y

30 - 4mV mV/década respectivamente. Dichos valores están indicando
que tanto pico I cerno pico I* corresponden al mismo proceso de d i s o l u -
ción activa y ex i s te una participación de la especie de As(III) en d i -
cho mecanismo.

Para valores de A s ( I I I ) ^ 1 ppn las pendientes aumentan gradualmente
indicando con esto que la disolución ocurre a través de una pel ícula
que se fonna en la poten c iostat izaclón previa al barrido de potencia»
l e s .
Todos estos resultados están de acuerdo con e l s iguiente esquena de
reacciones.

Cü$Znd As*

Cu 8ZV 4

Cu,ZnM

En este esquema, la reacción (1) representa la deposición de As sobre
la superficie y cuya extensión depende de la concentración de As(III)
en el medio. La reacción (2) en su primera etapa correspondería a la
disolución activa de zinc en ausencia de As(III) (pico I) y en su se-
gunda parte (5),a la disolución de tine a través de la película de
hidrSxldo formada (pico II ) . La reacción (3) constituirá una disolu-
ción activa de zinc asistida por la presencia de A»(III) en la solu-
ción, cundo éste se encuentra en bajas concentraciones (pico I ' ) .
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Figura I . Curras Potan dos t i t i cas de Latan - 70/30
an IU» 4 1M can diferente, pp^ de «•(III) .

Figura 2. Perfil I/E potencio-
dlnámico registrado
a 100 aV/s de un la-
tón 70/30 en Ra9S0¿
lM.Tieapo da poten"
ciostatlsacion ini-
cial a -0.96? de 1 a la .

Figura 3 . Perfiles I/E poten-
ciodináoicos obtenl^
dos a 100 aV/s para*
latón 70/30 en Na-SO^
1M, después de poten-
cioetatisar 1 ain a E
•0.96V. Efecto de la
concentración de ersé
aleo.
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COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE ELECTRODEPOSITOS DE
PLATINO CON DIFERENTE GRADO DE PLATINIZACION

T. Kessler, A.M. Castro Luna y W.E. Triaca

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Apli-
cadas, INIFTA. C.C. 16, Sue. 4, 1900 La Plata, Argentina.

ABSTRACT

The electrochemical behaviour of platinum electrodeposits
with different degree of platinization obtained under either
galvanostatic or potentiostatic techniques vas studied. The
electrocatalytic activity for the anodic oxidation of formic
acid was determined and it was found that it decreases with
highly porous electrodes because the overpotentials generat-
ed within the porous.

INTRODUCCIÓN

El estudio de reacciones electrocatalíticas tales como
la electrooxidación de hidrocarburos o sustancias orgánicas
oxigenadas se ha realizado con electrodos de platino liso,
platino platinado, negro de platino y platino dispersado
[1,2]. Algunos autores concluyen que en el caso de platino
platinado su aptitud como electrocatalizador depende de las
condiciones de preparación del electrodepósito [3,A].

En el presente trabajo se ha estudiado el comportamien-
to electroquímico de electrodepósitos de platino obtenidos
bajo diferentes condiciones de preparación.

PARTE EXPERIMENTAL

Se usó como solución de platinado ácido cloroplatínico
al 21 en medio clorhídrico. Los electrodepósitos se hicieron
en una celda de compartimientos separados. Como referencia
se utilizó el E.R.H. en solución de ácido clorhídrico 1 N.

El análisis de las superficies electrodeposltadas se
realizó mediante microscopía óptica y/o microscopía electró-
nica de barrido.

Se realizaron depósitos de platino a potencial control^
do, $¿, entre -0,05 V y +0,25 V vs. E.R.H. Los depósitos gal.
vanostáticos se hicieron a densidades de.corriente de 5 y 10
mA/.cm̂  y tiempos de deposición de 2 a 4 horas.

RESULTADOS

Se encontró que los electrodepósitos obtenidos a poten-
cial constante presentaban diferentes perfiles I/E estabili-
zados según el $d utilizado, lo que se evidenciaba por la va
riación en la relación de la carga de reducción de Óxido fo7
•sdo hasta 1*5 V, Qo* y la carga de electrosorción de hidró"
geno cuando 6g • 1, QH , con al t¿. Esta relación es similar
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a la que se obtiene para platino brillante cuando el 4d *
0,08 V. Para 4>¿ < 0,08 V, la relación cae abruptamente por
debajo de la obtenida para platino brillante.

Cuando se trabaja a i¿ - 0,08 V y se depositan distin-
tas cantidades de platino, expresadas como grado de platini-
zación real, wr, esto es, mg de platino depositados por uni-
dad de área real Inicial, se observa que a mayor wr, el com-
portamiento estabilizado de estos electrodos resulta semejan
te al encontrado a 4d catódicos. En este caso, la variación
de QO/QHS disminuye progresivamente con respecto a la corres
pondiente para platino brillante a medida que aumenta vr.

Tanto los electrodepósitos obtenidos a +d catódicos
como aquellos que se depositan a 4¿ anódicos con wr alto,
muestran un comportamiento anómalo similar en su respuesta
potenciodinámlca, consistente en la aparición de un pico de
corriente catódica en la región de hidrógeno cuya carga supe
ra varias veces a la formación de la monocapa de hidrogeno.

Cuando se observan los electrodepósitos con microscopía
óptica o microscopía electrónica de barrido, se evidencian
las variaciones morfológicas asociadas con la cantidad de
platino depositada. Las observaciones de los cortes transveí:
sales de los electrodepósitos permiten distinguir la estruc-
tura porosa de los electrodos.

Se midió la actividad catalítica de los depósitos para
la oxidación de ácido fórmico en medio perclórico 1 N a 30"C.

Los resultados obtenidos se representaron en gráficas
E/log i que muestran que cuando la concentración de ácido
fórmico varia de 10~l a 10"2 M el proceso de elect rooxidación
comienza a ser afectado por la lentitud de los procesos de
transpor»-» de materia dentro de los poros.

DISCUSIÓN

Los electrodepósitos de platino muestran una actividad
catalítica que es función de la cantidad de platino deposita^
da, observándose una disminución de la actividad cuando las
condiciones de obtención del electrodepóslto favorecen -la
formación de poros. Asi, es probable que ocurra la codeposi-
ción de hidrogeno con la del metal y que el tipo de estructu
ra del depósito permita la oclusión de ácido cloroplatinico
dentro de los poros.

La naturaleza porosa de algunos depósitos se pone en
evidencia a través de su respuesta I/E y de la observación
de su estructura mediante microscopía electrónica de barrido.

Por otra parte, la distinta actividad catalítica de di-
ferentes tipos de electrodepósitos para la electrooxidaci6n
de ácido fóralco pone también en evidencia la Influencia de
los sobrepotenclales originados dentro de los poros.
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ABSTRACT

The effect of o and ir charges on half-wave potentials has been
investigated for a series of quiñones. These potentials have been
conpared with energies calculated by the INDO method. It is observed
that hydrogen-bonding in the cetonic groups affects randomly the
decrease of the half-wave potential. The variation on the
distribution of v charge provides a satisfatory interpretation at
molecular level for the decrease of the half-wave potential.

INTRODUÇÃO

A electroquímica de hidrocarbonetos aromáticos tem sido um dos
campos que tem despertado maior antençlo entre os compostos orgánicos.
Paralelamente, ao desenvolvimento de métodos de cálculos, em química
teórica e suas aplicações, para hidrocarbonetos aromáticos, os_eletro-
químicos têm procurado obter as informações a partir de predições teó-
ricas .

Neste sentido, correlações entre os potenciais de meia-onda de
hidrocarbonetos aromáticos e as energias calculadas do orbital molecu
lar vazio mais baixo foram satisfatórias (1). ""

Modelos empíricos foram elaborados com o objetivo de descrever
relações entre estrutura e propriedades físico-químicas. Streitwieser
e Schwager (2) correlacionaram os potenciais de meia-onda^com os parâ-
metros do efeito do substituinte. em hidrocarbonetos aromáticos. Re-
centemente Kalinowski et ai (3) analisaram o efeito do solvente suas
equações de Hammett-Streitwieser para diferentes quinonas.

Com o objetivo_de esclarecer em nível molecular a diminuição dos
potenciais de redução e a influência dos pontos de hidrogênio em quino
nas substituidos, foram efetuados cálculos teóricos seguidos de compro
vaçâo experimental para uma série de moléculas previamente seleciona-
das.

METODOLOGIA EXPERIMENTAL E TEÓRICA.

Os dados voltametricos foram obtidos através da interface polaro-
gráfica PAR, modelo 174A, registrados com o auxílio de um registrador
x-y Houston modelo RE 0089.

0 eletrodo de trabalho foi um disco de platina Bedonan com área
de 0,19 cm2. 0 aletrodo auxiliar consistiu de ura fio de platina, co-
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locado em un compartimento separado do eletrodo de trabalho» por uma
placa de vidro sintetizado. 0 eletrodo de referência utilizado foi
do tipo Ag/Ag+, em carbonato de propileno («O.

Para as soluções de trabalho utilizou-se carbonato de propileno
(Merck), destilado çcrao descrito previamente («O, cem 0,2M de psrdo-
rato de tetraetilamõnio (Cario Erba) oeno eletrólito de suporte.

Os conteúdos de água residual nas soluções foram determinados
pelo método de Karl Fischer, sendo da ordem de 0,043% v/V.

Para o estudo teórico das quinonas, utilizou-se o método mecâni-
co quintico INDO "Intermediate Neglect of Differential Overlap11, ela-
borado por Pople et al (5) que aplicou a aproximação ZD0 "Zero Diffe-
rential Overlap" às equações desenvolvidas por Roothann (6).^

Os cálculos foram realizados ã partir de ângulos e distâncias de
ligação padrões, obtidas dos valores tabelados por Pople et ai (7). As
quinonas foram consideradas planares, somente no caso dos substituidos
pelo grupo hidroxilo, foram analisados as possibil idades do hidrogê-
nio do grupo - OH eclipsar ou alternar cem o grupo cetônico.

Os compostos numerados em algarismos arábicos representam os da-
dos da literatura realizados em meio aquoso (B) e os numerados em roca
nos ao do presente trabalho em meio de carbonato de propileno.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dn meio de carbonato de propileno quando é utilizado o pexdorato de
tetraetilamônio como eletrólito de suporte as quinonas estudadas são
reduzidas em duas etapas sucessivas. 0 primeiro processo corresponde
em todos os casos â redução reversível ao radical anión aromático.
Os voltamogramos para todas as quinonas analisadas apresentam uma dife
rença entre os potenciais de pico anódioo e catódico da ordem de 59 mV,
a relação entre as correntes de pico anódico e catódico e próxima de
1,0 e a função corrente (ipc v"*1'2^"1) é" constante e independente da
velocidade de varredura de potenciais* Este comportamento segundo os
critérios de Nicholson (9) sugere um comportamento reversível. A Fi-
gura 1, mostra o voltanpgramo cíclico para a p-benzoquinona.
A Tabela 1 apresenta os potenciais de meia-onda e os coeficientes à ¿
difusão para a redução dê um elétron para quinonas em meio de carbona-
to de propileno.
Observa-se um aumento no potencial de redução entre os compostos (b) e
(c) concordante com a inclusão do radical metila em (c). 0 decrésci-
mo do coeficiente de difusão está relacionado coro o aumento do raio me
dio solvodinamico das quinonas. ~
Edwards e Grinter (8), utilizando o método de Huckel tentaram obter
correlações entre o potencial de meia onda e a energia do orbital nole
cular vazio mais baixo "LQ10 - Energy of the lowest unoccupied MO". 0?
resultados destes autores mostram a existência de duas retas, onde se
agrupam as quinonas substituidas e nio substituidas.
A Figura 2 caracteriza a mesma tendência, entretanto observa-se uma
leve diferença entre as quinonas «"HpF^ff e alternadas (intera-
ção do^hidrogênio hidrcocilo can o oxigênio cetônico). Esta ponte de
hidrogênio nao e fundamental para a «MmiTmicy* do potencial de redu-
ção para as quinonas substituidas. Isto é ressaltado quando se obser
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-0,50 -1,25 "1,70

E/V vs. Ag /Ag*

Figura 1 - Voltamograma cíclico de 1 mM de p-benzoquinona em 0,2M PTEA
em carbonato de propileno, velocidade de varredura de poten
ciais 0,05 V.seg"1 a 25°C.

Tabela 1 - Potenciais de meia-onda e coeficientes de difusão de quino-
nas em carbonato de propileno a 0,1 V.seg"1.

Composto -Ei/2
(V vs. Ag/Ag+)

Do x 10*
(croVseg)

ia) p-benzoquinona
(b) 1,'f-naftoquinona
(c) 2 metil-1,4 naftoquinona
(d) antraquinona
(e) 2,5-dihidroxibenzoquinona

1,17
1,35
1.U6
1,60
0,99

3,7
2,3
2,U
—

a 2-hidroxi 1,4 naftoquinona, com aproximadamente o mesmo LEMO nas
duas estruturas, alternada e eclipsada. Por outro lado, a 1 hidroxi-
9,10 antraquinona tem a foiroa eclipsada mais deslocada para a região
das quinonas não substituídas;
Estes exemplos mostram um caráter aleatório ao efeito da ponte de
hidrogênio, como elemento importante para a diminuição do potencial
de redução nas quinonas substituidas.
Quando se analisou a distribuição de carga das quinonas com ^ relação
ao potencial de meia-onda, obteve-se uma correlação com os elétrons ir
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(uo)*K>f

Figura 2 - Representação de E1/2 vs. I£M) para as moléculas; 1,1- p-
benzoquinona; 2-1,2 naftoquinona; 3,111-1,4 naftoquinona;4-
1,4 antraquinona; 5,V-9,10 antraquinona; 6,VI-2,5 dihidroxi
benzoquinona; 7-2 hidroxi-1,4 naftoquinona; 8-1 hidrozi-9,~*
10 antraquinona; 9-2 hidroxi-9,10 antraquinona; 10-1,2-dihi
droxi-9,10-antraquinona e XI-2 metil-1,4 naftoquinona. (e^
eclipsada, a=alternada).

destas moléculas. As distribuições de carga total e o resultaram em
dados controvertidos, mostrando que as cargas tt tem um papel importan-
te no deslocamento do potencial de redução.
A Figura 3 mostra que o aumento do número de núcleos benzénicos está
relacionado can o aumento do potencial de meia-onda. Este efeito é
intensificado quando existe una simetria dos aneis com relação aos gru
pos cetónicos (1,4 naftoquinona e 9,10 antraquinona). ~
0 grupo hidroxilico exerce um efeito indutivo «VinrfTEiinrin a densidade
eletrônica ir do oxigênio cetônico. Este efeito produz una diminui-
ção do potencial de redução, tornando mais marcante no caso 1,2 nafto-
quinona, onde os oxigênios cetônioos são vizinhos.
0 composto 2 metil-1,4 naftoquinona caracterizou o efeito indutivo
do grupo metila¿ que induz elétrons ao anel» aumentando desta foraa
o Ei/x de redução (Fig. 3).
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Figura 3 - Representação esquemática do Ei/2 e distribuição de
IT (no C do C=0) das moléculas relacionadas na Figura 2.

CONCLUSÕES

0 efeito de pontes de hidrogênio^entre o grupo cetônico e o hidrogênio
do hidroxilo afeta de modo aleatorio sobre o abaixamento do potencial
de reduação.
A variação na distribuição de carga n pode explicar em nivel molecu-
lar a diminuição do potencial de meia-onda.
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ABSTRACT

The electrogravimetric determination of the number of
electrons involved in the oxidation of metallic mercury in the
presence of substances which have r great affinity for mercuric ions,
showed, in a conclusive manner, that "n « 2". On the other hand, the
mass variation was not a good parameter to determine "n" in the
absence of complexing agent.

INTRODUÇÃO

0 presente trabalho surgiu como sub-produto de um estudo
mais detalhado do equilíbrio envolvendo a formação de complexos entre
Hgí+ e SjOJ". Na literatura poucos são os dados referentes a esse si£
tema, sendo que a maioria dos autores de preocuparam am avaliai as cons_
tantes de formação por métodos polarogrãficos^1 a 5'. Acreditamos que
essa escolha, em detrimento do método potenciométrico, que possui
maior precisão, seja devida â dificuldade na preparação de soluções de
tios&ulfato de mercúrio II. £ conhecido que ocátion mercúrico se hídro
liza em rucio alcalino e o ânion tiossulfato não resiste ã acidez, se
decompondo, separando enxofre. Estudos de turbidez em soluções tampo
nadas Hgz+ e SJ0\~ separadamente, mostraram existir uma estreita faT
xa de pH, que nas condições de concentração empregadas, suprime a hT
drôlise do lig'+ ao mesmo tempo que evita a decomposição do tiossulfa
to. No entanto, mesmo nessa "faixa ¿tina" de pH, as soluções de tios_
sulfato de mercúrio II apresentaram instabilidade, turvando em poucos
minutos, separando provavelmente sulfeto mercúrico. Nessas condições,
em que o tempo entre a adição dos reagentes e a decomposição aos com
plexos formados era o fator limitante para a realização das medidas p£
tenciométricas, otimizou-se as condições de trabalho, optando-ee pela
geração coulométrica de Hgí + â custa de mercúrio vivo, já na presença
do complexante, permitindo dessa forma, leituras de potencial imedi¿
¿as i formação dos complexos e o acompanhamento inclusive da decompcT
siçáo, pela instabilidade do potencial após alguns minutos do termino
d* eletrólise.
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OBJETIVO

O presente trabalho tea cono objetivo verificar a ef£
ciencia de corrente elétrica na oxidação de mercúrio vivo, em diversos
meios. Em outras palavras, verificar se a etapa eletroquímica envolve
a transferencia de um ou dois elétrons.

PLANEJAMENTO DO TRABALHO

Com base em alguns conhecimentos prévios de caráter ex
perimental, foram idealizadas as seguintes hipóteses teóricas com as
subsequentes implicações químicas para a oxidação de mercúrio vivo em
meio aquoso não complexante.

Hipótese 19: oxidação eletroquímica direta a H g * 4 ( n « 2 )

Ug° -*- H g 2 4 + 2e~ etapa eletroquímica

H g 2 + + Hg° t Hgf+ etapa química

Hipótese 29: oxidação eletroquímica por etapas a Hg 4 e Hg l +(n-2)

Hg° -»• Hg 4 + 1e~ 19 etapa eletroquímica

Hg 4 -* H g 2 4 + 1e~ 29 etapa eletroquímica

Hg* 4 + Hg° í Hg2.4 etapa química

Hipótese 39: oxidação eletroquímica a Hg*(n-f)

2x(Hg°-*Hg 4 + 1e~) etapa eletroquímica

Hg 4 + Hg 4 •*• Hg| 4 19 etapa química (dimerização)

Hg| 4 t H g 2 + + Hg° 29 etapa química (desproporcionamento)

PROCEDITENTO E DADOS EXPERIMENTAIS

Basicamente foram realizados 2 tipos diferentes de expe
runcías decorrentes do fato do cátion mercuroso ter sido gerado cou
lometricamente e por reação química.

GERAÇÃO QUÍMICA

A geração química do cátion mercuroso em meio não comple_
xante foi realizada tomando-se * 5*1 de mercúrio vivo numa cela dê"
20ml, sobre o qual foi adicionada solução padrão de perclorato de me_r
curio II (meio ácido). Deixou-se em contato as duas partes por duaT
horas, sob fluxo de nitrogênio e constante agitação, mantendo-se a tem
peratura em 25°C. ~~

A reação química desenvolvida é a seguinte:

Hg2* • Hg# t Hgl* ,
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sendo a expressão do equilíbrio

kp - [Hgj
 + ] . [Hg2*]"1 .

Após o sistema atingir o equilíbrio realizou-se o seguiri
te procedimento:

a) Tomou-se uma alíquota conhecida da solução sobrenadante ^
tante para um becker, e procedeu-se ã medida de potencial com
eletrodo de Pt versus referencial de calomelano (NaCl 0,1 M e
NaClOi» 1,9 M) após sucessivas adições de solução padrão de mer
cúrio II.

b) Tomou-se uma alíquota conhecida da solução sobrenadante resul^
tante para um becker e procedeu-se ã medida de potencial comum
eletrodo gotejante de mercúrio versus referencial de calome Ia
no (NaCl 0,1 M e NaClOi, 1,90 M) após sucessivas diluições.

A partir dos potenciais formais do sistema Hg(l)/Hg(0)
e K ,II)/Hg(I) determinados em a e b e da quantidade de Hg II resultan
te .10 equilíbrio, determinada em a obtiverara-se dois valores experT
mentais para k , respectivamente Kl « 26S±2 Kl « 270+2.

GERAÇÃO COULOMfiTRICA

A geração coulométrica do catión mercuroso a corrente
constante em meio não complexante foi realizada tomando-se £ 5ml de
mercúrio vivo numa cela de 20ml, sobre o qual foi adicionada solução
padrão de perclorato de sódio em meio ácido. Foi imposta uma corrente
constante de 20mA por 30min.

0 mesmo procedimento experimental descrito nos itens ae
b foi repetido com a solução sobrenadante após a eletrólise.

A partir dos potenciais formais do sistema Hg(I)/Hg(0)
e Hgdl)Hg(I) determinados em a e b e da quantidade de Hg II resultan
te no equilíbrio, determinada em a obtiveram-se dois valores experT
mentais para k , respectivamente K1 • 289±8 e k2 • 275±1. ~

TESTF DA EFICIENCIA DE CORRENTE

Na oxidação coulométrica do mercúrio a corrente constan
te é importante verificar se a corrente está sendo utilizada apenas
neste processo, ou se existe alguma outra reação eletroquúnica pnral£
Ia. Aléo da eficiência, aparece o problema do esclarecimento se a eta
pa eletroquímica da oxidação do mercúrio metálico envolve a transfer eri
cia de 1 elétron ou 2 elétrons, nos diferentes meios estudados. Para
esse intento, foram realizadas medidas gravimétricas do mercúrio meta
lico an^es e após a eletrólise. ~

Uma massa conhecida de mercúrio puro era submetida a ele
trólise. Decorrido o tempo necessário» o mercúrio era lavado com água7
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álcool, e seco na estufa = 80°C pôr alguns segundos (30-60 s). Após
resfriamento era pesado em balança analítica determinando-se a massa
eletrolisada. 0 mercúrio funcionou como ánodo e um eletrodo de Pt como
cátodo, devidamente separado por compartimento de vidro com contato
eletrolítico de agar. 0 volume da solução utilizada foi de 10,00ml a
corrente imposta de 20mA por 30 minutos, o siatema mantido sob fluxo
de nitrogênio e a temperatura constante igual a (25, 0±0,1)°C. 0 ele_
trôlito suporte empregado foi o perclorato de sódio como meio não con
plexante, e o tiossulfato de sódio como complexante de mercúrio II. Os
dados estão consignados na Tabela 1.

TABELA 1

DETERMINAÇÃO GRAVIMÉTRICA DO NÚMERO DE ELÉTRONS
ENVOLVIDOS MA OXIDAÇAO DE MERCURIO VIVO

ELETRÕLITO SUPORTE

NaClO* 1,93 M
HC10* 0,02 M

Ha2S203 0,08 M
NaClO» 1,76 M

MASSA GERADA (g)

0,0745 i 0,0021

0,0370 ±0,0016

NÚMERO DE
ELÉTRONS*

1

2

MASSA TEÕ
RICA (g)

0,0746

0,0373

RENDIMENTO Z

99,9

99,2

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

1. Os valores das constantes de equilibrio obtidas experimentalmente
em meio não complexante, procedimento químico e coulométrico, indi
cam a coexistência das duas espécies Hg**eHg* + na solução eletrolT
sada.

2. A solução sobrenadante da eletrólise que contém em equilíbrio as
espécies Hg* + e Hgí + não apresenta alteração com o tempo na ausên
cia de Hg .

3. Misturas de srluçóes de Hg1* e Hg* + em proporções diferentes da sj.
tuação de equilíbrio se mstiveraa estáveis com o tempo, na ausência
de Hg°.

4. Conforme a lei de Faraday a seguinte expressão é válida:

Experimentalmente foi transferida a mesma quantidade de eletricidji
de. Teoricamente a massa de mercúrio eletrolisada depende do nune
ro de elétrons envolvidos no processo. Assim, para a hipótese de
que n seja 1, ai • k/m; para n • 2, a* • k/n2* então ai • 2B2.

* Vida discussões a conclusões.
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5. Considerando a hipótese 1? sugerida no planejamento do trabalho, on

de n « 2 , a variação de massa total de mercúrio vivo será a soma da
variação de massa correspondente â etapa eletroquímicae ã variação
de massa devido à etapa química subseqüente. Em meio não complexari
te, isto ê, onde o Hg2+ não è* estabilizado, a etapa química sempre
acontece. Nesse sentido, a variação de massa (gravimetria) como p£
rãmetro indicador do número de elétrons envolvidos não ê correta.
Todavia, em meio complexante, onde existe um ligante que estabiH
za a espécie catiÔnica Hg1+, o processo ocorre com bloqueio da eta
pa química subseqüente. Agora, a variação de massa é um indicador
real do número de elétrons envolvidos na etapa eletroquímica. As_
sim caso o processo ocorra em meio cotnplerante de Hg2 + , conforme
hipótese 1? e 2? a variação de massa de mercúrio será a metade da
variação de massa obtida em meio não complexante. Caso o processo
ocorra conforme a hipótese 3?, a variação de maesa será a mesma tan
to em meio complexante como no meio não complexante.

6. Analisando a Tabela 1 podemos observar que a massa de mercúrio g£
rada na presença de tiossulfato é a metade da gerada na ausência de
complexante, o que nos leva a concluir que o processo envolvido es_
tá de acordo com a hipótese 1a e 2?. Acreditamos que em meio com
plexante de Hg(II) não há maneira de desvendar o mecanismo da oxida
ção por gravimetria, pois podemos ter perfeitamente uma oxidação dT
reta ou por etapa que o resultado final é idêntico: complexação de
Hg(ll) bloqueando a etapa química e impedindo a formação de Hg(l).

7. Como proposta complementar do presente trabalho restaria estudar a
oxidação do mercúrio vivo na presença de um agente estabilizador de

(
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PROBLEMAS ANALÍTICOS NAS ÃGUAS MÃES DAS SALINAS DO RIO GRAN
DE DO NORTE: UM HOVO MÉTODO POTENCIÓME*TRICO PARA DETERMINA
ÇÃO VOLUMÉTRICA DO SULFATO.

Eduardo F. de Almeida Neves - Instituto de Químic da USP
Luiz Antonio de Azevedo - Dep. de Química da UFRN

ABSTRACT

A new volumetric method is being developed for SO4
in brines or mother liquors of the salines. Standard BaCl2
is added, BaSO^ precipitates and the excess of barium is
back titrated with Na2CO3, with potentiometric end point
detection with the glass electrode. A sharp pH change
occurs as caused by CO3 hydrolysis. Addition of ethanol
presents Mg + + interference and increases sensitivity of
the method to 5 mM SO4 (25 ml, 12 mg S0£).

INTRODUÇÃO

As águas residuais das salinas (28,50 Be) que per-
dem parte do NaCl são chamadas "ÃGUAS MÃES" e, até o pre-
sente, sao descartadas e conduzidas de volta ao mar, aqui
no Brasil, mas não em países mais desenvolvidos. Ocorre,
porém que estas águas residuais contém 398 gramas de sais
porlitro de solução, ou 398 Kg por tn̂ , na seguinte compo-
sição média em gramas por litro de solução: NaCl 227,0;
MgCl2-82,8; MgSO* 62,3;^KÇ1 13,5; NaBr 12,3. Ve-se pois
que há um problema analítico de determinar como macro com-
ponentes os ânions: Cl", Br" e SOT; e os cations Mg++,Na+,
Ca++ e K*.

0 Ion sulfato tem grande importância para a quími-
ca industriai, química do meio ambiente, incluindo polui-
rão bioquímica, mineralogía, bem como para diversas outras
areas. Ocorre nas águas mães em concentração inferior a
do sódio ou do magnesio, e superior ado potássio, A pri-
meira etapa do tratamento das aguas mães para o aproveita-
mento dos sais nessas águas residuais, seria a dessulfa-
tação, quando se deseja ter os sais na forms predominante
de cloretos. A seguinte reação S a mais preferida, visto
que há enormes quantidades de cloreto de cálcio provenien-
te de despejos da ALCANORTE:

2H2O + MgSO^ + CaClj > MgCl2 • 4 2

Daí o interesse analítico de se determinar o íon sulfato
nessas águas. Um macro método rápido e exato necessita
ser desenvolvido.

A química do íon sulfato tem sido objeto de um gran
d* número de investigações produzindo uma extensa litetatti
ra, objetivando o estabelecimento de métodos mais satis"

IV SIMP. BRAS. ELETOQUIM. B £ T O M f f l L , m ANAIS, P - 1 5 7 - 1 4 2
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fatórios para a sua aedida quantitativa. Ha ua extenso
'7review*'de métodos para deterainação do sulfato (1), bea c£
DO outras de aabito aais geral (2,3). aas ea nenhun caso"
se refere ao método do que se pretende estudar, apropria-
do ao presente sisteaa.

Além da procura de aétodos aais exatos, tenta-se eri
contrar maneiras de ainiaizar os possíveis erros na sua dê
terminação.

Nos últimos anos os procediaentos volumétricos ba-
seados na insolubilidade do sulfato de bãrio apresentaraa
uma grande tendência em substituir os aitodos graviaêtri-
cos onde grande número de aaostra são analizadas rotinei-
ramente, e nos casos ea que ua alto grau de exatidão nao é
requerida. Em conseqüência disso esses aétodos têm sido
objeto de intensivos estudos na tentativa de reduzir o teui
po gasto nas análises, tornando-as aais rápidas, embora sç_
ja de concenso geral que o método graviaétrico ainda seja
o mais exato.

Em trabalho realizado neste Instituto por E.A. NE-
VES e C.H. OLIVEIRA sobre determinação de sulfato em ãguas
mães (4), procurou-se estudar o erro coaetido nessas ana-
lises gravimétricas causado pela alta concentração do pre-
cipitado. 0 método que esta sendo desenvolvido se baseia
na determinação potenciométríca, volumétrica, do excesso
de bário com carbonato padrão.

FUNDAMENTO DO MÉTODO

A base desse novo aétodo esta em_«e determinar o
excesso de íon bãrio usado na precipitação do sulfato, por
Ion carbonato:

A reação seria seguida potencioaétricamente, com
eletrodo de vidro, coa base nos seguintes argumentos:

1. A alta afinidade dos Ions bãrio pelo carbonato,
conforme a reação aciaa, se baseia nuaa constante de equi-
líbrio, 1/KB, da ordem de IO

10 (5) .
2. Areação se dã na proporção de 1:1 entre íons,

com diminuição de energia livre numa única etapa, o que
torna o agente titulante comparável ao EDTA (6).

3.0 ton carbonato e»tá sujeito ao fenômeno de hi-
drolise, cuja constante é da ordea de 10~* (5).

COj • HjO > HCOj * HO*

Após o ponto de equivalência haveria uma signifi-
cativa variação de pB no sentido alcalino.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fig. 1 mostra voa série de curvas calculadas com
valores aproximados de constantes de equilibrio da lite-
ratura (5) em um programa para computador. 0 ponto de equi
valencia seria em pH da ordem 9,8.

TO 80 90 T O O l i O 120
f iq . l - Curvas táuricas dt titulação

tsrto m 100,0 s)

A* curvas não são simétricas mas sendo alto o sal-
4o potenciométrico o erro estimado com base na diferença
entre o ponto final e o ponto de equivalencia estao dentro
do esperado de O,1Z na faixa de 0,01 a 0,1 M.

Varias series de titulações foram feitas em diver-
sas condições, para testar o método, com volumes da ordem
de 25,0 ml, aos quais se adicionaram volumes de solução ga_
drío de ion bario do dobro da concentração. A titulação
do excesso de bario era feita com carbonato de sodio da
mesma ordem de grandeza da concentração do sulfato.

Comprovou-se que o método da 2 5 derivada era^ al-
tamente eficiente para o calculo do ponto de equivalencia,
«través de programa para a calculadora HP-97. A medida
de seta determinações indicam qua o desvio padrão relativo
S de 0.085X, para faixa de 0,1 M em sulfato. 0 pH medio
do ponto final foi de 9,38 t 0,04. Om segundo processo de
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cálculo se baseou no uso de -apenas dois pontos experimen-
tais entre os quais estava o pH médio do ponto final. Por
uma interpolação linear se calculou o ponto final com ape-
nas dois pares de pontos experimentais. £ interessante
mencionar que mesmo com grande incremento de 1 ml se obte-
ve excelente resultado praticamente o mesmo da segunda de-
rivada que envolve un número maior de pontos experimen-
tais .

Um extenso estudo de exatidão foi feito com base
na titulação acidimétrica do ácido sulfúrico. A solução
ácida era tratada com cloreto de bãrio padrão, a frio es-
perando-se meia hora. Ajustava-se o pH com hidróxido de
sódio, para a faixa de 5 a 7, titulando-se o excesso. Os
resultados mostraram-se em média 0,332 mais baixos. A queii
te -0,302. Justificativa melhora se obteve adicionando-se
ura volume de etanol e aquecendo antes de juntar o bário. 0
erro foi apenas + 0,082.

0 método gravimétrico mostrou-se baixo em relação
ao volumétrico.

0 efeito de ion sodio foi examinado ao se neutral^
zar previamente a solução de ácido sulfúrico. A frio a re_
produtibilidade foi de i 0,42 mas o valor médio é de -3,22
do valor considerado exato. A frio com_álcool o erro foi
de -2,62. A quente com álcool a exatidão é maior, sendo
-0,62, um resultado mais exato que o gravimétrico.

0 etanol melhora consideravelmente a curva de ti-
tulação por diminuir o valor de solubilidade. A fig. 2mos
tra o efeito do etanol.

Um interferente importante é o cãtion Magnesio por
ser outro elemento componente das águas mães. A fig. 3mos_
tra que o etanol reduz consideravelmente o efeito do mag-
nesio sobre as curvas de titulação.

Este estudo ainda de caráter preliminar mostra a
viabilidade do método, através de uma reprodutibilidade,exa
tidão e controle de interferentes.

Os seguintes estudos estão em andamentos: a) Pro-
cesso de cálculo do ponto final; b) Influência dos tons
Sodio, Hidrogênio e Magnesio; c) Combinação com processode
troca iónica; d) Uso de indicadores ácido-base; e)^ Viabi-
lidade de usar cloreto de cálcio em lugar de Ion bario.
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INFLUENCE OF COBALT HYDROXIDE ADDITION ON THE PROPERTIES OF
THE NICKEL HYDROXIDE ELECTRODE DURING
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ABSTRACT

Voltammetry and open circuit measurements of coprecipi-
tated (nickel + cobalt) hydroxide electrodes, cobalt hydr£
xide + nickel hydroxide electrodes and nickel hydroxide +
cobalt hydroxide electrodes in 0.1 M KOH at 25°C were made.
Coprecipitated electrodes exhibit an overpotential decrease
for the Ni(II)/Ni(III) redox reactions and an overpotential
increase for the oxygen evolution reaction. The behaviour
of the different electrodes is interpreted in terms of a
catalytic effect of the Co(II)/Co(III) reaction on the Ni(II)/
Ni(III) reaction through hydroxide ions inserted into the
metal hydroxide layer.

INTRODUCTION

The influence of cobalt hydroxide as a performance en-
hancing additive on charge/discharge characteristics of the
nickel hydroxide electrode is known 11 — 3(. Cobalt hydroxide
is added to the active mass in the manufacture of most nickel
hydroxide electrodes of alkaline batteries, The incorporation
of cobalt hydroxide improves the efficiency oi the active
material, depresses the capacity loss during long period
charge/discharge cycles, increases the overpotential of the
oxygen evolution reaction, and diminishes the ordering of
crystal lattice |4-7J.

The present report refers to the influence of cobalt
hydroxide addition on the voltammetric and open circuit
response of nickel hydroxide electrodes prepared both by co-
precipitation and layer by layer precipitation of the cor-
responding hydrous metal hydroxides on platinum attempting
tó make two limiting metal hydroxide layer structures, either
a homogeneous structure or a sandwich-type structure.

EXPERIMENTAL

The experimental setup was the same already described
in previous publications on the electrochemical characteris-
tics of electrodes of Che type Pt/precipitated metal hydro-
xide layer |8,9|. Two procedures were employed to obtain
the metal hydroxide layer: i) A single homogeneous either

IV S l i f . BRAS. ELEJUOQUIM. ELETK)W\U1»I. ANNS, P-M3-M8
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nickel, cobalt, or nickel + cpbalt hydroxide layer was formed
by no alternative immersions in x o M C0SO4 + y0 M NÍSO4 and
in 0.1 M KOH; ii) A sandvich-type nickel hydroxide-cobalt
hydroxide structure was made by n\ alternative immersions
in X] N C0SO4 + yj M NÍSO4 and in 0.1 M KOH followed by n2
alternative innersions in «2 M C0SO4 + J2 M NÍSO4 and in
0.1 M KOH. The inmersión tiae in each solution was fixed at
5 sec, ni was varied froa 5 up to 100, and the concentration
of the precipitating solutions covered the 0 < x± < 10~3 and
0 < yi < 10~3 ranges. In this way a preset composition profile
of the active aaterial over a relatively wide range of cobalt
hydroxide to nickel hydroxide ratio was approached. Potential/
current density (E/i) curves under potential controlled
perturbation conditions as well as the open circuit potential
change after applying a certain combined potential prograv
were recorded at 25°C in 0.1 M KOH under Ü2 g** saturation.
Potentials in the text are referred to the SHE scale. The
nickel to cobalt concentration ratio in the precipitated
hydroxide layer was evaluated by atoaic absorption spectro-
netry.

RESULTS and DISCUSSION

The voltaaaetric response of Pt/coprecipitated Ni(0H)2+
Co(OH)2 layer in the potential range of the Ni(II)/Ni(III)
redox couple, at a constant syaaetric triangular potential
sveep rate (v) changes during the successive scans to attain
a stable profile after about 20 ain (Fig. 1). As the Co?-+/Ni2+

-1

FIGURE 1 - Influence of the Co2+/Ni2+
concentration ratio in the precipita-
ting solutions on E/i response of
electrodes prepared according to pro-
cedure i, no • 50. a) x o - 10-5, yo -
5.10-*; b) » o - y o - 5.10~*.

1/tMH
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concentration ratio increases the voltammograms involve a
decrease of the peak potentials related to the Ni(II)/Ni(III)
redox couple, an increase in the reversibility of the latter
reaction, ana an increase in the polarisation of the oxygen
evolution reaction. The voltannograns resulting from Pt/
(inner) precipitated Ni(0H)2 + (outer) precipitated Co(OH)2
electrodes (Fig. 2a) are considerably different of those
depicted in Fig. 1, and depend also on the concentration
ratio of the corresponding soluble salts in the precipitating
solutions. It appears that the potentiodynamic response of

FIGURE 2 - Stabilized E/i profiles
run at 0.1 V/s with electrodes
prepared according to procedure ii.
a) Influence of the outer Co(0H>2
layer: ni - 25; y\ • 5.10"4; xi •
0; n 2 - 25; y2 - 0; X2 - 10"« ( ),
X2 - 5.10-4 (• • ) . b) Influence of
the inner Co(OH)? layer: ni - 25;
yi - 0; X! - 10"? ( ), xi -5.10-4

• 5.1O-4* xi( ); n2 - 25; 0,

03 0.4 OS 0.1 07
I/V.It

the sandwich-like hydrous metal hydroxide electrodes is
principally determined by the inner Ni(0H>2 layer although
the ageing effects |8| of the latter are no clearly observed
due to the presence of the outer Co(OH)2 layer. Otherwise,
the voitammetric response of Pt/{inner) precipitated Co (OH)2
•(outer) precipitated Ni(OH)2 electrodes (Fig. 2b) shows a
shift of the current peaks towards positive potentials smaller
than that ''served in Fig. 2a as the Co2+/Ni2+ concentration
.ratio decreases. The degree of reversibility of the overall
reaction increases when the inner layer consists of hydrous
cobalt hydroxide, but as the Co2<f/Ni2+ concentration ratio
decreases the electrochemical response is close to that of
the hydrous nickel hydroxide.electrode* It should be noted,
however, that the charge participating in the charge/discharge
cycles decreases when the inner layer is made of hydrous
cobalt hydroxide.
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The open circuit potential change depends whether a

charged or a discharged electrode is considered (Fig. 3).

FIGURE 3 - Potential transients
under open circuit conditions
resulting from E 8 # a and E8fc
after attaining the stabili-
sed E/i profiles shown in
Fig. 2a (a) and in Fig. 2b
(b).

I/*K

T3T charged electrodes after a relatively long tine the
potential of the Ni(II)/Ni(III) redox couple is approached,
jut for discharge electrodes the rate of the potential
change decreases as the Co2+/Ni2+ concentration ratio increa_
Bes. These results confira that the Ni (II)/Ni(III) redox
couple becomes potential determining, the corresponding
charge transfer process being independent of the location of
the Co(OH)2 layer. The latter is partially oxidized at poten^
tials lower than those of th- Ni(II)/Ni (III) system (Fig. 3b).
In this case, however, the sandwich-like structure is pos-
sibly altered by the mutual solubility of the metal hydro-
xide layers.

When the sandwich-like structure is Pt/(inner) precipi^
tated Co(OH)2 + (outer) precipitated Ni(0H)2, the influeni
ce of the Ni(0H)2 layer increases accordingly to its average*
thickness (Fig. 4). Those electrode structures with a thick
inner Ni(OH)2 layer exhibit an electrochemical response ap-
parently determined by the Ni(II)/Ni(III) couple independen^
ly of the outer Co(OH)2 layer thickness (Fig, 5), ""

In sandwich-type electrodes the coupling of the Ni(II)/
Ni(III) redox processes with those of the Co(II)/Co(III)
couple is much lesser than in the Pt/coprecipitated Co(OH)2 +
Ni(OH)2 electrodes. The behaviour of these systems must be
related to the loose nickel hydroxide structure promoted by
hydrous cobalt hydroxide, which facilitates the insertion of
hydroxyl ions from solution |lO|. During the chsrging/dis
charging cycles there is only a alow ageing effect which""
produces ordering of the metal lattice and a decrease in the



area of active material.

FIGURE 4 - Stabilized E/i pro-
files run at 0.1 V/s with sand-
wich-like structured electrodes.
Influence of the outer Ni(0H>2
layer, Xj • 10-3; yj - 0; x2 «
0; y2 - 5.10-*. ( ) ui - 80,
n2 - 5. (...) nj - 80, n2 - 20.
( ) nj • 80, n2 - 80.

0J 0.4 0.1 M 07

The overall initial reaction occurring in the copreci-
pitated hydroxides electrode is represented by:

3C02+(fillD) Co3+(film) + e (1)

In the presence of inserted hydroxyl ions, reaction (1)
continued to

Co3+(film) +

\

2 +* Co (film) + (OHJJ (2)

FIGURE 5 - Stabilized E/i profiles
run at 0,1 V/s with bandwich-like
structured electrodes. Influence
of the outer Co(0H)2 layer, xj -

- 5.10-*; x2 - 10-3; y2 - o.o; yi
( ) nj
80, n2 •
80.

80, n2 - 5. (•••)
20, (xxx) 80, n2



The (OH)i species contributes'to the underpotential electro-
oxidation of Ni(Ix) hydroxide yielding Mi(III) species and
inserted hydroxyl ions through the following equilibrium:

Ni2+(fil«) + (0H)i t Ni3+(film) + (0H")i (3)

Thus, the whole conversion of Ni(II) to Ni(III) results at
potentials lower than those corresponding to the activity
of hydrous nickel hydroxide in the coprecipitated metal
hydroxide electrode.
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Oxldaçao Eletroquímica de MeCotSalen) em Solventes não-aquosos.
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ABSTRACT

The electrochemical oxidation of the MeCo(Salen) in

dimethylformamlde. dimethylacetamide, formamide. propylene carbonate,

dimethylsulf oxide and acetone, was studied at different temperatures, on

platinum. The electrochemical behaviour of this complex is almost the

same in all the solvents used. The global electrode process can be de-

scribed as one of the E.CE? type, with E >£_. Both steps are monoelec-

tronlc and reversible. The half wave potentials, corrected for the

ferrocene/ferrocinium scale, are in correlation with the Gutmonn

donlcity numbers. A similar correlation was obtained between the veloc-

ity decomposition constants of the oxidized form was seen to decrease

with the increase of the donlcity number of the solvent, and the half

wave potentials showed the same behaviour for the oxidation of the

complex.

INTRODUÇÃO

A oxidação eletroquímlca de MeCo(Salen) e outros derivados

RCoíSalen) foi estudada principalmente em dimetllformamida (DMF) (1-3)

e acetonitrlla (4). Em ambos os solventes o processo global de eletrodo

foi descrito como do tipo ECE, sendo a espécie oxidada bastante instável

nestes solventes, especialmente em DMF. 0 presente trabalho tem por ob-

jetivo verificar a Influencia da temperatura e do solvente sobre a esta

bllidade do forma oxidada. |MeCoíSalen)| , e tentar correlacionar poten_

dais de meia-onda e constantes de velocidade de decomposição da espé —

ele oxidada com os números de donicidade. Para tanto, nstudou-se a oxl-

daçao •letroquimica de MeCo(Salen), em diversos solventes: dlmetllforma

mida (DMF), dlmstilacatamlda (DC1AA), formemida' (FA), carbonato de propjl

leño (CP) dimetilsulfóxido (DP1S0) e acetona, sobre platina, a diferentes

IV SUf, ERAS. ELETROQUIM. ELETOANAUm AMIS, P-149-154
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temperaturas.

EXPERIMENTAL

O conplexo MeCo(Salen) foi preparado e purificado conforme des_

crito por Dockal e Silva (5) e a tabela 1 mostra os resultados da ndcro£

nálise.

Tabela 1 - Resultados da microanálise do complexo MeCo(Salen)

* CO \ C \ N \ H

calculado 17,32 59.95 8.27 5,04

experimental 17,33 60.20 8,27 4,50

O ferroceno (Fluka) foi purificado por ressublimação a 110°C e

pressão reduzida. Como eletrõlito de suporte foi utilizado NaClO.IMerck,

p.a.) recristalizado três vezes de etanol p.a.. seco em estufa a 130 C

por 8 h e armazenado em dessecador sob pentõxido de fósforo. 0 perclorato

de prata foi preparado conforme descrito por Fugivara (6). Os solventes

Merck, p.a. foram purificados conforme descrito na literatura: DMF (6) ,

DMAA e FA (71, OMSO (8), CP (9) e Acetona (10). A figura 1 mostra os vol-

tamogramas cíclicos obtidos com solução 0,5M de NaClO. em cada solvente

vs Ag/Ag* 10"2M, NaC104 0.5M. solvente, sobre platina, a 0,1 V.v~ e a

25 C. Os eletrodos de referência foram obtidas de forma semelhante a des-

crita na literatura 19, 11).

Para as medidas eletroquímicas foi utilizado o sistema descri-

to na literatura(12)e o aparelho pollfuncional da PAR modelo 370 com célu

la de três eletrodos. Como eletrodo de trabalho foi utilizado um disco de

platina (0,15 cm ) (Beckmann, número de catálogo 39040), e como eletrodo

auxiliar um fio de platina.

As soluções foram preparadas sob atmosfera de N_ítipo SS) pre-

viamente tratado conforme descrito por Meites (13). As soluções, para as

medidas eletroquímicas, foram desoxigenadas pela passagem de N2 purifica-

do, pré-saturado com a solução do branco, e termostatizadas com um ultrater

mostato MLW mod. MK 70.

As medidas de densidade e viscosidade foram feitas em pienóme-

tro de Ostwald-Sprengel e viscosímetro de Ostwald-Fensk previamente cali-

brados com água destilada e desionizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A oxidação eletroquímica do complexo MeCo(Salen) foi feita

em DTIF, DT1AA, FA, DMSO. CP e acetone a diferentes temperaturas.

A oxidação eletroqufmica deste conplexo já foi descrita por

Benedetti (2) a 25 e -20°C. No entanto, foi repetido o estudo em DMF

em condições que possibilitasse a comparação dos resultados nos dife-

rentes solventes. Em todos os solventes estudados observou-se compor-

tamento similar.

A figura 2 mostra o voltamograma cíclico repetitivo para o

complexo em OMSO entre -600 e *640 mV vs Ag/Ag* (10"2f1). NaC104(0.5M).

DT1SO, a 25°C. 0 pico 2a somente aparece na varredura repetitiva . Pa-

ra todos os solventes os picos 2c e 2a nâo existem quando a varredura

de potencial é invertida antes de se iniciar a oxidação do complexo .

Estes picos desaparecem também a altas velocidades de varredura de

potencial e/ou baixas temperaturas, condições em que a razão de picos

lc/la se aproxima da unidade. A função corrente diminui com o aumento

da velocidade de varredura de potencial e/ou abaixamento da temperatij

ra até um valor constante. Estas observações indican que a espécie oxl_

dada é instável na escala de tempo da grande parte dos voltamogramas

obtidos neste trabalho e que os produtos de sua decomposição são ele-

troativos no intervalo de potenciais estudado. Os resultados sugerem

que o processo global de eletrodo nas condições que a reação química

é detectada pode ser descrito como do tipo ECE onde as reações eletro

químicas são reversíveis e monoeletrõnicas conforme observado por ele

tróllse a potencial constante. Nas condições em que a espécie oxidada

é estável na escala de tempo do voltamograma cíclico o processo glo -

bal de eletrodo é melhor descrito como reversível e monoeletrônico .

conforme já observado por Benedetti e outros (1-3) e Vcl'pin e col.(4).

Para as condições em que o processo de eletrodo pode ser

descrito como reversível sem complicações cinéticas foi calculado o

coeficiente de difusão da espécie oxidada e a partir dos dados de vis

cosidade e da equação de StoKes-Einstein estimou-se o raio médio sol-

vodinêmicò. Para todos os complexos o raio médio solvodinãmlco foi da
9 o

ordem d* 4A enquanto que o raio médio estrutural é da ordem de 5,5 A.

A energia de ativação difusiona 1 está na ordem DP1F < DtiAA < CP < OMSO

< FA.
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Considerando-se que: II para determinadas condições de tem

perature e velocidade de varredura de potencial a razão de corrente de

pico Ic /1 a < 1 e 2) isto sugere a presença de uma reação química de *

decomposição da espécie oxidada, é possível aplicar o tratamento descri

to por Nicholson (14) para obter a constante de velocidade da reação

química de decomposição da espécie oxidada assistida pelo solvente. A

Tabela 2 mostra os valores de k . e da energia de ativação de Arrhenius

para os diferentes solventes.

Tabela 2 - Constantes de velocidade (Kd) e energia de ativação da

Arrhenius (EA) para a reação de decomposição da espécie o>d

dada nos diferentes solventes.

EAtkJ/mol)

DrtSO

t(°C)

K . v S J
Q

t(°C)

hd ( s 1]

t(°C)

k^s"1)

t(°C)

kd i s" 1 }

t(°C)

Kd ( B" 1 }

t(°C)
Ms"1)
d

A

donicldade de

•25

2,4

•25,0

1,2

•25,0

0,64

•25,0

0,49

•25

0,44

• 25,0

0,062

11,0

0,56

• 14,0

0,26

• 14,0

0,19

DTIF

-5,0

0,14

OfiAA

-4,0

0,06

FA

0,10

ACETONA

10

0,11

•14,0

0,026

CP

-14

0,09

-15

0,03

Figura 3 mostra uma relação linear entre

Gutmenn (15]I). Observa-se ume

42

50

59

*64

«59

log k e ND (n* de

i estabilização da espécie oxi
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dada conforme diminui o número de donicidade do solvente.

A Figura 3 mostra também a correlação entre os valores de

E ._ do par CoIII/CoIV ¡corrigidos para escala do ferroceno (16)| e

NO. Verifica-se que o aumento no número de donicidade do solvente fa_

cilita a oxidaçâo do complexo.
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ESTUDOS DA ADSORÇAO SIMULTANEA DE TIOURÉIA E
IONS TIOCIANATO SOBRE MERCURIO

A.J. Motheo, E.R. González and L.A. Avaca

Instituto de Física e Química de São Carlos - USP
C.P. 369 - 13.560 - São Carlos, SP.

ABSTRACT

The adsorption of thiourea at a mercury electrode has been
studied in the presence of three different concentrations of sodium
thiocyanate by measuring the differential capacitance of the interface.
The analysis of adsorption isotherms and of the potential drop the
inner layer shows that there are two regions with characteristics that
depend on the concentration of both, thiourea and thiocyanate.
Considerations about the adsorption model for this system are made.

INTRODUÇÃO

Diversos estudos sobre a adsorção de compostos orgânicos
tem sido realizados, sendo que no caso particular de compostos conten_
do enxofre a importância reside no fato de que muitos deles agem como
inibidores de corrosão e alguns aceleram a velocidade de redução de
ions metálicos (1,2). Os estudos de adsorção de moléculas orgânicas
são comumente efetuados na presença de fluofeto ou de sulfato, pois
esses íons não apresentam competição na adsorção do orgânico, como o
foi o trabalho pioneiro de Schaplnk et ai. (3) sobre tiouréia.Mais re
centemente foram iniciados estudos de adsorção simultânea de tiouréia
e haletos (4,5).

Neste trabalho apresenta-se algumas considerações sobre a
adsorção simultânea de tiouréia e tiocianato, em sistema de concentra
ção fixa de tiocianato. Através de medidas experimentais de capacida-
de diferencial contra potencial, os parâmetros da dupla camada elétri^
ca foram calculados, a carga sobre o eletrodo como variável indepen-
dente.

EXPERIMENTAL

Medidas de capacidade diferencial contra potencial foram
obtidas de sistemas com a composição x M NaSCN + < M tiouréia, com
X * 0,0491, 0,0962 e 0,4905 M e < variando de 0 Ô 1 M. Os potenciais
foram medidos com relação a um eletrodo de calomelano saturado, a tern
peratura de 25°C e a freqüência do potencial alternado de 200Hz. Purl
ficações dfc reagentes foram realizados através de procedimento previa
mente estabelecidos. Foram efetuadas também, medições dos potenciais
de carga zero, utilizando-se um eletrodo de jato de mercúrio.

IV SIMP. BRAS. ELHROQUIM. ELETROANAUm ANAIS, P - 1 5 5 - 1 6 0
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FIGURA 1 - Curvas de capacidade diferencial contra potencial para o
sistema de tiocianato • tiouréia, T* 25ÍT. Concentração de
tiocianato de sódio indicada, e os números sobre as curvas
correspondem as concentrações de tiouréa: (1) 0, (2)
0.002, (3) 0,0036. (4) 0,0054, (5) 0.0107, (6) 0,0173, [71
0,0322, (8) 0,054, (9) 0,107, (10) 0,179, (11) 0,322, (12)
0,54, (13) 1,00 moles. 1-1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As curvas de capacidade-potencial são mostradas na Figura 1

para X B 0,0491 M, sendo que para os outros valores de X o comportameri
to observado é similar. Duas regiões de elevação de capacidade ocor-
rem: uma a potenciais anódicos ao ponto de carga zero (pcz), devida ao
tiocianato, e outra a potenciais catódicos ao pcz, devida a tiouréia.
Não são observados picos elevados a potenciais positivos como os que
se apresentam em sistemas de cloreto e tiouréia (4), sendo provavelnen^
te devido ao tamanho e geometria úo SCN (4).

As curvas de capacidade potencial foram integradas numérica
mente, sendo calculada a carga sobre o eletrodo (q) e a função de Par7

son (£+). Diagramas de q contra potencial medido são apresentados na
Figura 2 para X '• 0,0491 e 0,0405 M. 0 comportamento apresentado para
X * 0,0982 ri é transitório, • todos sao similares aqueles apresentados
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FIGURA 2 - Diagramas de carga sobre o eletrodo contra potencial medi-
do para as concentrações de NaSCN: (a) 0.491» (b) 0.4905
moles I 1 . Os números sobre as curvas indicam a concentra-
ção de tiouréia: (1) 0, (2) 0,002, (3) 0.0054| C4) 0,0179,
(5) 0.054, (6) 0.179, (7) 0,322 moles I"1.

por sistemas contendo tiouréia (3-5) ou seus derivados (6,7). A cara£
teristica deste comportamento é a não ocorrência de um ponto comum de
cruzamento das curvas, notando-se pela análise da FIGURA 2 que o
aumento da concentração de tiocianato acarreta o estreitamento do fe¿
xe de curvas.

0 Excesso Superficial
Pela derivada de £• em função do logaritmo da concentração

de tiouréia, a q constante, obtem-se os valores de excesso superficial
(D. A FIGURA 3 apresenta as curvas de T vs q para X s 0,0982 H, bb-
servando-se que não ocorreu um máximo do excesso superficial no inter-
valo de carga analisado. Este comportamento é comum a compostos que
possuem uma dupla ligação no enxofre ou elétrons neste átorr como
reportado anteriormente para tiouréia (4) e seus derivados (6).

0 excesso superficial de saturação Ts é necessário para a
determinação da isoterma de adsorção. Ts pode ser estimado pela extra-
polação das curvas de l/T vs 1/Corg. a diferentes q. a 1/Corg * 0. No
intervalo de 0 a -10 uC.cnT2, para todos os valores de x- obíeve-se por
est» procedimento T. - 2,3 x 10' mol. cm"2(valor médio). Este valor
de r«, contudo, esta muito abaixo do que o esper«do pela geometria da
molécula (Fs • 5,68 x 10-

1.°(8))e pela comparação de valores da litera-
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FIGURA 3 - Quantidade adsorvida sobre o eletrodo contra carga para
concentração de NaSCN de 0,0962 fl. Os números nas curvas
indicam as concentrações de tlouréia: (1) 0,002} (2)
0,0054} [3) 0,0179i (4) 0,054, (5) 0,179 (6) 0.54 moles.I"1

tura (6). Este ponto tem que ser nelhor analisado, nas por hora, irá
ser utilizado o valor calculado geométricamente.

Queda de Potencial na Carnada Interna [é , )
m"

A queda de potencial de carnada interna em relação a quantl^
dade adsorvida encontra-se representada na FIGURA 4, para x * 0»0491
e 0,4905 n. Nota-se urna curvatura acentuada que diminui ao amentar q,
cujo aparecimento é devido as concentrações mais elevadas de tiouréia.
As causas destas curvaturas podem ser consideradas CORO (4,6): (a) au
dança de orientação» (b) mudança no modelo de adsorçâo, de dois capa~
citores em série para dois capacitores ero paralelo.

Isoterma de Adeorção

. Aplicando-se a isoterma de FruraKln na forma :
6c » 6/(1-6) exp (-2o6) onde c i a concentração de tlouréia • 6 o coa
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FIGURA 4 - Queda de potencial na carnada interna contra quantidade
edsorvida. Concentrações de NaSCN ecn moles i*1: (a)
0,0491] (b) 0.4905. A carga no eletrodo em yC.cm"2 corres-
pondente está indicada em cada curva.

FIGURA 5 - Teste da isoterma de Frumkin para o sistema em estudo com
concentração de NaSCN de 0,0982 n. Os números sobre as cur
vas indicam a carga sobre o eletrodo em yC.cm'2. ""
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ficiénte de adsorção, aos sistemas era estudos, obtem-se curvas cano
exemplificado na FIGURA 5, para X s 0.0982. Observa-se que para os
pontos correspondentes as concentrações acima de 0,1 n o compórtame^
to é linear, notando-se uma curvatura correspondente ã região de con-
centrações inferiores. Esta variação parece indicar uma variação da
energia livre de adsorção cora o intervalo de concentração de tiouréla
considerado, sendo que esta variação é dependente também da concentra
ção de tiocianato.
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INFLUENCE OF THE THICKNESS IN THE PERFORMANCE OF ION SELECTIVE MEM-
BRANE ELECTRODE OF SILVER SULPHIDE, {Qraciliano de Oliveira Neto,
Silvia Serrano and Hideko Yamanaka* - Instituto de Química VST - São
Paulo, Ca\ Postal 20,780 - ¿Instituto de Química UNESP - Araraquara,
Ct, Postal 174 « CEP 14,800)*

Analytical applications using silver sulphide ion selective
electrode have been done by Hseu and Rechnitz (Anal. Chen.» 40, 1054
(1968)), Croobie et al. (Anal. Chin. Acta., 62, 1 (1972)) and Vesely
et al. (Anal. Chem., 46, 1538 (1974)); the results showed that for
the ion Ag+, the Hernst equation was followed up to 10~* H in the
first case and 2 x 10"7 M in the others.

Morf et ai. (Anal. Chem., 46, 1538 (1974)), observed i devia-
tion of linearity in the calibration curve, using Ag2S electrode in
the range from 10"* to 10~5 M.

Our results agree with Morf'8 one, and show that the applica-
tion of Nernst equation to these electrodes are related with the
thickness of the membrane.

In the present work, the constrution and evaluation of these
electrodes are been studied.

INTRODUÇÃO

Estudos analíticos usando eletrodos ion seletivos de sulfeto
de prata têm sido feitos por Hseu e Rechnitz (1), Cronbie e colabo-
radores (2) e Vesely e colaboradores (3). Os resultados mostraram que
para o Ion Ag*, a equação de Nernst foi seguida até 10"^ M (1) e
2 x IO"7 M (2,3).

Morf e colaboradores (4), em 1974, observaram um desvio da li-
nearidade na curva de calibração usando eletrodo Ion seletivo de Ag2S
na faixa de 10"A - IO"5 M.

Nossos resultados confirmam aqueles obtidos por Morf e mostram
que o limite nernstiano encontra-se relacionado com a espessura da
membrana.

FARTE EXPERIMENTAL

Preparação das membranas e construção dos eletrodos

0 material eletroativo foi obtido por borbulhamento lento de
H9S através de uma solução de AgNO3 0,1 N em meio HCIO4 10" 2 N, man-
tida em banho de gelo. Após precipitação quantitativa, o precipitado-
foi deixado em contacto com a solução mãe por 24 horas. 0 material as_
sim obtido foi lavado por decantação com ãgua bidestilada e CS2, sen-
do posteriormente seco a 100°C por quatro horas.

_ Foram prensadas 0,8 e 0.4 g do material durante uma hora, sob
pressão de 20000 libras por cm2; de modo a produzir pastilhas com es-
pessuras de 1 mm e 0,5 mo respectivamente.

A montagem do eletrodo encontra-se esquematizada na figura 1.

IV SIMP. ERAS. BUETROQUIN. E L E T W W U m ANAIS, P - 1 6 1 - 1 6 5
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FIGURA 1 * ( 1 ) pastilha, (2) selages da pastilha ao corpo do eletro-
do, (3) fio de prata colado ã aeabrana coa cola de prata
coloidal, (4) solda do fio de prata ao cabo coaxial, (5)
corpo do eletrodo (PVC), (6) cabo coaxial, (7) blindages
do cabo, (8) terainal de saída, (9) selagea e fixação do
cabo de saída.

Beagentes

- Soluções estoque de AglK>3 (Merck) 0,1 H foraa preparadas e
posteriormente padronizadas pelo aétodo de Mohr.

- Soluções de NafK^ 2,0 N para ajuste de força iónica foraapre_
paradas por pesagea direta de Halñi (Merck).

Em todos os casos, foí utilizado água bidestilada.

Aparelhagem

As leituras de potencial foraa realizadas utilizando OB poten'
ciómetros Orion ándelo 801A e Iabracrios aodelo 1A601.

A composição da solução interna do eletrodo de referencia foi
0,1 N em KC1 e 0,9 N ea NalK^. Ao eletrodo foi acoplada usa ponte
salina de NaN03 1,0 M.

Todas as nedidas foraa realizadas a 25,0 ± 0,l°C em força ió-
nica 1,0 M ajustada coa NaH03 2,0 H.

Procediaento

A uma célula de vidro contendo 50,0 al de NaN03 1,0 M sob flu-
xo continuo de N2, foraa adicionados através de uaa bureta de pis-
tâo, pequenos incrementos de solução de AgN03 0,01 M ea força iónica
1,0 M. As figuras 2 e 3 apresentaa as curvas dé calibração obtidas
coa os eletrodo* construidos.

Os paraaetros analíticos de aaior relevancia, «ão apresenta-
dos nas tabelas 1 e 2.
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FIGURA 2 - Eletrodo d« AgjS («»pe»»ura 0,5 a»)
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FIGURA 3 - Eletrodo á» A%2& (espessura 1,0 a i ) ,



165
1 - Eletrodo de Ag~S «• espessura 0,5 mm.

HÇ de c«lib. Liai te Nernstiano
(Moles/l)

*É° (mV) coef. angular (mV/pAg)

1
2
3
4
5

4 ,0
4 , 0
4,0
4,0
4 ,0

X

X

X

X

X

io :

10 *
10°

494,2
494,2
493,3
493,7
492,0

59,0
59,0
59,3
5S,2
59,0

4,0 x IO"5 Moles/l (493,5±0,9)mV (59,l±0,l)mV/pAg

¿Potencial Condicional do sistema.

TABELA 2 - Eletrodo de Ag~S - espessura 1,0 mm.

H9 de colib. Limite Nernstiano
(Moles/l)

*E° (mV) coef. angular (mV/pAg)

1
2
3
4
5

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

X

X
X

X

X

10 7

1°IÍ10 ,
10~*
10~*

532,8
558,9
565,0
552,5
547,2

61,6
64,7
67,5
64,9
63,3

2,0 x 10~4 Moles/l (551,3±12,3)mV (64,4±2,2)mV/pAg

CONCLUSÃO

_Limites nernstianos na ordem de 2,0 x 10~ M e 4,0 x 10 M em
relação a espécie Ag* foram obtidos com eletrodos cujas membranas po¿
suiam 1,0 e 0,5 mm de espessura respectivamente. Ho primeiro caso, as
leituras de potencial puderam ser feitas com precisão de ± 1 mV, en-
quanto no segundo, com precisão de ± 0,1 mV. Membranas com espessura
de 0,75 e 0,35 mn apresentaram resultados semelhantes aqueles obti-
dos com membranas de 0,5 mm. Optou-se pelo usojlesta última, por esta
satisfacer as necessidades associadas a resistência mecânica satisfa
tõria e baixo custo do material eletroativo.

Membranas de_0,5 mm serão ainda submetidas a tratamento tér-
mico, para avaliação da influência desta variável na faixa nernsti¿
na de trabalho destes sensores.
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THE USE OF ELECTROANALYTICAL TECHNIQUES TO MEASURE

COPPER COMPLEXATION BY NATURALLY OCCURRING LIGANDS

WILSON F. JAFDIM

I n s t i t u t o de Química UNTCBMP

C P . 6154

13.100-Carapinas-SP

ABSTRACT: Copper complexation by organic compounds
naturally occurring in sewage effluent, algal exudates,
and humic acid samples was investigated using anodic
stripping voltaimnetry (DPASV) and ion selective electrodes
(ISE). For both the algal exudates and sewage effluent
samples, a reasonable agreement among stability constant
(KT and ligand concentration (L) data was obtained. For
the huroic acid sample, greater discrepancies were observed
in those parameters. The use of ISE showed that all the
three samples acted as a multi-binding site system when
complexing copper.

INTRODUCTION:

Depending on their physico-chemical composition,
natural waters will show different affinities for complexing
metals. The determination of the "complexing capacity" has
been approached using several different analytical tech-
niques .

Currently, two electoanalytical approaches are
used for determining the conditional stability constant
(K") and the ligand concentration (L). The "complexing
capacity" is a measure of the amount of the metal under
study which may be bound by sample components. It may
include binding by mechanisms other than complexation since
it will not compute the portion of the binding sites
already occupied by the metal used as titrant, or by
other metals forming stronger complexes (Neubecker *
Allen, 1983).

Chemical speciation of copper in natural waters
has been carefully investigated by Sunda t Hanson (1979).
Using ion selective electrodes, the authors detected the
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presence of at least three types of organic binding sites
with remarkably different concentrations and stability
constants. McCrady ft Chapman (1979) applied the same tech-
nique to several river water samples and compared the re-
sults with theorectical predictions. ISE has also been
used in determining the conditional stability constant
and liaand concentration of algal exudates (McKnight ft
Morel;1979,1980).

Anodic stripping voltamnetry (ASV) has been
widely used in the analysis of natural water samples to
study metal speciation. Chau et al. (1974) applied the
technique to Hamilton Harbor and Lake Erie samples.Bender
et al. (1970) studied metal complexation in secondary
sewage effluent and Tuschai1 ft Brezonik (1981) discussed
some limitations of the method when working wiht reduci-
ble metal-organic complexes. A titration curve using ASV
analysis has been developed by Shuman ft Woodward (1977)
and was used to evaluate K'and (L) values of natural
waters.

MATERIAL AND METHODS:

Humic Acid;A 20 mg/1 solution of Aldrich humic acid (m.p
above 300 C) was prepared. The ionic strength was adjus-
ted to 0.02 M using NaNCU which had been previously
equilibrated with MnO2 in order to remove trace metal
contamination. PIPES TPiperazine-N,N-bis (2-Ethanesul-
phonic Acid)) was added to give a final concentration of
7.5 mM and the sample was purged with high purity nitrogen
for 10 min to strip CO,. The pH was then adjusted to
6.60 + 0.02 (all the tnree samples) and stored at 4 C.

Algal Exúdate:A culture of the Osclllatorla species
isolated from zinc mine waste was grown for 15 days at
25 C in continous light on Ml culture medium (Jardim ft
Pearson,1984). The culture medium was filtered using a
0.45 urn Millipore membrane and the filtrate dried at 65 C
Prior to analysis, the residue was redisolved in double
distilled water and buffered.

Amperometrlc titration (DPASV): A 25 ml portion of the
buffered sample was purged with high purity nitrogen for
10 min. A water bath was used to mantain the temperature
at 25 + 1 C. Samples were then spiked with copper in the
range 5.5 to 5 uM and allowed to equilibrate for 30 min
prior to voltammetric measurements. The equilibration
period has been determined in a pelimlnary study in which
copper was added to each sample at a concentration of
1 uM and equilibration shown to be at least 95% complete
within 30 sin (figure 1). The voltametrlc measurement
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was made using a Princeton
Applied Research model 174
equipped with a Metrohm E
410 hanging drop electrode.
A platinum wire served as
counter electrode and a Ag/
AgCl reference electrode was
used. Copper was plated at
-1.0 V for 150 s with sti-
rring followed by 30 s
quiescence and then stri-
pped using a differential
pulse wave form. The ins-
trumental conditions were:
modulation amplitude 25 mV,
scan rate 5mV/s and pulse
rate 0.5 s.

1 0 0

5 «o

a 8 0

7 0

y

poek current at
180 mln

O-algot oxudate»

*-humlc acid

20 40 SO

EQUIL. TIME (MIN)

Fig. 1- DPASV peak current as
a function of the equilibration
time of copper with the three
types of ligands.

RESULTS AND DISCUSSION:

Evidence for metal complexation by algal exudates has been
known (Fogg & Westlake,1955). More recently, Murphy et al.
(1976) suggested that iron-chelating siderophores produ-
ced in Lake Ontario by a blue-green algal bloom gave it a
competitive advantage over other type of algae. These com-
pounda are able to complex iron and other metal ions and
their production is enhanced by iron starvation.

Because of their high affinity for copper, such
extracellular compounds can affect metal speciation in
both natural watres and synthetic media. This change in the
metal form can be better evaluated if the conditional
stability constant of the complexes formed has been deter-
mined.

Table I shows the results obtained for the
Oscillatoria species exúdate using both ISE and DPASV.

TABLE I- Conditional Stability Constants (K") &nd Ligand

(L) Concentrations For The Algal Exúdate.

METHOD

ISE

DPASV

Kj « 2.4 x 10

Kj » 3.2 X 10

K" > 1.6 x 10

(L)uM

- 1.92

- 2.64

- 4.30
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The study of organic compounds in sewage effluent

is very important because of the eutrophying and pollutional
effects of waste discharges to surface waters. Sewage efflu-
ents contain amino-acids and many other low molecular weight
compounds that have the ability to complex trace metals. This
behaviour can help ameliorate the toxic effects of heavy
metals and also increase their soluble concentration.

Table II shows the results obtained for the secon-
dary sewage effluent after treating the titration data using
Scatchard plots (Scatchard et al.,1957).

TABLE II- Conditional Stability Constants (KÍ and Ligand

(L) Concentrations for the Sewage Effluent.

METHOD K" (L) uM

ISE Kj » 1.8 X 107 Lt = 4.24

Kj * 7.2 x 105 L2 = 13.0

DPASV !c*> 8.0 x 106 Lt = 2.05

The chemistry of fulvie and humic acids including
their interactions with metal ions has received much atten-
tion recently (Saar ft Weber,1982). Originating from the decay
of plants and animals, these geopolymers show such wide
range of structure that, not surprisingly, they have not yet
been fully characterized.

In the aquatic environment, these compounds can
complex cations such as calcium, magnesium and trace metals.
The binding strength will be strongly pH dependent because
of the protonation of the functional groups (Buffle,1980).
As copper complexation will increase the solubility and thus
the mobility of the metal, this subject has been investigated
by several workers (see Mantoura ft Riley,1975; Gamble et al,
1980). The results obtained for the humic acid are shown in
Table III.

TABLE III- Conditional Stability Constants (X*) and Ligand

Concentrations (L) for the Humic Acid.

METHOD X"

ISE Xj - 2.6 x 107

Xj - 9.2 x 105

DPASV 16*> 5.3 x 106

L l
L2

\

(L)

- 8.

• 17

- 0 .

uM

28

.7

73
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CONCLUSION:

The comparison of the conditional stability cons-
tants and binding capacities of copper by naturally occurring
ligands roust be carefully conducted. One of the reasons is
that the characteristics of the samples used in this study
are dependent upon their sources. Metal complexation is de-
pendent on ionic strength, pH, temperature and the presence
of other ions. Also, in a system with multiple ligands or
ligands with multiple types of binding sites, data treatment
of the titration has to be done properly in terms to vali-
date the results obtained.

In this work, a reasonable agreement was obtained
among K'and L values for both the algal exúdate and sewage
samples. The humic acid, however, showed greater variation
among ligand concentration values.

As the value obtained for (L) in all the three
samples using DPASV was dependent upon the reduciDle nature
of the ligand, the use of ion selective electrode has been
regarded as superior, as its specificity limits the possi-
bility for improper data evaluation.
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ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF SILVER CONES OF ENDODONTICAL USE

M.F.L, de Mele, R.C, Salvarezza and H.A, Videla

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Apli-
cadas, INIFTA, Sección Bioelectroquímica. C.C. 16, Sue. U,
1900 La Plata, Argentina.

ABSTRACT

In previous studies it was observed that endodontic
silver cones placed in fine canals become dislodged as a
result of corrosion. To investigate the corrosion of high
purity silver and silver cones of tndodontical use potentios_
tatic and potentiodynamic electrochemical techniques were
used. Results obtained in physiological solution containing sulphide
suggest that the metal behaviour is mainly controlled by
chloride and sulphide both anions enhancing the metal dis-
solution. Besides high interaction between adsorbed proteins
and metals are able to modify the dissolution process chang-
ing the structural characteristics of the films formed,

INTRODUCTION

Silver cones have been indicated as long-standing ac-
ceptable endodontic obturating material by several authors
|1-2|. They were specially used in the obturation of thin
curved canals due to their easy manipulation and definite
radiographic appearance. However, investigations made during
the last decades indicated that when silver contacts the tis_
sue fluids, deterioration occurs, with the production of
cytotoxic corrosion products, inflammatory reactions and
unsuccessful obturation of the root canal |3|,

The aim of this work is the study of the electrochemical
behaviour of pure silver and silver cones of endodontical
use in neutral solutions containing sodium chloride and
sodium sulphide as well as in human plasma, using potentios-
tatic and potentiodynamic techniques complemented with scan-
ning electron microscopy (SEM) energy dispersive X ray
analysis (EDAX) and electron microprobe,

EXPERIMENTAL

A double wall Pyrex glass cell thermos tat ted at 37°C
was used in the electrochemical experiments. The working
electrode was a high purity Ag cylinder and silver cones of
endodontical use included in an epoxi resin (Araldite) leav-
ing a circular exposed area. The counterelectrode was a
black Pt sheet, and the reference electrode was a saturated
calomel electrode (SCE) in a Luggin capillary,

Electrolyte media used were: 0,09 M sodium chloride
solution and citrated human plasma. Occasionally 0,09 M
sodium chloride solutions containing 10"3 M Na2S vere used.
Solutions were prepared with AR chemicals and triply distil-
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led water. pH was adjusted to 7.5 with 0.1 M HC1.

RESULTS

Repetitive E/i displays were recorded at 0,02 V between
-1.10 V and 0.50 V in a 0.09 M NaCl solution. It can be seen
that during the first anodic scan, a sharp current increase
occurs at 0.09 V reaching a peak at 0.40 V, During the fol-
lowing cycles these processes occur at 0.07 V and 0.35 V
respectively. When the cathodic scan is aade the current
remains anodic up to 0.05 V in all cases, the reduction oc-
curs forming a wide peak at -0.37 V. After cycling 5-10 tiaes
the voltaaaograas becoae stable (Figure 1, curve a ) . Siailar

FIGURE 1 - E/I profiles
corresponding to
repetitive triangular
potential sweeps at 0.02
V/aec in 0.09 NaCl solu-
tion (curve a ) , huaan
plasaa (curve b),

-10 -(• -OS -04 -02 0 02 M
C/VISCE)

results are obtained with silver cones.
Scanning electron microscopy of the setal surface shows

that at potential values close to 0.07 V, the growth of an
island type film occurs. When the potential step increases,
the metal surface turns darker and a highly porous fila can
be observed by SEN. As EDAX analysis is focused on individual
crystals as well as on the porous surface, Cl and Ag were
detected.

When E/i displays were recorded in 0,09 H NaCl solution
containing 10"3 M Ha2S, it can be seen that at -0.75 V the
current increases to fora a low peak at -0,68 V and a plateau
at higher potential values, At 0,07 V, a siailax current/
potential relationship to that described in figure 1 can be
observed. If the electrode potential was aaintained at 0.25 V
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during 30 min, two different types of crystals can be seen
by SEM, The EDAX of the crystals corresponding to the white
areas of the microphotographs, show marked S and Ag signals
and only small contributions of Cl. On the contrary, the
main signals in the dark patches are Cl and Ag.

Voltammograms obtained using citrated human plasma
(Figure 1, curve b) are very similar to those obtained using
NaCl solutions. However , it can be noticed that the current
recorded is lower and the sharp increase in current occurs
at more anodic potential valu.s than those observed in the
NaCl solution. On the other hand, a shoulder appears on the
anodic side of the reduction peak. Microscopic observations
of the electrodes held at 0,30 V during 30 min reveals the
formation of a compact lcyer which shows the presence of many
crevices, probably caused by dehydratat ion of the film, on
the surface. Through electron microprobe analysis the prese in
ce of C together with Cl was detected confirming the presen-
ce of organic substances on the surface,

DISCUSSION

Present results using human plasma suggest that the
electrochemical behaviour of silver is governed by chloride
action. The electrochemical reaction that occurs at potential
values more anodic than 0.07 V can be assigned to the AgCl
formation according to the following reaction;

Ag + Cl" •+• AgCl + e

Structural characteristics and EDAX of the dark film formed
on silver electrode in NaCl solutions after anodization at
0.25 V confirms that it was a AgCl film.

Microphotograph analysis show that the initial film
formation would be related to the nucleation of islands of
film and their subsequent spreading laterally, This film is
electroreduced in the potential region corresponding to the
sharp cathodic current peak, In the case of human plasma,
some differential effects can be.noticed such as the anodic
displacement of the potential of AgCl forsation as well as
the lower current density recorded. The charge related to
the reduction of the AgCl film in the plain NaCl solution is
0,75 C/cm2 while that corresponding to human plasma is
0.21 C/cm2,

It has been mentioned recently that all foreign materials
exposed to blood spontaneously adsorb plasma proteins forming
a film prior to any cell adhesion. The electron microprobe
analysis of the film formed in human plasma reveals the
presence of C accompaning AgCl, This suggests that plasmatic
proteins could adsorb on silver hindering the formation of
AgCl film and changing its morphology.

The EDAX analysis of the silver cones removed from teeth
which had been treated endodontically re- eel» the presence
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of S as a COHIBOn feature.

The present results obtained in physiological solutions
containing sulphide suggest that the setal behaviour is
mainly controlled by chloride and sulphide both anions
enhancing the aetal dissolution. However, high interactions
between adsorbed proteins and aetals are able to aodify the
dissolution process changing the structural characteristics
of the filas formed.
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ABSTRACT

The electroluminescent semiconductor-electrolyte junc-
tions are described in this work. An n-GaAs electrode with
electrolyte containing Fe^+, Ce or Fe(CN)|~is taken as an
example.

The electroluminescence of polycrystalline CdSe in
S2®8 electrolyte is also illustrated. Adsorption of foreign
ions and different surface treatments of the semiconducting
electrodes are considered because of their influence onto
the electroluminescence spectra.

Os eletrodos semicondutores podem não somente conver-
ter a energia dos fotons da luz absorvida em energia elétr¿
ca, como ocorre com as células fotoeletroquimicas, como tam
bem emitir fotons convertendo a energia elétrica em luz,que
representa o processo inverso que é denominado de eletrolu-
minescência (1).

Para que a eletroluminescênci* ocorra, i necessário que
espécies eletroativas do eletróli ) injetem cargas minority
rias e que estas recorabinem-se radiativamente com as carga?
majoritárias do eletrodo semicondutor. 0 processo de injeção
de cargas nada mais é do que a extração de um elétron de v£
lência no caso de um semicondutor de tipo n. Esta reação de
/eduçío i esquematizada na Fig.l que ilustra o caso de um
eletrodo de n-GaAs num eletrólito contendo ions de Ce^V As
lacunas injetadas na banda de valencia do n-GaAs durante a
reação Ce^+ + «•"-»• Ce3+ recombínam-se radiativamente com os
elétrons de condução uma vez que o potencial do eletrodo for
< - 0.5 V vs. SCE. Os espectros dos fotons emitidos usando
eletrólitos contendo Ce^+ ou Fe3 + são mostrados na Fig. 2.
Ambos os espectros mostram dois picos, localizados em 0.87u
e em l.lu. 0 primeiro pico coincide com a energia da banda
proibida do semicondutor, que é de 1.42 eV em temperatura
ambiente, e é portanto, devido a recombinação radiativa de
portadores de carga livres nas bandas de valencia e de con-
dução (recombinação banda-a-banda). 0 segundo pico, em l.lu,
é provavelmente devido a recombinação entre um portador de
carga livre e um portador de carga capturado num estado
localizado no interior da banda proibida. Estados deste ti
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-po sao conseqüência de defeitos e impurezas da rede cris-:
talina, e podem ser localizados no interior do semicondutor
ou na superfície do eletrodo (estados de superfície). Obsejr
va-se na Fig. 2 que o pico em 0.87u é 10 vezes mais intenso
com Ce** do que com FeJ+, enquanto o pico em l.lti é 3 vezes
ma i 6 intenso. Este fato é devido a diferente energia dos es_
tados eletrônicos relativos aos ions solvatados de Ce1** e
de Fe3+. A redução de ions de Ce*+

 p or elétrons de valencia
do GaAs e bem mais provável do que a redução dos ions de
Fe^ + , o que explica a maior intensidade de eletroluminescêjn
cia encontrada com o eletrõlito contendo Ce*+

A condição da superfície do eletxodo também influencia
a eletroluminescencia. Impurezas de ions de metais como Bi3+,
introduzidas no eletrõlito em concentração de IO"5 Ml~1,caii
san uma diminuição de um fator 5 da intensidade do sinal de
eletroluminescencia em 0.87|i. Este fato comprova a observa-
ção de que a adsorção de ions de Bi3+ sobre n-GaAs aumenta
a velocidade de recombinação superficial e diminui o foto-
potencial do eletrodo semicondutor(2). Entretanto, ataques
químicos da superfície do semicondutor ("etching" ou "phot£
etching") tem geralmente um efeito positivo, reduzindo a
densidade dos centros de recombinação superficial. Em nos-
sas experiências de eletroluminescencia com eletrodos de
CdSe, observamos de fato um aumento da intensidade da ele-
troluminescencia como conseqüência do ataque químico da sti
perfície do eletrodo(3). Este aumento de aproximadamente
100Z* corresponde a um aumento da mesma ordem na densidade
de corrente de curto circuito das células fotoeletroquími-
ca» nas quais o CdSe e o eletrodo fotosensível.

Agradecemos a F1HEP e ao CNPq pelo suporte financei-
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F i g . 1 - Mecanismos da, injeção de buracos, dissolução anódi-
-ca e eletroluminescência do n-GaAs nuna solução ele
t r o l í t i c a coo C ^ + ~
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Fig .2-Dis t r ibu ição espectra l , não corrigidas, do n-GaAs en
0.015M ft2(SO4)3 4 1.0M H2SO4 e 0.03M Ce(SO4>2 + 1.0M
H2SO4. 0 potencial do eletrodo foi continuamente pul-
sado entre OVvs. SCE (20s) e -1.75 vs . SCE (2B) en-
quanto o espectro de emissão foi varrido a una taxa
de 5X S"l.



RECENT ADVANCES OH THE ELECTROLYTIC DEPOSITION

OF SILICON FROM MOLTEN FLUORIDES

Gopalakrishna M. Rao
Dow Chemical U.S.A.

Inorganic and Metals Research
B-1406 Bldg.

Freeport, Texas 77541
U.S.A.

ABSTRACT

Silicon appears to be outstanding material to meet the
challenge of economic production of electrical energy by solar
photovoltaic generation. A major problem In Its utilization
1s the gap between the current production cost of photovoltaic
devices and that required for economic power generation. The
electrolytic deposition of silicon from a l^SIFg/alkali
fluoride melt at 745*C developed by us at Standord University
has the potential to produce silicon of acceptable quality.
This system together with other recent works In all fluoride
melts are discussed.

The availability, low toxicity, and high degreee of
technological development make silicon the most likely
material to be used in terresterial solar cells. A major
problem 1n Its utilization Is the gap between the current
production cost of photovoltaic devices and that required for
economic power generation. Electrodeposition Is one of the
most promising methods for producing silicon of high purity.

Alkali metal fluorides are frequently used as solvents
In electrodeposition, and the electrolysis of SIO2 in NaF-KF
was Investigated as early as 1854(1). Of the several studies
since then up to the sixties, the most detailed Investigation
has probably been that of Monnier et al. (2), who obtained
silicon of 99.99% purity by electrolysis of SIO2 In cryolite.
This appears to be the first Investigation to demonstrate that
fluoride melts can give electrodeposited silicon of reasonable
purity. Unfortunately, these deposits were powdery and
Incoherent and required subsequent separation from entrapped
solvent.

In order to produce well-adherent, coherent silicon
deposit In a plate form, which could be directly used 1n solar
cell fabrication, the electrochemical studies 1n fluoride
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systems began 1n early seventies at Stanford University.
Moreover, sil ica was replaced by inexpensive fluorosilicate
solute because the oxygenated species in the melt were
believed to degrade the deposit morphology. Although several
fluoride system* were studied (3 ,4 ) , only LiF-KF and
L1F-KF-NaF «elts gave acceptable quality silicon deposits.

In an earlier work, Cohen et a l . (5) showed that single
crystal epitaxial layers could be electrodeposited from
solutions of K2SIF5 in a LIF-KF eutectic and that continuous
films could be produced by electrorefintng using a dissolving
silicon anode.

Later work shifted to electrowinning of silicon using an
Inexpensive graphite anode. The ternary L1F-KF-IUF eutectic
or the binary LIF-KF eutectic were used as melts and have the
advantage of a high solubility for K2SIF5. The experimental
conditions for electrodeposition of silicon on silver and
graphite are given 1n Tables I and I I , respectively.

Table I . Silicon on Silver

K2SIF5 concentration 4-20 pt/o
Constant potential • -0.73± 0.03V vs Pt

Constant current * 10 and 25 «A c»~<
Current efficiency : up to 701

Table I I . Silicon on Graphite

K2SIF5 concentration * 4-16 m/o
Constant potential * -0.75* 0.05V vs Pt

Constant current * 10 and 25 mA cm~z

Current efficiency : up to 801

Because a low K2SIF5 concentration normally resulted In a
non-uniform powdery or dendritic deposit on top of a thin,
coherent layer 2urn thick (3), the K9SIF5 concentration was
maintained between 4-2OX to grow thicker, continuous silicon
deposits. When the time of electrolysis was short,
non-uniform films normally resulted, for example the minimum
time required to grow a uniform film at a 25 mA cm'2 current
density was two hours (6). Therefore, the silicon was
electrodeposited at a constant potential (-0.75 * 0.05V vs Pt)
or at a constant current (10-25 mA cm'2) for two to four
days. Hell adherent films free from serious inclusions up to
3-4 mm In thickness were prepared 1.1 this way. With the
exception of a few cracks Introduced either during cooling or
mounting, the deposits were substantially coherent. When
cylindrical graphite cathodes rotated about a vertical axis
were used, films on the vertical surfact wtre of much better
quality than on tht horizontal (7). Growth 1s columnar with •



normal grain size up to 250 urn. The current efficiency of
deposition was as high as 80". The purity of electrodeposited
silicon was normally 99.99Í; however, the level of impurities
1n the best films was less than 10 ppm.

Other recent published works (8-11) 1n a similar system
are complimentary to the Stanford study. Olson et al (8) used
a silicon-copper alloy anode to simulate the electrorefining
of the metallurgical grade silicon. While Boen et al (9)
claimed that they Improved the deposit morphology and purity
by pulse electrolysis, surprisingly, the quality of the
electrodeposits we were obtained (3,7) using only direct
current electrolysis 1s far superior to the deposits obtained
by Boen et al.(9) even under pulse electrolysis condition.
This clearly indicates that the latter melt was impure, and
that the pulsing certainly segregates the impurities to modify
the deposit morphology.

The quality, purity and electronic properties (12) of
the silicon electrodeposits are already quite adequate to use
1n solar cells. Further reduction In Impurity levels is
possible because the sources of impurities are Identified as
electrode and cell construction materials. Then, electrowon
silicon can be used in electronic Industry and in other
similar applications. Future study must include scale-up
version of the laboratory cell and the electrochemical
engineering problems.
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ELECTROFORMATION OF INTEGRALLY COLOURED OXIDE FILMS ON
ALUMINIUM ALLOYSIN AQUEOUS ACID SOLUTIONS
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Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Apli-
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ABSTRACT

The characteristics of the coloured anodic oxide films
formed on aluminium alloys using integral anodising proces-
ses are analysed. Anodization is achieved employing different
acid electrolyte solutions and combined electrical perturba-
tion programs to extend the colour tone range of the surface
finishings. Colour measurements, energy dispesive X-ray
analysis, electron-probe microanalysis, and SEM observations
were performed to determine the influence of both electrolyte
bath composition and anodising electrical conditions on the
aluminium oxide properties.

INTRODUCTION

The characteristics of the surfaces produced by anodis-
ing of aluminium alloys have been extensively analysed in
various review papers and books published in the last years
[1-6]. The oxide film anodically grown asserts high corro-
sion resistance to the base metal provided that the surface
layer is homogeneous and its thickness exceeds a certain
minimum value which depends on the service conditions.
Furthermore, anodised aluminium with attractive coloured
finishing and good light fastness has a continuous growing
use for architectural applications. From the possible use-
ful techniques the integral colour anodising processes allow
the electroformation of thick, hard, and coloured oxide
coatings, in which the colour tone is developed during the
oxide film growth without subsequent requirements of either
separate dyeing or electrodeposition of metal ions stages.

Several theories have been postulated to interpret the
colouring mechanism but the advanced explanations appear to
be neither coincident nor fully substantiated. On the other
hand, from the existing results, it is evident that dif-
ferent contributions should be carefully considered. The
investigations on tiie origen of colour are still carried out
nowadays to elucidate the influence of the nature and composî
tion of the electrolyte, of the thermal pretreatment ar.d
composition of the aluminium alloy, and of the temperature
and electrical operating conditions, and also the degree of
interrelations between these anodising variables.

The aim of this paper is to analyse the influence of
the characteristics of the electrical anodising program on
both the morphology and colouring of the aluminium oxide
formed in aqueous acid solutions.
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EXPERIMENTAL

Aluminium sheets of the 1050 and 5052 alloys were used
in the anodising procedures. The working electrodes under-
went a chemical cleaning by degreasisg with acetone, immer-
sion in 10 percent NaOH during 30 sec, rinsing with distilled
water, immersion in 10 percent HN0_ during 2 min and rinsing
again with distilled water. Two pieces of graphite placed in
the cell in a symmetrical array were employed as counter-
electrodes. The following aqueous electrolytic bath were
used: oxalic acid 10 gr dm~* (solution A ) ; sulphosalicylic
acid 100 gr do""3 + sulphuric acid 5 gr dm"3 (solution B ) ;
chromotropic acid 75 gr dm-' + sulphuric acid 5 gr dm"3

(solution C); sulphamic acid 100 gr dm"3 -I- tartarlc acid
80 gr dm**3 + sulphuric acid 3 gr dm"*3 (solution D ) ; and
sulphamic acid 100 gr dm"3 + sulphuric acid 3 gr dm"3

(solution E).

Different complex anodising programs were employed.
Procedure 1, consisted of pulsed voltage continuously super-
imposed to a stepped increasing base voltage. Both the
amplitude and frequency of the two components which define
the shape of the voltage perturbation program can be varied
at convenience. The generator of the composite excitation
signal is equipped with two synchronised power sources in
which the corresponding charge loads are independently
established. Each one of the DC power sources can be operat-
ed at a fixed current or at a fixed voltage, the electrical
control crossover is made automatically once the respective
preset maximum value is achieved. During the ¿nodising
sequence, the time periods of the pulsed voltage (t¿) and of
the stepped increasing voltage (t2> remain at constant
values.

The electric program of the anodising procedure II
involves two steps [6-8], the first one under AC conditions
fixing the effective voltage (Veff) and anodising time (t^ç)»
and the second step operates under DC conditions fixing the
maximum current density (igax) an<* voltage (V n a x) values.
For the sake of comparison some samples were anodised only
either under AC conditions, procedure III, or under DC
perturbation fixing the i a a x and V a a x during certain lapses
of time, procedure IV.

Colour measurements of the anodising specimens were
made employing a Gardner Automatic Colorimeter which gives
the spectral response in the x-y-z coordinate system of the
colour tone. The latter were subsequently converted into the
corresponding L-a-b scale* Scanning electron micrographs
were performed using a Philips 500-SEM, with V-shape bended
specimens, previously subjected to ultrasonic cleaning,
dried, and gold metallised. Energy dispersive X-ray analysis
of the oxide fila vas carried out using a 711-EDAX equipment,
and electron-probe mlcroanalysls «as made employing a CAMECA
MS46.
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RESULTS AND DISCUSSION

The colour appearance of the specimens anodized with the
operating procedure I , which was in tens ive ly used to analyse
the oxide film growth on the 1050 and 5052 a l l o y s in so lu-
t ions A and B, reveals that the c h a r a c t e r i s t i c s of the pu l s -
ed voltage af fect the tone, colour depth, and coating qua l i -
ty» although scarcely r e l a t i v e s l i g h t changes in the oxide
colour are accomplished. The oxide film electroformed in
solut ion A r e s u l t s opaque grey, l i g h t l y coloured (Table 1 ) .

TABLE 1 , - Dependence of the colour coordinates and thickness measure-
ments on t¿ and t2 corresponding to oxide films on 1015
alloy obtained with anodislng procedure I in solution A, The
electric parameters of the charge load are 100 V and 3 A do"2

for the pulsed voltage and 60 V and 4 A dm̂  for the stepped
voltage, respectively. Anodising tine - 30 min; T • 20°C.

t./sec t./sec L a b Thickness/u

IO"2

5.10-2
lo-i
1
IO*2

5.10-2
lo-1
1

1
1
1
1
10
10
10
10

55.1
54,8
59.5
50.7
53.0
52.4
54.5
55.5

-5.19
-6.22
-4.81
-5.26
-3.60
-6.67
-6.27
-6.40

4.58
6.25
5.49
4.95
6.25
2.17
3.53
3.99

22
25
22
20
22
20
22
18

It should be noted, however, that the oxalic acid concentra-
tion is fixed at a low value to avoid anion incorporation
into the oxide film during the anodising process. The maximum
voltage values were commonly attained in the course of the
init ial 10 min anodising time. In order to obtain an oxide
thickness of ca. 20 u, the anodising proceeds during 20 min
under voltage control while the current progressively
decrease. Longer anodising times can not be used due to the
fast current density decay. Furthermore, the anodising at
high current densities causes that the maximum voltage is
attained at a quite short period. On the other hand, the
anodic oxide produced with AC perturbations, procedure III,
becomes relatively translucid under comparable conditions
but at voltages higher than 70 V the characteristic bronze
colou, due to carbon incorporation is observed.

When the anodising process is performed according to
procedure I in solution B, the maximum voltages are general-
ly reached after 40 «in anodislng tine. This condition can
be also fulfi l led In shorter operation tines enploying either
large t¿ or snail t2 values, At low current densities, after



30 min anodising time the maximum voltage i s ca. 70 V. The
colour appearance of the anodic oxide f i l a varies within the
range of brown tones (Table 2 ) , With increasing anodising
times darker colour tones of the oxide are gradually produc-
ed at low current d e n s i t i e s . This can be eas i ly correlated
with the corresponding increase of the oxide thickness.

TABLE 2 . - Dependence of the colour coordinates and thickness measure-
ments on ti and t£ corresponding to oxide films or 1050
alloy obtained with the anodising procedure I in solution B.
The electrical parameters of the charge load are 80 V and
3 A dm"2 for the pulsed voltage and 40 V and 4 A da"2 for
the stepped voltage, respectively, Anodising time • 30 min;
T * 20-C.

t./sec t./sec L a b Thickness/u

10~¡? 1 38.7 -2.09 5.47 42
5.10"z 1 38.0 -2.89 6.28 41

10"1 1 36.3 -3.15 6.30 36
1 1 34.0 -3.00 5.89 36

IO"2 10 34.6 -4.67 6.15 40
5.10"2 10 36.6 -4.08 6.99 37

10"1 10 35.0 -3.87 6.79 38
1 10 33.4 -3.10 6.32 36

The anodising procedure II using the electrolytic solu-
tion B produces a composite duplex-type layer. After the
initial AC step a relatively translucid light blue oxide fila
is formed, and cross-sections SEM micrographs of these anodic
films reveal an highly disordered oxide structure. During
the subsequent DC anodising step an underlying brown colour-
ed oxide layer is progressively grown. The structure of this
inner oxide layer consists of well orientated cylindrical
pores. Both oxide cel ls and pores sizes are determined by
the electrical conditions of the CD anodising stage. Ap-
pearance and colour tones of the anodic oxide after the
combined operating stages involves in the procedure II are
mainly related to the AC anodising conditions, although the
parameters of the DC process are also of critical meaning as
they emerge from a compromise between a current density high
enough for a fast oxide growth rate and the corresponding
voltage limited to avoid burning effects. This two-step
Integral colouring procedure yields anodic finishings rang-
ing from white-ivory to dark blue colours, comprising a wide
variety of bluish tones after proper adjustment of the Veff

and t*g values (Table 3). The gradual change of the colour
tone is associated with the oxide aorphology modifications
resulting from ths init ial anodising step. Light dispersion



30
30
60
60

49.8
61.5
54.9
76.2

-4.71
-11.2

-6.56
-6.30

-17.8
-4.01

-15.4
7.43

139
TABLE 3. - Dependence of the colour coordinates on the characteristics

of the first AC anodising step using procedure II in solu-
tion B. The electrical parameters of the second DC anodising
step are yuax * 50 V and íaãX • 3 A d»~

2. The overall
thickness of the oxide layer on 5052 alloy attains ca. 35-
40 u. • •

Veff/V

40
50
40
50

due to the structural characteristics and pore distribution
of the external oxide layer appears to be in this case the
most important contribution to the colour tone. The incorpora
tion of sulphur in the oxide film was detected by energy
dispersive X-ray analysis, but no carbon incorporation was
observed by electron-probe uicroanalysis. By employing only
the 0C anodising step, procedure IV, the high presence of
metallic Al in the oxide layer seems tc cause the brownish
colours which contribute to the colour depth.

In the case of solution C as anodising electrolyte the
main effect of the procedure II is the development of a
wood-grain pattern oxide film. The colour of the oxide layer
changes from brown to black as the anodising conditions in
the DC stage become more severe and the oxide thickness
increases from 20 u to 40 u. In this electrolyte the range
of the AC operation parameters is close limited. At low Veff
practically no influence on the colour of the oxide is detect
ed after the complete two-stage anodising procedure, and at
high Ve£f intensive pitting is observed. Under these
circunE) canees, the appearance of the surface finishing which
result either from procedure II or from procedure IV under
comparable DC electrical conditions are relatively similar.

The oxide films obtained with procedure II in solution
D, which has pH and conductivity values close to those of
solution B, exhibit good q'uality finishings only in a
relatively narrow range of the anodising electric parameters.
The second DC stage renders an homogeneous oxide layer at
vmax between 20 V and 40 V and i m a x ranging from 1 up to
3 A dm"2. These conditions limit the useful Vef¿ values at
the AC step. Accordingly, the final appearance of the coat-
ing can be varied within the grayish colour tones for the
1050 alloy, and in the case of the 5052 alloy light brown
oxide layer can be also produced. At sore severe anodising
conditions intensive electric breakdown of the oxide is
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achieved. Similar conclusions arise fro» the use of anodis-
ing procedure IV in solution 0.

In order to establish the possible effect of carbon in
the electrolytic bath composition of solution A-D, some
experiments were carried out using solution E. The results
show that both anodising procedures II and IV form oxide
layers whose characteristics under comparable anodising condi-
tions slightly differ from that resulting in the case of
solution 0, although the colour depth is diminished.

CONCLUSIONS

The electrical parameters can be varied within relative
wide ranges to obtain homogeneous coloured oxide films when
the anodising procedures are performed in complex-forming
electrolytes as solutions A and B, and probably also solution
C. In these cases the alloy composition slightly affects the
colour of the surface finishing as only little variations in
the colour t'one and colour depth were observed employing
either procedure I or procedure II.

Under AC anodising steps the colour of the electroformed
oxide layer can be associated with the oxide morphology. The
appearance of the surface finishings obtained with procedures
II and III change when the oxide films are sealed in boiling
water. SEM observations confirmed the dependence of the
oxide film morphology on the characteristics of voltage
perturbation program employed during anodizatlon. This type
of anodized specimens require a sealing treatment by clear
dip coating. On the other hand, the coloured aluminium oxides
resulting by the use of anodising procedures I and IV remain
unaltered after the conventional sealing step.
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ELECTROSINTESIS ORGÁNICA

CON ELECTRODOS REACTIVOS

M. L. Contreras', S. Rivas y R. Rozas

Depto. de Química» Facultad de Ciencia, Univ. de Santiago
de Chile, Casilla 5659, Santiago-2, Chile

ABSTRACT. Some aspects of organic elect^osynthesis with
reactive electrodes, like preparation and potential use of
them, are described. The reactive electrodes considered
in this work, are the sulfur and phosphor ones respectively.
The synthesis are carried out in one pot, one step, start-
ing from the chosen element as the work electrode and orga-
nic substrates as acids, bases and aminoacids.

Los electrodos reactivos conocidos han sido usa-
dos principalmente para la obtención de complejos organome-
tálicos. ' Entre los electrodos reactivos que se han usado

1 2con fines sintéticos se encuentran los metales, ' mientras

que los electrodos no-conductores como el azufre han sido
3 4

menos estudiados. '
En este trabajo se discuten algunos aspectos re-

lacionados con la electrosíntesis de compuestos orgánicos
de azufre y de fósforo, partiendo del elemento mismo (S, P),
como electrodo.

La preparación del electrodo de azufre * es co-
nocida; la conductividad de este electrodo se produce con
ayuda de grafito. El electrodo de fósforo se basa en el
mismo principio, pero considerando las particularidades y
precauciones que caracterizan a este elemento.

EXPERIMENTAL

El equipo experimental utilizado, un sistema PARC

para voltametría y electrólisis, es el mismo descrito antes;4

?a única diferencia consistió «n utilizar celdas electroqui-
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micas preparativas provistas de una membrana semipermeable

que mantiene separado el anolito del catolito. En las re-

acciones de reducción el potencial utilizado fue de - 0*5 a

- 0,7 volts: para las reacciones de oxidación el potencial

de trabajo fluctuó entre + 0,5 y + 1,1 volts.

Las reacciones de electrosíntesis efectuadas en

el electrodo de azufre corresponden a reacciones de reduc-

ción: con el electrodo de fósforo se trabajó en oxidación.

Así tenemos que para el azufre en reacción con

piperidina, C^H^N, se producen compuestos organoazufradoa

del tipo CgH13NOS y del tipo Cgüj^NSj. Los estudios efec-

tuados hasta ahora para el primer tipo, muestran claramente

la presencia de una lactama alfa,beta-insaturada en anixlo

de neis. Se discuten las posibilidades estructurales para

estos compuestos en base a sus espectros de IR, UV, RMNP y

masas de alta resolución. La explicación del tipo de pro-

ducto obtenido se discute en términos de formación de com-

puestos lamelares entre azufre y carbono en el electrodo,

que reaccionan posteriormente con el sustrato orgánico.

En el caso del electrodo de fósforo, los produc-

tos obtenidos son, según RMN de P, del tipo fosfato. Es-

to se explica en base a la oxidación del fósforo en el elec-

trodo, a ácido polifosfórico, en una concentración controla-

da y a pH neutro, en el seno de la solución.

Ambos tipos de reacciones de interés sintético se

producen en una sola etapa, en condiciones suaves de reac-

ción, a partir de los elementos no-conductores, a diferencia

de su preparación puramente química5'6 que requiere varias

etapas.
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ESTUDOS COMPARATIVOS DE TITULAÇÕES POTENCIOfiÉTRICAS COTÍ ELETRODOS POLA
RIZADOS. APLICAÇÕES PARA O SISTEMA MnO~/Tl(I) e FeíIIJ/Cr20p".
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ABSTRACT

Polarized electrodes techniques have been described. Applica-
tion of Constant Current Potentiometry and Constant Current Bipotentio-
metry are compared. The end points obtained for MnOT/Tl(I) in alkaline
solutions and Fe(II)/Cr O ~ in acid solutions showed to be exact, rapid
simple and precise.

INTRODUÇÃO
(1-4)

Em trabalhos anteriores foram relatados experimentos so-
bre a utilização de dois microeletrodos polarizados para a determinação
de íons MnOT em meio alcalino com Tl(I), visando caracterizar as este-
quiometrias de oxidação do íon CS_N".

O presente trabalho descreve experimentos onde se verificou a
possibilidade de detecção do ponto final de titulação de íons MnOI em
meio alcalino com tálio(I) e também de Fe(II) com íons Cr_0?" em meio
ácido, numa condição em que uma pequena corrente de polarização flui
entre um microeletrodo de platina e um eletrodo de referência de calo-
me lano saturado de área grande.

PARTE EXPERIMENTAL

Reagentes: Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico. Agua
bidestilada foi utilizada em todos os experimentos.

As soluções de permanganato foram preparadas e estocadas se-
gundo STAM . As padronizações foram sempre feitas em meio ácido sul-
fúrico, utilizando-se oxalato de sódio com padrão.

0 Tálio(I) foi utilizado como reagente de permanganato em meio
alcalino, na forma de TICIO4 e foi preparado e padronizado seguindo-se
a rotina já estabelecida em tra"balho anteriorí2).

As soluções de ferro(II) utilizadas foram preparadas a partir
do sulfato ferroso amoniacal e padronizadas com solução padrão de
KMnO4, em meio ácido, conforme rotina descrita por FLASCHKA e colabora_
doresí6^.

Equipamentos: As titulações potenciométricas sob condição de corrente
nula, bem como as titulações empregando microeletrodos de platina pola_
rizados e também as diferentes configurações de pares de eletrodo de
referência operando com uma pequena corrente de polarização, foram feî
tas em um sistema analizador potenciométrico Corning modelo 101 com uma
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interface multicanal potenciométrica modelo 103. Este sistema dispõe
de quatro canais independentes, todos eles com salda "Karl-Fisher"(KF),
que imprime entre os eletrodos uma corrente de polarização de 10 uA.

Nas titulações potenciometricas foram utilizadas buretas de
pistão manual da Metrohm, de 20, 10 e 5 ml. No estudo comparativo de
titulações potenciometricas com e sem polarização entre eletrodos, uma
célula tipo H de PECSOCKl7* foi utilizada. A Figura 1 ilustra este ti-
po de célula e o arranjo experimental que permite a polarização entre o
eletrodo de platina e o eletrodo de calomelano saturado.

Procedimentos Experimentais: Titulação de íons MnO^ em meio alcalino.
Ao compartimento de trabalho da célula potenciométrica. adicionam-se
10 ml de água bidestilada e 10 pastilhas de hidróxido de sódio (cerca
de 2,0 g de NaOH). Em seguida, adiciona-se a solução de permanganato e
1,0 g de cloreto de bário. Os eletrodos são introduzidos na solução e
o permanganato é titulado com solução de tálio(I). As leituras de po-
tencial efetuam-se entre 15 a 20 segundos após a adição do titulante.

Nos estudos comparativos da exatidão dos pontos finais obtidos
por meio da bipotenciometria â corrente constante, potenciometrla à ccr
rente constante e potenciometria à corrente nula, foi utilizado o arran
jo experimental descrito pela Figura 2. Nota-se que um sistema de seis
eletrodos são empregados, permitindo que num só experimento, sejam exe
cutados os tres tipos de titulações. Neste caso, como um dos tipos é a
potenciometria sem polarização, o tempo gasto para reestabilização de
potencial após a adição do titulante» é maior e o teste de exatidão
constitui em se verificar se havia coincidência nos tres pontos finais
obtidos sob as diferentes condições experimentais.

FIG.l FIG.2

FIGURA 1 - Célula de Pecsock com o compartimento de trabalho superdimen
sionado em relação ao compartimento de referência, e as co~
nexões entre os eletrodos e o pHmetro:
A? Compartimento do eletrodo indicador de platina, B: Compar
timento do eletrodo fle referência (ECS). C: Borbulhador.



199
E.: Eletrodo de platina. E~: Conexão do ECS. P: Ponte salina

FiBURA 2 - Célula potenciométrica com seis eletrodos utilizada para o
estudo comparativo de determinação do ponto final de titula
çòes de HnO" em meio alcalino com TI(I), sob difprentes con-
dições experimentais.
A: Eletrodo de referência (ECN) conectado junto com eletrodo
de platina (B) no sistema Ei» sem polarização» Pj: Ponte sa-
linaj C e D: Eletrodos de platina polarizados» conectados no
sistema E2 de medida 1 F: Eletrodo de platina conectado ao
eletrodo de referência (ECS) (G) ao sistema de medida E, com
polarização» B: Borbulhador» P : Ponte salina» M: Barra mag-
nética» C: Compartimento do ECS.

Titulações de Fe(II) com K-^CTJH-} em meio ácido: Alíquotas de solução de
Fe(II] são adicionadas à célula potenciométrica, em meio ácido sulfúri-
co 2,0 ri. Os eletrodos são introduzidos na célula e a solução de dicro-
mato é adicionada, efetuando-se as leituras de potencial 10 segundos
apôs a adição de titulante.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os experimentos iniciais revelaram que a indicação do ponto f¿
nal nas titulações de MnO^ com tálio(I) em meio alcalino, utilizando-se
o arranjo experimental da Figura I, sõ ocorria com polarização catódica
do eletrodo de trabalho.

A Figura 3 ilustra o aspecto da curva potenciométrica, nas con
dlções de uma pequena corrente de polarização entre o eletrodo de trab£
lho e o eletrodo de referência (ECS) com polarização catódica do mi-
croeletrodo de platina, comparativamente com uma curva obtida sem pola-
rização entre os eletrodos. Esta figura mostra uma inflexão mais nítida
para a situação em que o eletrodo de trabalho está polarizado.

A Tabela 1 mostra o resultado do estudo de precisão empregan-
do-se o sistema de eletrodos polarizados descrito na Figura 1. Nesse es_
tudo, investigou-se o consumo de Tálio(I) para diferentes alíquotas de
solução de permanganato. Os resultados evidenciam qur a determinação do
ponto final é bastante precisa, equivalendo-se na reprodutibilidade aos
resultados obtidos quando se utilizam dois microeletrodos de platine p£
larizados. As titulações são também tão rápidas quanto aquelas sob con-
dições bipotenciométricas, verificadas anteriormente(2).

A Figura 4 mostra o aspecto das curvas potenciomêtricas obtidas
com o sistema de eletrodos descritos na Figura 2. As diferentes curvas
evidenciam a coincidência dos pontos finais para as tres diferentes té£
nicas empregadas simultaneamente. _

Os ensaios preliminares com o sistema Fe/Cr 0 mostraram que
a indicação do ponto fina] só ocorria com a polarização anódica do ele'
trodo de platina. Tais fatos mostram que a escolha da polarização do
eletrodo de trabalho, depende do sistema redox investigado. A Tabela 2
traz o resultado de uma série de determinações de alíquotas de solução
de Fe(II) com dicromato, mostando que se obtém boa precisão na detecção
do ponto final.
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• DeterMinação via gráfica. TABELA 1

FIGURA 3 - Curvas potenciometricas obtidas com e sem polarização entre
o eletrodo de trabalho e eletrodo de referência de calomela_
no (ECS)t A) Com eletrodo de trabalho polarizado catodicamsn
te e 6) Sem polarização entre os eletrodos.

TABELA 1 - Teste de precisão nas titulações de uma solução de T1C10.
com permanganato em melo alcalino» empregando o sistema de
eletrodos com corrente de polarização entre eletrodo indic£
dor de platina e eletrodo de calomelano saturado.

A Figura 5 mostra o aspecto de curvas de titulações onde se
comprova que a detecção do ponto final só ocorre quando se polariza ano
dicemente o Bletrodo de trabalho.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente trabalho, mostram que as ti
tulações â corrente constante, quer sejam executadas com pares de mi-
croeletrodos de platina ou com um sistema constituido por um par ele-
trodo de platina-ECS, conduzem a resultados bastante rápidos e preci-
sos. Uma nitidez maior na definição do ponto final se verifica em ti-
tulações bipptenciométricas.

Nos testes de exatidão do ponto .'inal, comparando-se as tres
modalidades de titulações potenciometricas aplicadas ao sistema MnOV
Tl(I) em melo alcalino (Potenciometria à corrente nula, Blpotenciometrla
ã Corrente Constante e Potenciometria ã Corrente Constante), em cinco
determinações simultâneas realizadas, observaram-se coincidências sup£



201
riores a 99.5 nos pontos finais.

A Potenciometria e Bipotenciometria à corrente constante po-
dem ser utilizadas também para o sistema FeíID/Cr ÜZ~, com as vanta-
gens discutidas! rapidez, precisão e maior nitidez na detecção do pon
to final.

Deve-se enfatizar que nas titulações potenciometricas a cor-
rente constante, em que uma pequena corrente de polarização flui en-
tre o eletrodo trabalho e o eletrod de referência de área grande
(ECS), o par de eletrodos comporta-se como se apenas o eletrodo de tra
balho estivesse polarizado efetivamente, sendo de grande importância "õ
sentido da corrente de polarização na detecção do ponto final.
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TABELA 2 - Resultado da determinação de Fe(II) com Cr_0" em meio ácido
utilizando pequena corrente de polarização entre eletrodo de
trabalho de PE e ECS, com polarização anódica do eletrodo
indicador de platina.
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FIGURA 4 - Curvas potenciométricas obtidas sob diferentes condições ex

perimentais: A) Corrente de polarização entre eletrodo de
platina e eletrodo de referencia (Eletrodo F e G na Fig. )i
B) Corrente de polarização entre dois eletrodos de platina
(Eletrodos C « D na Fig. )i C) Potenciomét ria a zero d«j
corrente (Eletrodos A e B na Fig. ).

FIGURA 5 - Curva potenciométrica obtida na titulação de Fe(II) com
Cr_O~ em melo ácido, com o eletrodo de trabalho polarizado
anodicamente (A) e catódicamente (B)
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DETERMINAÇÃO DE EUROPIO POR VOLTAMETRIA COM ELETRODO DE GOTA PENDENTE
DE MERCURIO.
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I n s t i t u t o de Pesquisas Energéticas e Nucleares
IPEN-CNEN/SP - Caixa Pos ta l 11.049 - Pinheiros - São Paulo

ABSTRACT

This paper descr ibes the vo l tametr i c determination of
europium by the mercury hanging drop e l e c t r o d e . The peak p o t e n t i a l s are
- 0 .73 V vs SCE in 0.1M NH.C1 at pH 5-6 and - 1.30 V vs SCE in 0.1M *
EDTA at pH 6 -13 . The s e n s i t i v i t y of the method i s extremely h igh: '
l:10~6M i n NH^Cl and 3-10"7M (aprox. 0 .30 vg Eu i n 6 mL c e l l s o l u t i o n )
in EDTA as support e l e c t r o l y t e . The method i s be ing rout ine ly applied
to the determination of europium i n s o l u t i o n s and lanthanide oxides *
from frac t ionat ion experiments.

INTRODUÇÃO

A necessidade de se fazer o controle analítico em número'
razoavelmente grande de soluções e óxidos resultantes da separação e
purificação dos lantanidios individuais nos levou a uma busca sistemá-
tica de métodos para a sua determinação. Entre os métodos escolhidos,
por serem factíveis em nossos laboratórios e por sua simplicidade, ci-
tam-se a espectrofotometria molecular, espectrofluorimetria em soluções
ácidas e em meio carbonato de potássio, espectrofluorimetria em matri-
zes solidas de óxido de itrio e vanadato de itrio, bem como por absor-
ção atômica em forno de grafita. A escolha de qualquer dos métodos cí̂
tados depende do tipo de lantanídio, sua concentração e presença das"
outras terras raras.

Nos laboratórios do IPEN-CNEN/SP tem-se feito uso fre-
qüente do método espectrofluorimétrico para a determinação de algumas
terras raras (2,3), Traços de terras raras são coletados de soluções de
urânio e determinadas com elevada sensibilidade por espectrofluorime- '•
tria em matriz sólida de óxide e vanadato de Itrio, atingindo-se os li-
mites de 0,4 e 0,02 ug Eu/g Y, respectivamente^). Algumas terras ra-"~
ras também podem ser determinadas espectrofluorimetricamente em solu
ção aquosa, como é o caso dos carbonatocotnplexoi, aniônicos. Tb e Eu
em carbonato de potássio formam complexos que apresentam intensidade '
de fluorescencia bem maior que-em meio ácido. Determinou-se 0,5 vg Eu/
mL de solução 3M em K.CO* quando puro e sua determinação em óxidos de
Cd e Sm pode atingir o limite de 3% Eu/Gd e a partir de 5% Eu/Tb O ) ,

t bem conhecido que diversas terras raras na mesma ma
triz podem interagir e, desta maneira, afetar seriamente sua determina
ção, como * o caso da análise por luminescencía. Este tipo de interfe-
rência das próprias terras raras depende do tipo de íon, da concentra,
ção e do tipo de matriz. Em alguns casos especiais pode-se determinar
europio em baixíssimos teores, por fluorescencia (emissão de 614nm)v '.

A determinação de lantanidios de alta secção de choque
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en uranio por absorção atômica em forno de grafita alcança os seguintes
limites de determinação (ug In/g U): Eu 0,01, Gd 0,5, Sm 0,1 e
Dy 0,002<6>.

No fracionamento das terras raras geralmente não se ex-
ploram as variações dos estados de valencia, fazendo-se o fracionamento
no estado trivalente. Eu-Ill pode ser facilmente reduzido a Eu-II e
Ce-III pode ser oxidado a Ce-IV. Há muitos anos, para a determinação dos
lantanídios, procurou-se explorar esta propriedade do europio por dete_r
ninação polarogrãfica. Além do Europio também samãrio e iterbio podem
ser determinados voltametricamente com eletrodo de mercúrio, no qual se
reduzem ao estado de valencia II.: A onda polarogrãfica do europio é bem
definida, prestando-se, pois, para finalidades analíticas.

Laitinen e Taebel*5' sugeriram a determinação polarogrã-
fica do europio em B io NH.C1 0,1 M como eletrólito suporte, no qual a
onda do europio é revt-sível. 0 ácido etilenodiamino-tetraacético (EDTA)
forma um complexo bastante estável com o europio, servindo também como
eletrólito suporte para a sua determinação, em pH variando de 6,0
13,6 (7).

Neste trabalho, desenvolvido como contribuição â determ£
nação de europio em meio a outras terras raras em frações de separação
individual de lantanídios no IPEN-CNEN/SP, apresenta-se a determinação^
voltaroétrica de europio usando-se um eletrodo de gota pendente de mercú
rio nos dois eletrólitos suportes supracitados. A nítida vantagem recia
nada pelos autores, em comparação ao clássico método polarogrãfico, é a
maior sensibilidade, podendo-se atingir concentrações na solução de me
dida tão baixas quanto 3.1O"7 N em Eu.

PARTE EXPERIMENTAL

Equipamento

Polarógrafo modelo 174, Priocenton Applied Research (PAR!
com registrador omiographic, serie 2000, Houston Instrument, Célula Po-
larográfica, eletrodo de referência de calomelano saturado (ECL), ele-
trodo de platina e eletrodo de gota pendente de mercúrio, bem como con-
dições de tratamento do mercúrio e do nitrogênio já foram descritos an-
teriormente (1 »* 18),

Reagentes

EUROPIO - Pesou-se o óxido de europio espectrograficamente puro, dissol

.

vendo-o depois com acido clorídrico a quente e preparando-se uma solu-
ção padrão. A partir desta prepararam-se as demais soluções por dilui-
ção diretamente em balões volumétricos de tal modo que as mesmas eram
0,1 M em NH4C1 ou 0,1 M em EDTA.'

TERRAS RARAS - Os óxidos a serem analisados foram dissolvidos com HC1 '
adicionando-se algumas gotas de agua oxigenada, evaporando-se ate quase
secura e retomando-se com cloreto de amonio ou com EDTA, conforme a de-
terminação. Nas soluções provenientes da unidade de fracionamento de '
terras rarasz aluídas^ já COB EDTA, faz-se o controle do pH e em seguida
a determinação voltsmétrica.
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EDTA - EDTA PA adquirido no comercio local apresentou contaminação de!
cadmio, o qual interfere na determinação do europio. For esta razao so'
freu o seguinte tratamento. A partir de uma solução do sal dissõdico T |

fez-se a cr i s ta l i zação do EDTA por adição de ácido c lor ídrico até pH
1,0-1 ,2 . Fi l trou-se e redissolveu-se o EDTA com NĤ OH, precipitandc-o
novamente. F i l trou-se e lavou-se com etanol , acetona e finalmente é t e r ,
deixando-o secar em temperatura ambiente por 2U horas e depois secando-'
o em estufa a 110°C. Preparou-se uma solução 0,1 de EDTA por dissolução
com MaOH e acertando-se o pH f inal entre 8 e 9.

Determinação Voltamétrica do Europio

Â célula polarográfica adicionam-se 5 mL do e l e t r ó l i t o
suporte desejado (NH,C1 ou EDTA) e 1 mL da solução a anal isar. Passa-se
o nitrogênio durante 3 minutos. Retirado o tubo borbulhador mantém-se
a atmosfera de nitrogênio durante o registro da curva. Faz-se a varredu
ra de potencial.-Após o registro de curva adiciona-se um volume conheci
do de solução padrão de europio e repete-se o reg i s t ro . Traça-se o gra
f ico com três adições de padrão. A cada regis tro troca-se a gota de mer
curio. O parafuso mi crométrico que controla as gotas de mercúrio é usa-
do para que todas elas tenham a mesma área.

As Figuras 1 e II apresentam os voltamogramas pare s de-
terminação de europio com eletrodo de gota pendente de mercúrio, com
e l e t r ó l i t o suporte NH.C1 O,1M e EDTA C,1M, respectivamente. No primeiro
caso o potencial foi varrido de - 0,5 a - 0,9 v s . ECS, apresentando um
potencial de pico em aproximadamente - 0,73 V v i ECS. No caso de EDTA
varreu»se o potencial de - 1,1 a - 1,5 V vs ECS, apresentando-se o po
tencia l de pico em torno de - 1,30 V vs ECS. A velocidade de varredura
foi de 10 mV/s.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Usando-se NH,C1 0,lM como e l e t r ó l i t o suporte obtém-se '
uma onda muito bem definida, mas requer um controle mais rígido de pB,
o qual deve es tar entre 5 e 6. Interferem nesta determinação todos os
elementos que apresentam potencial de meia onda próximos a - 0,67 V v»
ECS (Cd e Pu* ) . Neste e l e t r ó l i t o suporte conseguiu-se boa resolução
da onda a part ir de concentrações 3.1O~7 M em Eu (aprox. 0,30 yg Eu em
6 mL na c é l u l a ) .

Usando 3e EDTA como e l e t r ó l i t o suporte também obteve-se
excelente resolução da onda a partir de 1 yg Eu/mL na cé lula (1.10"6Eu)
Para es te e l e t r ó l i t o suporte o potencial de pico é de aproximadamente '
- 1,30 V vs ECS, para a faixa de pH 6-13 , o que t mais vantajoso do que
no caso do c loreto de amonio. Acrescente-se ainda a vantagem de se po
der fazer a analise diretamente nos eluídos da coluna de fracionamento
(eluição com EDTA). Interferem nesta deteroinaçao os elementos que apre
sentam potencial de neia onda próximos a - 1,24 V vs ECS. Neste neio ob
serva-se também o aparecimento da onda de descarga do hidrogênio,
qual nãc prejudica a determinação do europio.

Como recurso f i n a l , no caso de interfcrentes comuns,
faz-se a precipitação das terras raras com ácido oxá l i co , obtem-se os
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óxidos, os quais são analisados como descrito, lha interferente sério en
contrado na parte experimental foi a presença de cádmio no próprio EDTA
adquirido como PA, o qual requereu uma purificação complementar por du
pia cristalização. Não interferem torio, zircônio e as demais terras
raras.

A precisão dos resultados é boa para o controle roti
neiro do processo de fracionamento dos lantanídios. Para as soluções T

mais diluídas em europio o erro foi da ordem de 10Z. Finalmente, a mai-
or vantagem reclamada neste trabalho é a alta sensibilidade do método,
mais sensível que o método polarogrãfico convencional, podendo-se deter
minar europio em soluções 1.10~'M na célula, mesmo na presença de our ~
tros lantanídios, enquanto pela polarografia convencional requer-se '
uma concentração da ordem de 2.1O~^M. Exemplificando, num dos experimen
tos de fracionamento, fez-se a determinação de europio pelo método aquT
descrito, encon-rando-se os seguintes valores: frações N9s 36, 37 e 38:
0.0002Z Eu em Gd203 de pureza acima de 90Z; 0,0009, 0,0066 e 0,001Z Eu
em três frações de óxidos SB>203_ de pureza acima de 99Z. Estas frações
foram obtidas a partir da solução de clcretos mistos de terras raras, *
cujo teor em europio era de 0,16Z, obtido também pelo método aqui des-
crito. Umasituaçao parecida jájiavia sido demonstrada pelos autores na
determinação voltamétrica do urânio^1»8).



Determinação Voltamei rica de
Europio com EGPM

1. Eletrolíto suporte :NH4Ce O,iM
2. Amojtro
«5,4j5. Adições de padrão

*FI&. I I Determinação Volt'ametrica de1'*
Europio com EGPM

1. Eleiro'lilo suporte :EDTA O.lfi
2. Amostra
3,4,5. Adições de padrão
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ALGUMAS MEDIDAS DE IMPEPANCIA ELETROQUÍHICA REALIZADAS NO

SISTEMA FERRO-ETANOL

O.R.Mattos; M. Athayde; L. Sathler
COPPE/UFRJ
Dept? Metalurgia Caixa Postal 68505
CEP: 2I9MI - Rio de Janeiro, RJ

The present work is the beginning of an experimental research
concerning the behaviour of iron in de-oxygenated ethanol studied by
the impedance method.

Devido ao emprego do etanol como fonte alternativa de energia,
existe no Brasil a preocupação em estudar o comportamento quanto ã cor-
rosão dos diversos materiais nesta solução.

0 grupo de corrosão da COPPE/UFRJ tem mantido uma linha de tra
balho no sentido de caracterizar a influência das principais impurezas
presentes no álcool capazes de mudar o comportamento dos materiais nes-
te meio"'2>3). As técnicas utilizadas nesses estudos têm sido, até o
presente momento, aquelas clássicas de curva de polarização e medidas
de velocidade de perda de massa.

A dificuldade de trabalhar-se com etanol deve-se em grande par
te ã sua alta resistividade, o que dificulta a utilização dos métodos
clássicos da eletroquímica. í comum para superar este problema, útil i -
zar-se um eletrôlito suporte e, no caso, os mais utilizados sao o per -
clorato de litio ou de sódio.

Os resultados mostrados a seguir refere.irse a um início de tra_
balho utilizando a técnica de impedâncía eletroqufmica no estudo dos ma
teriais na presença do etanol.

I - MATERIAIS E MÉTODOS

Não será apresentado neste trabalho a técnica de impedâncía eletro
química,sendo os detalhes da mesma encontrados em (M. Para medida de
impedâncía foi utilizado um analizador de função de transferência A.F.T.
(Solartron modelo 117*0. Cabe ressaltar que este aparelho, para uso em
eletroqufmica, exige um potenciostato especial de larga banda passante
e equipado com eliminadores das componentes contínuas de tensão e cor -
rente.Este último aparelho foi construído no próprio laboratório de
corrosão e encontra-se descrito na referência (5). A célula utilizada
é aquela convencional com três eletrodos. Onde fez-se necessário, foi
acoplado em paralelo com o eletrodo de referência um capacitor de peque
no valor <centenas de nanofaradays), para evitar possíveis rotações dê
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ao
fase no sistema.

O ferro utilizado é de origenuJohnson-MATHEY de superficie c |
lfndrica cuja seção reta possui 0,2 cm . 0 tratamento superficial _ do
eletrodo, assim como os cuidados para eliminar-se o oxigênio da célu-
la, foram descritos anteriormente*'). Os potenciais apresentados foram
medidos em relação ao E.C.S.
I I - RESULTADOS OBTIDOS

Na figura 1 são mostrados os diagramas de impedãncia obtidos
no potencial de corrosão dos sistemas ferro-etanol (E «-^00 mV) e
ferro-etanol • 6* Agua (E • -*30 mV). Ho diagrama X nota-se dois
arcos capacitivos que, coS8 I conhecido, estão ligados a duas constan-
tes de tempoí*). 0 primeiro arco capacitivo encontra-se em torno de
100 Hz e o segundo a 0,016 Hz. Nota-se ainda os elevados valores resi¿
tivos encontrados no diagrama. A resistência do e le t ró l i to , medida en
tre o eletrodo de trabalho e a referência, foi determinada c vale
1,8 KB.cm2 (o valor resistivo, na realidade, foi de 9KR .Apresenta-se
aqui na forma de (9 x 0,2) fl-cm2 para fac i l i ta r o cálculo da queda
ohmíca). Ho diagrama B, além dos arcos vistos em A, nota-se a presença
de i» arco indutivo a baixas freqüências em torno de 0,001 Hz. A resi¿
tência do eletról i to neste caso foi de lKft.onr.

Na figura 2 vê-se os dia-
gramas para o sistema fe£
ro-etanol-âgua-perclora -
to-cloreto (diagrama A,
E * -550 mV) e ferro-
eíSnoI-água-perclorato
(diagrama B, E *-500mV).
Para ambos os oi agramas
notou-se, em relação â f_i_
gura anterior, uma grande
diferença no domínio de
alta freqüência. Com efe¿
to, o primeiro arco capa-
cit ivo mostra-se reduzido
em tamanho e aparece em
freqüências bastantes ele
vadas (2,5 KHz). Apôs e i
te arco, manifesta-se um
segundo arco capacitivo
em torno de 0,1 Hz e, pa-
ra o caso do diagrama A,
um arco indutivo em torno
de 0,001 Hz. A resisten -
cia do eletról i to em am •

Diagramas de impedãncia para o
ferro em; ,
* ) Etanol P.A. U ^ ^ - W O mV)

b) Cnnol r.A. * i t H,0 bos os,casos foi de
60Q.CM .
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Na figura 3 apresenta-se
o diagrama de impedância
medido sobre a platina
no potencial de repouso
(E . * zero volts).
Vê-fea existência de um
arco capacitivo em torno
de 250 Hz e outro a mais
baiMas freqüências em
0,06 Hz.

Fig. 2 - Diagramas de impedância para o
ferro em:

a) Etanol P.A. + 6% H,0 + »
Na C10.-C1 +0,3mgCr /100ml + 10 M
(¿corr * -550 mV) .,

b) Etanol P.A. • (>% H 0 + 10 *M
Na2CI0|| (E c o r r * -S50 mV)

III - DISCUSSÃO
Os resultados obtidos,
ainda que representem
um início de trabalho,
mostram de modo claro
a dificuldade da rea-
1 i zação de med i das no
sistema ferro-etanol.
De um lado a não adi-
ção de eletrólito su-
porte dificulta as me
di das de polarização
a serem feitas no si¿
tema em estudo. Por
exemplo, uma.corrente
de 100 LiA/cm pode
proporcionar quedas
ohmíca de 180 mV para
o Etanol P.A. e lOOmV

para o Etanol + (>% água. Valora-s de queda ohmica desta ordem de grand¿
za exigem cuidados especiais no trabalho. Por outro lado, a adição de
eletrólito suporte não é isenta de críticas. 0 simples potencial de co£
rosão já mostra uma clara influência do anion perclorai?. Com efeito ,
os potenciais medidos na presença deste eletrólito suporte são sempre
inferiores (mais ativos) que aqueles medidos na sua ausência.

Na figura 1 observa-se a ausência do arco indutivo no caso do
etanol P.A. Por outro lado, ao adicionar-se água ao sistema (diagrama
B), notou-se um arco indutivo a baixas freqüências (0,001 Hz). É fato

«o n
PARTE REAL , K A . U 1

Fig. 3 - Diagrama de impedância para a p1atj_
na no etanol P.A.
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conhecido que os processos d" corrosão dos metais, nos seus respectivos
potenciais de corrosão, caracterizam-se,em geral, por arcos induti-
vos (6). Se esta constatação permanece verdadeira para o presente estu-
do, tender-se-ia a crer na inexistência do fenômeno de corrosão do fejr
ro em etanol P.A. Esta interpretação dos resultados estaria coinciden-
te com as medidas de perda de massa realizadas anteriormente''«2.3).No
que concerne ao arco capacitivo a mais baixa freqüência, a semelhança
dos diagramas da figura IA e aquele da figura 3>conduz a associar o ar_
co capacitivo em torno de 0,06 Hz ao fenómeno de oxidação/redução do
álcool. Reações tfpicas poderiam ser aquelas propostas por Heitz''»''.

Estando as observações acima corretas (pretendemos aprofundar
nossa análise com a continuação do trabalho), poder-se-i a interpretar
os diagramas de impedância medidos como segue: 0 primeiro arco capaci-
tivo estaria ligado mais intimamente com a dupla-camada eletroquímica.
0 segundo arco estaria associado ao processo redox do álcool e, final-
mente, o arco indutivo estaria representando a dissolução do ferro.Di£
gramas de impedância bastante similares aos da figura 1 foram encontra
dos recentemente por I. SEKINE AT AL1.(°' para o sistema ferro-ácido fô7
mico. A interpretação dada pelos autores está bastante próxima daquela
aqui sugerida.

No que concerne a figura 2, nota-se que a presença do eletró-
1íto suporte diminui significativamente a resistência ohmica, facili-
tando, por conseguinte, as condições de trabalho. 0 primeiro arco cap¿
citivo aparece a mais altas freqüências (2,5 KHz) e tem menor diâme ~
tro. 0 segundo arco capacitivo, aquele que estaria associado ao proce£
so redox do etanol, parece não sofrer grande influência do eletrólito
suporte. Um fato algo surpreendente está ná ausência no diagrama B do
arco indutivo a baixas freqüências. Se este arco refere-se ao processo
de uíssolução do ferro, o perclorato de algum modo parece dificultares
ta dissolução ou, uma c.tra hipótese, atuaria sobre a mesma tornando-a"
mais lenta. Um efeito anódico do perclorato ao ser adicionado na água
foi recentemente proposto na literatura**/.

Embora em caráter preliminar, registrar-se-ãoas seguintes con
ciusões: "~

IV - CONCLUDES:

1. Com alguns cuidados experimentais foi possível medir, de modo cla-
ro, a parcela ohmica existente nos sistemas aqui apresentados.

2. 0 método de impedância mostrou ser uma ferramenta que pode auxi-
liar no esclarecimento do sistema ferro-etanol.

3.. 0 etanol parece contribuir no processo eJetroquímico com uma parce
Ia redox. Em sendo este fato verdadeiro, antes de analisar-se as
medidas de polarização sobre este sistema, associando-as ã dissolu-
ção do metal, deve ser levado em consideração uma parcela da corren
te que seria proveniente da própria oxidaçao do etanol. ~"

k. Os processos de cotrosio dos sistemas estudados neste trabalho são
lentos e apresentam grandes constantes de tempo.



213
REFERÊNCIAS

1) M.F. OLIVEIRA; "Alguns Aspectos da Corrosão do Aço AlSI 1010 em So
luções de Álcool Etílico: Influência da Concentração de H.0 e de
outras Impurezas" - Tese de Mestrado, COPPE/UFRJ (1980).

2) L. SATHLER e M.F. OLIVEIRA; "Alguns Aspectos da Corrosão Metálica
em Meio Alcoólico" X - Encontro dos Centros de Apoio Tecnológicos-
CAT - Brasilia - 26 a 30/Julho (1982).

3) N.C.C. ROCHA; "Alguns Aspectos da Corrosão do Aço ao Carbono em A_}_
cool Etílico Contendo Impurezas de Cl , CH.C00H e H.0" - Tese de
Mestrado, COPPE/UFRJ (1983). *

k) O.R. MATTOS; "Conferência Plenária" - 9? SENACOR, Pg. 1, ABRACO -
(1982).

5) O.R. MATTOS e M.S. SILVA; 10? SENACOR, Pg.175 ABRACO (I983).

6) M. KEDDAH, O.R. MATTOS and H. TAKENOUTI, J. Electroch. Soe, 128,
257 (1981).

7) E. HEITZ; "Corrosion of Metals in Organic Solvents" - Advances in
Corrosion Science and Technology. Vol. k - l'»9-2í»3» Nace, Houston
(1975).

8) I. SEKINE, H. OHKAWA and T. HANDA, Corr. Sci, 2J_, 1113 (1982).

9) F. MANSFELD, M.W. KENOIG and T. TSAI; Corr. Sci. 22, *»55 (1983)-



ELETROQUIMICA DB COMPOSTOS DERIVADOS DA BIOMASSA.

I l l - A OXIDAÇÃO DO FURFURAL A CORRENTE CONSTANTE.

Reinaldo Simões Gonçalves» Marinice Alves Tronco, Agenor Colla, Pau-

lo Janisaek (Universidade Federal de Santa Maria - 97.100 - Santa Ma-

ria, RS) e Tibor Rabockai (Instituto de Química da USP, Caixa Postal

20.780, 01000 - São Paulo, SP).

Abstract

ELECTROCHEMISTRY OF BIOHASS DERIVED COMPOUNDS. Ill - THE OXIDATION OF

FURFURAL AT CONSTANT CURREN!. - The electroxidation of furfural at

constant current yields a, probably, macromolecular product with

thermofix characteristics. The IR and NMR spectra in acetone suggest

a tridimensional structure formed by the monomer obtained by the

rupture of double bounds in the furfural ring.

INTRODUÇÃO

A transformação dos derivados da b i ermas s a em compostos ec£

nomicamente inportantes, revéste-se de grande importancia em um pals

cujas reservas de combustíveis sejam limitadas. A eletrocatilise po-

de contribuir decisivamente, a transformação dos derivados menciona-

dos em compostos úteis ã industria química. Dando prosseguimento aos

estudos relativos a derivados da biomassa (1,2) foi investigada a

eletrólise a corrente constante do furfural, uma substância que atraiu

a atenção em outros países (3,4). No presente trabalho apresentam-se

alguns resultados preliminares e uma possível interpretação mecanís-

tica do processo.

PARTE EXPERIMENTAL

As eletrõlises foram feitas utilizando-se uma fonte de

corrente contínua. Para acompanhar as variações de corrente inter-

calou-se em série con o ánodo um miliamperímetro. Este arranjo per-

IV SIMP. BRAS. ELEROQUIJl B J E I R N f f l U m AMIS, p-215-219
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mite corrigir a diferença de potencial entre os eletrodos de modo a

manter a corrente constante.

A temperatura da solução de estudo foi mantida constante

em 30 C e a sua agitação feita através do borbulhamento de nitrogênio

puro.

Todo8 os reagentes utilizados eram de alto grau de pureza,

da marca Merck e não sofreram nenhuma purificação. 0 furfural, ape-

sar de puro, foi destilado sob pressão reduzida. Toda água usada no

preparo das soluções era deionizada e em seguida destilada com per-

manganato de potássio.

Os eletrodos de trabalho (cátodo) foram o chumbo, platina,

níquel e cobre. Todos de alto grau de pureza.

Os produtos formados durante a eletrolíse se aderiam is

paredes da célula e nos eletrodos ou ficavam em suspensão na solução.

Esse material, solúvel em acetona, foi analisado quanto: a) ao ren-

dimento através da formula

.. . massa do produto ,_.
rendimento • * x 100

massa de furfural x área do eletrodo

b) ã temperatura de fusão e c) aos espectros infra-vermelho e de res-

sonância magnética nuclear.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto ao rendimento as variáveis estudadas foram: a) a

corrente aplicada, b) o tempo de eletrõlise e c) o eletrólito sopor-

te. Todas as soluções de trabalho eram 2Z (V/V) em furfural.

A tabela abaixo mostra o rendimento do polímero obtido,

aplicando a equação acima, em função das variáveis mencionadas. A

massa do produto formado foi determinada a partir da recristalízação

da resina.
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Tabela I - Variação do rendinento do polímero formado na eletrolise

do furfural.

Eletrodos ' Pt Cu Ni Pb

Eletrolito Corrente Tempo
Suporte (oA) (horas)

2 0,01 3,9 1,3 4,5
150

4 0,02 4,2 1,9 6,6
HC1
0,1 M 2 0,01 4,5 2,2 6,0

250
4 0,03 4,8 2,8 7,1

2 0,02 0,5 2,9 2,0
150

4 0,02 1,2 4,2 5,6
H2SO

„ 2 0,03 0,6 3,0 3,6
M 250

4 -0,03 1,5 3,8 7,0

Os eletrodos de chumbo, níquel e cobre mostraram um desem-

penho catalítico mais acentuado, comparando com a platina. A quan-

tidade de resina obtida também depende notavelmente do eletrõlito su-

porte. Em termos mecanísticos pode-se sugerir uma relação entre os

radicais existentes em solução e aqueles formados na superfície do

eletrodo. As outras variáveis, tempo e corrente, mostram que o pro-

duto formado é" estável e acumulativo, ou seja, tenpos maiores e cor-

rentes mais altas não degradam a resina.

Uma vez dissolvido em acetona, o polímero pode ser «cris-

talizado, por evaporação do solvente, dando uma substância que não se

funde nem a 350 C. 0 sólido pode ser redissolvido em acetona, mas é

insolúvel em água ou tetracloreto de carbono. Estas características

sugerem a formação de uma estrutura macromolecular tridimensional com

propriedades termofixas.

Os espectros IV e BMN do furfural puro, da resina e do te-
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trahidrofurano disso lv idos e s acetona foraa casparados entre s i . Para

a resina podeaos observar a permanencia da carbonila e a perda do sis_

tena de duplas conjugadas.

SUGESTÃO HECAHÍSTICA DA REAÇÃO Â HlVEL MB ELETRODO

0 furfural (2-furaldeIdo ou 2-furancarboxaldeído) possui

a foraula estrutural abaixo

H H
I I
C - C ft
1 1 *

H - C C - C

A nível de eletrodo, poderiaaos ter a ruptura das duplas

ligações coa a formação do radical

•C - C-
I I

•C C- - CT

Este radical seria o •onoaero do pollaero de cadeia tri-

dimensional que justificaria sua propriedade teraofixa, o sinal da

carbonila no IV e o sinal es RHR seaelhante ao THF.

coNausÃo

As eletrólises das soluções de furfural, coa eletrodo de

chumbo, em ácido clorídrico 0,1 H aostraras ua rendimento comparativo

alto na formação de um produto, aparentemente aacroaolecular, de ca-

racterísticas termofixas, *

Utilizando correntes de trabalho relativamente baixas e

eletrodos de aetais não nobres, observaraa-se rendiaentos até 450 ve-

tes maiores do que coa o eletrodo de platina.
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ESTUDIO DE UN MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE Hg EN AGUA DE MAR POR VOL
TAMETRIA DE REDISOLUCIÓN ANODICA DE PULSO DIFERENCIAL EMPLEANDO UN ELEC
TRODO DE CARBON VITREO.

Ida De Gregori H., Soledad Lobos S. y Hugo Pinochet C. .
I n s t i t u t o de Química, Universidad Cató l i ca de Valparaíso, C a s i l l a 4059
Valparaíso-CHILE.

ABSTRACT

A procedure for low concentration mercury determination in sea water
and in presence of copper i s de scr ibed .
D i f f e r e n t i a l pulse anodic s t r ipp ing voltanmetry at a g lassy carbon
e lec trode wich a simple pretreatment i s appl ied , without requiring
medium exchange.
A comprehensive study on various aspec t s and part iculary the voltatnrae
t r i e parameters to optimize the experimental conditions has been ca-
rried o u t .
The c h a r a c t e r i s t i c s of ana ly t i ca l method proposed were determined.

INTRODUCCIÓN

La elevada toxicidad de los meta les pesados y de entre e s t o s e s p e c i a l -
mente la de l Hg , ha hecho necesar io e l d e s a r r o l l o de d i f e r e n t e s método
l o g i a s a n a l í t i c a s , suf ic ientemente s e n s i b l e s en can inad as a evaluar las
bajas concentraciones de es tos en d i s t i n t o s t ipos de muestras de l me-
d i o ambiente.

La voltametría por rediso luc ión anódica con variación l i n e a l de poten-
c i a l (A.S .V. ) y sobre todo la de pulso d i f e r e n c i a l (D.P.A.S.V.) son me
todos a n a l í t i c o s ampliamente u t i l i z a d o s actualmente para l a determina-
ción en aguas n a t u r a l e s , de meta les trazas t a l e s como Cu, Pb, Cd, Zn
Co, empleando de preferencia cano e l ec trodo de trabajo e l e l ec trodo de
film de Hg formado "in s i t u " sobre un e lectrodo de carbón v i t r e o .

Para poder efectuar la determinación de Hg mediante e s t a t écn ica hay
que recurr ir a o tro t ipo de e l ec trodo y buscar un método con una e l e v £
da sens ib i l idad ya quelos n i v e l e s de concentración de rig en aguas no
contaminadas son muy bajas ( 1 ) .

Variados procedimientos a n a l í t i c o s de red iso luc ión anódica han s ido svi
ger idos para la determinación de e s t e en agua de mar, empleando para ~"
e l lo electrodos de distinta naturaleza y diferentes medios de rediso-
lución. Aaí por ej«tipio se han utilizado electrodos de grafito recubier
tos por compuestos orgánicos (2 ,3 ) , electrodos de pasta de carbón (4) ""
y muy especialmente electrodos de oro debido a la elevada solubilidad
del Hg en este metal, empleándose un disco de oro (5) dos electrodos
gánelos (1,6) o electrodo de f11A de oro sobre un soporte inerte (7) .

IV SIMP. BRAS. ELHRDQUIM, E L E T O N f t L m ANAIS, P - 2 2 1 - 2 2 6



222
Otro factor que tiene influencia en la intensidad del pico es el
miento previo o activación que se realiza al electrodo. En este caso
los mejores resultados se obtuvieron para cuando el electrodo luego de
ser pulido metalográf icamente era polarizado cíclicamente en HNO, 1M eii
tre -1.0 y +1,0 V, a una velocidad de 400 mVa~ durante 2 min y a con-
tinuación mantenido a + 0,7 V por otros 2 min esto con el electrodo r£
tando a 3000 rpm. A continuación los electrodos se lavan con H_0 de-
sionizada y con la o isaa solución que se va analizar, se introducen a
la celda de vidrio que contiene el agua de mar previamente acidificado
a pH2 y desgazada con nitrógeno de alta pureza. La corriente de nitró_
geno se mantiene sobre la solución durante la medida. Para adaptar
el electrodo al medio cloruro,éste es polarizado cíclicamente en el
mismo rango de potencial y tiempo empleado anteriormente. A modo de
ejemplose presenta en la Figura 5 la influencia que tiene en la intens^
dad del pico de redisolución de Hg el potencial de corte de ciclado en
la zona de oxidación. Para valores de E inferiores a 1,QV ip aumenta
en función del potencial de corte de ciclado para luego permanecer
prácticamente constante.

Estas experiencias peno i t ier on seleccionar las condiciones experimenta^
les que se emplearon para la determinación de Hg en agua de mar, es de_
cir un tratamiento previo similar al anteriormente descrito y luego
las etapas que han sido esquematizadas en la Figura 6 y que se descri-
ben a continuación.

La deposición catódica se efectúa a -1,3V durante un tiempo determina-
do, variable de acuerdo a la concentración de Hg en la solución, rotan
do el electrodo a 3.000 rpm para provocar la transferencia de masa
hacia la ínterfase. Se detiene la rotación por 30s y se lleva a efec-
to la redisolución entre -1,3V y *0,7V mediante voltametria diferencial
de pulso. El pulso rectangular tiene una altura de +50aV, una duración
de ''.(Xas y la lectura se efectúa en los últimos 5ms.- La velocidad de ba-
rrido de potencial es de AOmVs" , deteniéndose luego a +0 ,7V por 2 min
con el electrodo rotando.

Antes de efectuar otra medida e l electrodo es activado nuevamente en el
mismo medio.

En el caso de que la concentración de cobre sea baja para aumentar la
sensibilidad se agrega cobre(II) a la solución y se repite el procedi-
miento anterior.

La concentración de Hg en la solución es evaluada mediante el método
de la adición patrón, pues se demostró que existe una relación lineal
entre la intensidad del pico de redisolución y la concentración de Hg
en la solución, «demás la recta pata por el origen.

La reproducibilldad del método depende de la concentración de Hg en la
solución y la sensibilidad del tiempo de deposición. Para una concen-
tración de 2 ppb y un tiempo de deposición de 3 minutos la presición
es de un 12% j «1 limite de sensibilidad de aproximad asente 0,1 ppb.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Para optimizar las condiciones experimentales que nos permitieron la de_
terminación de Hg se procedió, en una primera etapa, a estudiar la in -
f luencia que tienen en la intensidad del pico de redisolución una ser i e
de parámetros ta les cano potencial de deposición ( E , ) , tiempo de depo-
s ic ión (T ) concentración de cobre( l l ) en la so luc ión , concentración
de Kg en la so luc ión, naturaleza de la solución y potencia les de corte
de ciclado en la etapa de act ivación. Este estudio se efectuó tanto
en soluciones s inté t icasde Hg en medio KC1 O.lM y de pH2, cano en agua
de mar a la que se agregó Hg.

El voltagrama obtenido por D.P.A.S.V. para una muestra de agua de mar
a la que se agregó 5 ppb de Hg se presenta en la Figura 1 . La reox i -
dación de Cu t iene lugar a potenciales cercanos a -0,2V y la de l Hg
ocurre a potenciales mayores a 0 V, desplazándose hacia valores p o s i t i
vos cuando la concentración de Hg(ZI) esmayor en la so luc ión. ~"

La intensidad del pico del Hg aumenta en función de la concentración
de Cu(II) en solución (Figura 2 ) . Esto podría expl icarse teniendo pre
sente la d i s t i n t a naturaleza de la superficie del electrodo producida"
en presencia y en ausencia de cobre.

Por otra parte la intensidad del pico del Hg depende de l potencial apl i
cado a l e lectrodo en la etapa de deposición (Figura 3 ) . Esta avmenta a
medida que E. se hace más negat ivo, confirmándose lo que postulan d i -
versos autores en e l sentido que es necesario apl icar un sobre poten-
cial elevado para producir la reducción de Hg(II) .

La relación entre la intensidad del pico y e l tiempo de deposición r e -
sultó ser no l inea l (Figura 4 ) . Este comportamiento también ha s ido
encontrado en electrodos de oro ( ) postulándose que podría deberse
al cambio progresivo de la naturaleza del electrodo en función de l
tiempo de deposic ión.

i
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Fig. 1. '/o'.tagrama de redi-
solución de Hg(II) en pre-
sencia de Cu(II) en un elec
trodo de carbón vitreo. ~

Fig. 2. Intensidad del pico de
redisolución en función de la
concentración de Cu(II) en so-
lución.
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En general los autores reco»iendan que entes de efectuar la deposición
de Hg, el electrodo debe ser activado mediante tratamientos tales coreo
pulido metslogréfico, lavado con agua regia o polarización en medio de
ácido .perdórico nítrico.

Por otra parte sugieren que una vez efectuada la deposición la etapa de
resolución se lleve a cabo en un medio electrolítica dist into con el
fin de evitar la disolución del electrodo debido a la elevada concen-
tración de cloruro de este medio (0,56K). " '

Se ha empleado electrolitos tales como H-SO, ; KSCN; tUSO, • NH.HCL (8);
HCIO4 O,1M + HC1 LnM (1) HjSC^ 0.1M + HCI 2,5 mM.

El electrodo de carbón v i t reo ha sido poco u t i l i zado para l a g
ción de Hg, ya que según algunos autores con e s t e e lectrodo no se ob-
t iene una sensibil idad adecuada debido probablemente a l a poca a f i n i -
dad del e lectrodo de carbón v i t r e o por e l mercurio ( 1 0 ) .

Sin embargo Yoshida y Col. (11) y Desimoni y Col. (12) a l estudiar e l
comportamiento de l Hg en un electrodo de carbón v i t r e o desde s o l u c i o -
nes s i n t é t i c a s muy d i lu idas en medio HNO, demostraron que l a presencia
de cobre ( I I ) en la solución f a c i l i t a la e lectrodeposición de Hg en e l
e lectrodo y que esta se ve favorecida s i e l e lectrodo es activado pre-
viamente.

Teniendo presente es tos antecedentes nos propusimos estudiar la f a c t i -
bilidad de encontrar un método que permitiera determinar mercurio en
agua de mar por redisolución anódica de pulso d i ferenc ia l empleando un
electrodo de carbón v i t r e o , s in necesidad de efectuar cambio de e l e c -
t r o l i t o para l a etapa de redisolucton. Para l l e v a r l o a cabo era nece-
sar io tener presente que e l e lectrodo debía ser previamente activado y
que la presencia de cobre en la solución podía ausentar la s e n s i b i l i -
dad.

PARTE EXPERIMENTAL.

Para e l estudio (vo l ta sé t r l co por redisolución anódica con variación H
neal de potencial) se u t i l i z ó un conjunto electroquímico Tacusse l , la
celda y electrodos son s imi lares a los descr i tos en trabajos anter io -
res (13).

Para la redlsolución anódica de pulso diferencial se empleó un conjun-
to potenciostato polarógrafo impulsionai construido en los laborato-
rios de aplicaciones electrónicas en cienciis del mar de la Escuela de
Ingeniería Eléctrica (L.A.D.E.M.-U.C.V.).

El KC1 y HCI utilizados «on de procedencia Merck, grado suprapuro. La
solución patrón de Hg se preparó por disolución de flg Merck (99,9999%
de pureza ) en HNOj y luego aforado con agua bid estilad a y desionazada.
Las nuestras de agua de mar en las que se aplicó al método fueron toma-
das an uno da los cruceros Valparaíso financiados por al Comité Oceanó-
grafico Racional, acidificadas a pB2 y conservadas a -20°C hasta el mo
•anto de efectuar «1 análisis "*
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vH Fig. 4. Intensidad del pico de redi
solución de flg(H) e n f u n c l ó n
tiempo de deposición.
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Fig. 5. Influencia del potencial de
corte de ciclado, en la etapa d* a£
tlvación, en la intensidad del pico
de redisolución.
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THE INFLUENCE OF ELECTROLYTE SOLUTION COMPOSITION ON THE
ANODIC BEHAVIOUR OF NICKEL

M.R. Barbosa, A.E. Bohé, J.R. Vilche and A.J. Arvia

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Apli-
cadas, INIFTA. C.C. 16, Sue. 4, 1900 La Plata, Argentina.

ABSTRACT

The active-passive behaviour of nickel in aqueous
electrolyte solutions of different composition and pH are
investigated by means of rotating disc voltammetry. The
complex processes in the transition region involve a competjL
tion between a nickel salt precipitation and hydrated nickel
hydroxide formation. The competitive processes depend on the
anion present in solution. The formation of the passive
layer implies simultaneous gradual deprotonation, electron
transfer and dehydration, as the potential applied to the
electrode increases. A common reaction formalism explained
the kinetics of those processes in the whole pH range (0 <
pH < 14).

INTRODUCTION

The corrosion and passivation of nickel in aqueous
electrolytes were studied over a wide range of experimental
conditions [1-3]. The kinetics of the corresponding reac-
tions depends on the pH of the solution and on its composition,
particularly on the type of anions present in solution.
These dependences are observed both at the early stages of
the anodic reactions and in the potential range associated
with the anodic film formation and growth [3-7].

Results obtained already reported for the anodic
behaviour of nickel indicate that the overall processes
related to the electroformation of a Ni(OH>2 layer in both
strongly acid [3,7] and strongly alkaline [S] electrolyte*
are to some extent comparable. This suggests the validity
of the reaction pattern recently discussed for nickel in
neutval buffered borate electrolytes [9].

The influence of anion and pH on the dissolution and
passivation of nickel in aqueous solutions when Ni(0H)2 is
gradually built up as a passivating film are analyzed.
Results are interpreted through a reaction pattern involving
metal electrodissolution, prepassivation, dissolution of the
prepassive layer, and metal passivation.

EXPERIMENTAL

The experimental procedure and characteristics of fixed
wire and rotating disc electrodes were described in previous
publications [3,7,10]. The following electrolyte solutions
were employed: 0.01 M KOH (solution A ) ; 0.5 M K9CO3 (solution
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228
B); 0.75 M KHCO3 + 0.05 M K2CO3 (solution C); 0.1 M K3PO4

(solution D); 0.1 M K,HP04 (solution E); 0,1 M KH7PO. (solu-
tion F); x M H2SO4 + 0.25 M K2SO4, (0 < x « 0.1), (solution
G); 0.01 M H2SO4 + 0.25 M K2SO4 + y M KC1, (0 < y < 0.1),
(solution H). Solutions were prepared from thrice distilled
water and analytical grade reagents. Runs were made under
nitrogen gas saturation at 25°C using different potential
perturbation techniques. Potentials were measured against
either a SCE or a Hg/HgSO4 electrode but in the text they are
referred to NHE scale. For the sake of comparison measure-
ments in strongly acid and alkaline, and in buffered borate
solutions were made [3,8,9].

RESULTS

The voltammograms resulting froa linear potential
sweeps (LPS) at different scan rates (v) Initiated from Ef -
-1.01 V show that the passivation of Ni in 0,5 M K2CO3 (pH
11.8) under stirring (u - 2620 rpa) occurs gradually. The
active-to-passive transition region covers a wide potential
t;nge (Fig. 1) and it involves two anodic current peaks.

003
t

0.02

§•

0.01

-O01

S mV/»
i2.SmV/t
25 mV/i
SOmV/t
2S0«iV/t

W-2S20 tpm

FIGURE 1 - LPS i . v ^ / B
displays run at different v
and in - 2620 rpm. Solution B.

-1.0 -04 -0.1 -0.4 -0.2 0
c/wt

The pseudocapacitance/potential profile of the first one
(peak I) is practically Independent on v but the height of
the second peak (peak I') increases as v decreases. The
characteristics of peak I is, in principle, siailar to that
already found in strongly alkaline solutions |7J. At v - 2.5
aV/s, the charge of both anodic peaks dependa on the rota-
/ÍOn SS?*d' t h e QF»i/QP^If r a t i o decreases as <n Increases
(Fig. 4.). On the otherrfiand there it no Influence ox <•> on
the voltamaograa run at v > 25 mV/s.

To» voltaaaograas of the Hi in 0,75 M KHCO3 + 0.05 M
K2CO3 (pH 8.9) exhibits a siailar behaviour, although the
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FIGURE 2 - LPS i/E displays
run at v * 2.5 mV/s and dif-
ferent d). Solution B.

shape of peaks I and I1 depends on Ei (Fig, 3), As E¿ is more
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.0.04

-Hh r

Ul FIGURE 3 - Dependence of
Zi on the LPS i.v~l/E
profiles run at low v
with both still electro-
lyte ( ) and <i> - 2620
rpm (-—). Solution C.

-oe -04 04 -04 0 04
t/voit

negative peak I decreases progressively. The strong influence
of u) on the unstable, non-protective salt film competing
with the hydrated Ni(OH)2 electroformation is confirmed by
data obtained with controlled potential perturbations at low
v in which ui is suddently changed at a preset potential in
the range of peak I and I1.

In phosphate containing solutions a supersaturation
condition for precipitation of a basic nickel salt is ap-
parently achieved. Competitive processes related to tha
formation of a r^n-protective salt film and the first pas-
sivating hydroxide species take place also during the electro-
oxidation of Ni in 0.1 M K£HPO4 (pH 9.1) (Fig. 4), The
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-0.8 -0.4 0 0.4
t/Volt

-1FIGURE 4 - LPS i.v /E displays run at
different v and u values. Solution E.

relative contributions of the various reactions occurring
during metal passivation are distinguished at low v and
high u). The perturbation conditions determine the degree of
the anion influence in the formation and stabilization of
the prepassive layer.

A detailed description of the Nl elsctrodissolution and
passivation processes in sulphuric acid tolutions (pH 2.6)
results after comparing the stabilized voltammogiams with
the electrochemical response of the system to combined
potential controlled perturbations. The former exhibits two
main anodic current peaks (Fig. 5), and the characteristics
of the corresponding i/E contours strongly depends on v and
on ui. The solution composition and pH at the interface
determine the relative contributions of the metal electrodi£
solution reaction and [NiOH], [NiOH.Ni(OH)21. or [Ni(OH)2]
forming processes. For constant pH and sulphate ion concent»
tion the influence of Cl~ ion on the location and shape of
the anodic current peaks is shown in Fig. 6. The existence
of different surface OH-containing species in the prepassive
potential range as well as ¿heir chemical interconversion
and dissolution processes can be detected after including
an intermediate potential holding during the negative going
potential scan. Qualitative information on the extent of
oxide transformation is obtained after proper adjustement of
both the anodic switching potential, the holding potential,
and the holding time.
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FIGURE 5 - Influence
of cu on the RTPS i/E
profiles obtained at
v - 0.2 V/s (a) and
v - 0.002 V/s (b).Solu
tion C, x - 0.005.
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FIGURE 6 - Dependence
of v on the RTPS i/E
profiles run at u • 0
in solution H, both in
the absence, y - 0 (a),
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y - 0.1 (b), of Cl-
ions.
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CONCLUSIONS

The kinetics of nickel active-passive transition can in
principle, be explained through a reaction formalism which is
pH independent. It implies a gradual simultaneous deprotona-
tion and dehydration of the prepassive and pa*>~ive layers as
the applied potential increases. The complex overall process
involves a competition between a nickel salt precipitation
and hydrated hydroxide film formation. These competitive
processes are influenced considerably by the electrolyte
composition. The stability of the salt layer formed in the
prepassive region depends on the corresponding solubility
and degree of interaction with the hydrated nickel hydroxide
layer.
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ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DE IONES CLORURO SOBRE PLATINO EN
MEDIO ACUOSO ACIDO
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ABSTRACT

Some preliminaries results are presented, about the
adsorption of chloride ions on smooth platinum as a function
of the temperature by the multipluse-potentiodynamic method
in 1 N H2SO4 as supporting electrolyte. The results indicate
a first order kinetics with respect to the free surface. The
apparent activation energy is about 8-12 kJ mol"*.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se estudia la adsorción del anión el or 11
ro sobre platino en medio de ácido sulfúrico acuoso, procu-
rándose mejorar el conocimiento sobre este tema, particular-
mente en aspectos relacionados con la doble capa electroquí-
mica en este sistema y el efecto de la temperatura sobre el
proceso.

Existen en la literatura diversos antecedentes de estu-
dio de adsorción de aniones sobre electrodos sólidos [1-5];
en varios de ellos se utiliza, para la determinación de la
cantidad de anión adsorbida, un método basado en la disminu-
ción de la carga de electrosorción de oxigeno por efecto del
adsorbato, el cual se emplea también aquí. En él se admite
[1,2] que el anión no es removido durante la electrosorción
(al menos a potenciales menores que 1,3 V respecte del ENH),
inhibiendo en consecuencia dicho proceso en la fracción de
superficie ocupada, la que por ende te puede calcular como

QM

donde Q° es la carga de electrosorción de oxígeno en ausen-
cia de adsorbato; QA es dicha carga en presencia de aniones
adsorbidos y Q es la carga correspondiente a una monocapa
de oxígeno electrosorbido.

PARTE EXPERIMENTAL

Para determinar las cargas mencionadas se realizaron ba
rridos lineales de potencial luego de distintos tiempos de
adsorción (cuyo rango varía con la concentración de cloruro),
a distinto*» potenciales (entre 0,40 V y 0,75 V vs. ENH): todo
esto está precedido de pulsos pote' ciostáticos para llevar
la superficie a un estado Inicial reproducible, libre de ad-
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soreión [1,2], La aplicación del programa de potencial y el
registro de las curvas voltamperométricas resultantes se rea_
lizaron automáticamente con un sistema de adquisición de da-
tos montado en el laboratorio. Se trabaja con concentracio-
nes de cloruro desde 10~6 M hasta 5 IO"-' M usando ácido sul-
fúrico 1 M cono electrolito soporte. La solución base (H2SO4)
fue previamente sometida a un tratamiento de purificación
por adsorción [2], Se registró para cada tiempo y potencial
la respuesta de corriente a barridos anódicos paia temperatu
ras de 7,5; 20; 30 y AO°C. También se realizaron registros
de corriente con barridos catódicos (en la zona de electro-
sorción de hidrógeno) y de la capacidad diferencial de la d£
ble capa entre 0,37 y 0,77 V respecto del ENH, a 20*C.

RESULTADOS T DISCUSIÓN

Un ejemplo ¿e las curvas de 6 (grado de recubrimiento)
en función del tiempo así obtenidas se presenta en la figura 1.

FIGURA 1.- Variación de 6 con el tiempo
de espera. [C1"J * 1,6.10""* M, en H9SO4
1 M; E - 0,40 V (.), 0,50 V (x) , 0,60 V
(o), 0,65 V (#), 0,70 (*), 0,75 V (+).
T - 20*C.

Se observa que la cinética de adsorción serla en general me-
jor representada por una l«y de primer orden en la fracción
de área libre que por una ley del tipo de Elovich como ha si_
do propuesto anteriormente [2], lo que puede verificarse como
•igue: si se trata de una ley de primer orden entonces
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SÍ - k(6..x - ">
donde 8___ es el máximo recubrimiento alcanzable

Do A
(6 m a x < 1)»
da a x m a x

t el tiempo y k la constante de velocidad. Integrando esta
expresión y reagrupando se llega a

- ln (1 - - kt

de donde surge que una representación de el primer miembro
de la ecuación vs. t debe dar una recta; esto efectivamente
ocurre como se observa en la figura 2, Cabe señalar que el

FIGURA 2.- Verificación de la ley
de orden 1 para la cinética de ad-
sorción, para los datos de la fig.
1. tomando

comportamiento de esta naturaleza ya se ha observado en otros
trabajos realizados en la división Electroquímica [3].

El aumento de la temperatura produce una disminución en
el valor de 6max (figura 3) lo cual sería característico de
adsorción física, mientras que la dependencia del logaritmo
de k con T"1 (figura 4) muestra que se trata de un proceso
activado, aunque con una energía de activación relativamente
pequeña (2-3 kcal.mol-1). Este comportamiento sería debido a
que en realidad se trate de un proceso complejo, en el cual
junto con la adsorción del ion se produce la pérdida parcial
de su esfera de solvataclón y la desorción de una o varias
moléculas de agua.
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FIGURA 3.- Dependencia de 0 a a x
 c o n i a

temperatura. E - 0,50 V (x); 0,60 V (o);
0,70 V (+). Las demás condiciones igual
que en la figura 1.

7

J
- « •

•1.0

»0 1.1 34

FIGURA 4.- Dependencia del logaritmo de
la constante de velocidad con la inver-
.sa de la temperatura, para los mismos
casos de la figura 3.
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En lo que respecta a la doble capa electroquímica, de

las curvas capacidad-potencial obtenidas no es posible, en
principio, extraer una información completa, ya que el poten
cial de carga cero del platino cae dentro de la zona de ele£
trosorción de hidrogeno [6,7]. Sin embargo» podrían determi-
narse diversos parámetros [8], gracias a que se conoce por
una vía independiente la concentración superficial de cloru-
ro. Estos resultados están siendo analizados en la actuali-
dad en el laboratorio,

CONCLUSIONES

Dado el carácter preliminar de parte de esta presenta-
ción algunas de las conclusiones tienen el carácter de tent£
tivas. No obstante, puede establecerse con bastante certeza
que la adsorción de cloruro sobre platino sigue, en las con-
diciones estudiadas, una ley cinética de primer orden en el
área libre, y que se trata de un proceso activado con una
energía relativamente baja.
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DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE TOTAL EM ETANOL ATRAVÉS
DOS MÉTODOS POLAROGRAFICO E POTENCIOMETRICO.

Luiz Manoel Aleixo (Instituto de Química, Universidade Bstji
dual de Campinas, 1^100, Campinas, SP, Brasil), José da SiT
va (Universidade Federal do Espírito Santo, 29000, Vitória,
Espírito Santo, ES, Brasil) e Ari Ivaska (Abo Akademi, Abo»
Finland).

A procedure for determination of total sulfur content in ethanol sam-
ples is presented. It is based on measurements of the sulphide ion
concentration by differential pulse polarography and direct poten-
cióme try with ion-selective electrode. The samples of ethanol are
treated with Raney-Nickel catalyst and sulfur compounds are converted
to nickel sulphide. The hydrogen sulphide evolved after acia addition
is absorbed in aqueous solution of 0.2 M NaOH and 0.02 % EDTA. The
concentration of sulfur in the samples under study covers a range of
1.6 up to 15 ppm.

A utilização do etanol como combustível para veículos tem evi-
denciado a ocorrência de processos corrosivos. 0 fenômeno da corrosão
tem sido atribuído ã presença de compostos de enxofre no etanol, tais
como l^S, SC>2, mercaptanas e tio-éteresO). Além de corrosivos os corn
postos de enxofre são também indesejáveis quando o etanol 2 usado como
material bruto para a síntese catalítica oe acetaldeído e butadieno^).
0 enxofre é um conhecido inibidor de metais catalisadores de hidrogena
ção(2). Portanto, é de interesse prático a determinação de enxofre no
etanol, considerando-se a possibilidade de sua utilização como solven-
te em reações de hidrogenação catalítica.

Muitas vezes é necessário um método sensível para a determina-
ção de traços de enxofre, especialmente nestes casos onde ocorre o en-
venenamento do catalisador no processo químicoO). Talvez o melhor me
todo para a determinação de traços de compostos não oxigenados de enxo
fie em álcool seja o método de redução com o Raney-Níquel descrito por
GranatelliO). Neste método o H2S é volatilizado e recolhido em uma s£
lução de NaOH e o sulfeto tem sido determinado por várias técnicas an£
líticas.

Os métodos eletroanalíticos também tira sido utilizados para a
determinação de traços de compostos de enxof re^>5,6) # Desta maneira
entendemos ser interessante o estudo e desenvolvimento de métodos para
a determinação de compostos de enxofre em etanol, baseados no sistema
de redução de GranatelliC?), usando a polarografia e potenciometría com
eletrodo íon-seletivo para a determinação do sulfeto.

EXPERIMENTAL

Aparelhagem e Reagentes: Para redução dos compostos foi utilizado o
sistema de GranatelliO). Nas medidas polarográf icas utilizou-se o a-
parelho da Metrohm, Polarecord E-5O6 com sistema de 3 eletrodos: cote-
jante de mercúrio, de platina, e Ag/AgCl com KC1 saturado, aquoso. Na
potenciometría foi uiado o aparelho da Orion modelo 701, eletrodo íon-
seletivo «odeio 94-16 e Ag/AgCl com KNO, 10Z aquoao. Os padrões de sul̂
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m
feto foram preparados pela diluição da solução estoque de Na^S. 9 HjO
com água previamente desaerada. A solução estoque foi padronizada po-
tencióme t ricamente com Pb(NO3)2 usando o eletrodo íon-seletivo para a
determinação do ponto final e conservada sob pressão de 1*2'

Procedimento: Apôs redução das amostras con o catalisador Raney-Níquel
o HoS foi recolhido em uma solução aquosa de NaOH 0,2 M e EOTA 0.02Z .
Utilizou-se a Polarografia de Pulso Diferencial aproveitando a al tura de
pico registrada em torno de -0,7 V, tempo de gota: 1 s, velocidade de
varredura: 1 mm/s e amplitude de pulso igual a 50 mv. Foram utilizadas
curvas de calibração na polarografia e potenciometria direta.

RESULTADOS

Realizamos a analise de amostras de etanol provenientes de vá-
rias fontes e alguns resultados são apresentados na tabela 1.

Tabela 1

Amostra

Etanol Nordeste
(Oxiteno)

Álcool Posto

Álcool 006-A
(Copersucar)

Álcool Zumbi

Polarografia
cone.S-2
(ppm)

1,6

3,4

4,1

15,1

desvio padrãc
relativo Z

1.5

3.2

4,1

6,7

Potenciometria
cone.S-2
(ppm)

1.7

4,1

5.1

16.1

desvio padrão
relativo Z

3.6

0,4

0,4

0,2

Os resultados apresentaram um desvio padrão relativo percentual
máximo em torno de r,7Z para os métodos polarográfico e potenciométrico,
num total de 3 a 5 c¿terminações para cada amostra. Nas amostras anaK.
sadas a faixa de concentração de sulfeto variou entre 1,6 e 15 ppm, se ti
do que nestes limites de cor- entração a massa de amostra tomada para a-
nálise ficou compreendida entre 6,4 e 1,3 gramas, respectivamente.

Para a amostra contendo 1,6 ppm de sulfeto o desvio padrão rela
tivo percentual foi de 1,5Z no método polarográfico em comparação com
3,6Z no potenciométrico. A amostra na faixa de 15 ppm apresentou um dejs
vio de 0.2Z no potenciométrico e 6,7Z no polarográfico.

Os resultados e~. ¿mbos os métodos foram obtidos simultaneamente
para uma mesaa amostra, utilizando-se alíquotas da mesma solução de re-
colhimento de H2S.

Agradecimento: Agradecemos ao PNUD (Programa das Rações Unidas para o
Desenvolvimento) e ao Programa CAPES/PICD pela ajuda financeira.
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COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DE ALGUNS SULFETOS VINlLICOS E
CETENO-S,S-ACETAIS.

Eliana A.S.Bueno» Mirella Petrescu, Vera L. Pardini e Hans
Viertler, Instituto de Química - U.S.P. - C P . 20.780»
CEP 01498, São Paulo - Brasil.

The electrochemical oxidation of two 1-cycloalkeny1
alkyl sulfides and four ketene-S ,S-thioacetals in ace tonj.
trile: water on a platinum electrode has been studied. S£
veral products are formed as a consequence of controlled P£
tential electrolysis. Cyclic voltanmetry experiments in at»
hydrous acetonitrile showed that the primary oxidation step
is irreversible.

INTRODUÇÃO

Ceteno-S ,S-acetais (I) e sulfetos vinilicos (II) sao
intermediários importantes em síntese orgânica1. 0 mecanis
mo e a natureza dos produtos obtidos na solvõlise oxidatT
va destes compostos diferem das reações correspondentes de
tioacetais. São obtidos derivados carbonílicos hetero-subs_
tituidos na posição a.

Pesquisadores japoneses estudaram a oxidaçío õ ^
i

ç ^
ca de sulfetos vinilicos em acetonitrila aquosa e observa
ram a formação de aldeídos a-tiossubstituldos^. Este resul^
tado está de acordo com os descritos por Bestmann e Angje
rer3 para a reação de sulfetos vinilicos com bromo seguido
de hidrõlise.

0 nosso interesse pelas oxidações anõdicas de compos
tos orgânicos de enxofre4 e sua possível aplicação sinté ti
ca nos levaram a estudar a eletroquímica de vários compos_
tos do tipo I e II. ""

PARTE EXPERIMENTAL

A acetonitrila de diversas procedencias foi purify
cada de acordo com a literatura5. 0 perclorato de sódio
(Merck), utilizado como eletrólito de suporte» foi recris_
talizado e seco» a 96°C» sob vácuo (0,25 mmHg). Os substrí
tos orgânicos foram preparados de acordo com procedimentos
descritos na literatura.

As células eletrollticas empregadas eram de três com
partimentos» tendo como eletrodos de trabalho pérola de plí
tina (voltanetria cíclica) ou chapa de platina polida (ma
croeletrõlise), eletrodo auxiliar chapa de platina e eletrõ"
do de referência um fio de prata imerso na solução do ^eíê,
trõlito de suporte contendo iodeto de tetrabutilaaonio
(TBAI), simbolizado como Ag/Agi.

Nas eletrolises a potencial controlado foi emprega
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do un poteneio6tato PAR aodelo 173 e UB integrador digital
construído €• nosso Laboratório de Eletrônica. As experiêii
cias de voltaaetria cíclica foraa efetuadas coa ua gerador
de onda triangular-potenciostato taabéa construido ea no¿
so Laboratório de Eletrônica» e ua registrador XT, Houston
Instrument, série 2000.

As análises croaatográficas foraa executadas ea ua
croaatógrafo Varían, Modelo 1860. Os espectros de ra*H f£
raa efetuados ea ua espectrómetro Varian T-60 e o« de infra-
veraelho ea ua espectrofotôaetro Perkin-Elaer aodelo 457A.

RESOLTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos na voltaaetria cíclica aostraa que,
nas condições experiaentais, a oxidaçio tanto dos sulfetos
vinilicos quanto dos ceteno-S,S-acetais é irreversível, sen
do razoável adaitir-se que ua intermediario cation-radica-
lar (Ia ou lia) esteja envolvido na oxidação e que o aesao
sofre uaa reação quiaica rápida transforaando-se ea ua pr£
duto eletroinativo. São oi servados picos de redução na faT
xa de • 0,2 a + 0,7V poréa a relação ipe/iPa * aenor que 1.

etc

.** -. fxí *¿« X, iJ>*

(II)

(II •)

Ma tabela estão reunidos os potenciais do priaeiro
pico d« oxidação dos sulfato» vinilicos c dos cat«ao>S»S-a
cetais estudados. ""
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Compostos

SEt

ò
SEt

n-PrCH-C(SMe)2

i-PrCH-C(SEt)2

C6H5CH«C(SEt)2

O" C ( S E t )2

Epa (V) x Ag/Agi

1,72

1,58

1,65 a

1,69 «

1,56 a

1,59 a

Condições: O,1M NaCICk,/MeCN anidra; substrato
1 O - 2 - I O - 3 M ; 200 «V seg"l; a - decompõe em pre
sença de HC1O,.

pre.

O número de elétrons determinados em medidas coulo
métricas efetuadas em acetonitrila: água (9:l v/v), condição
experimental empregada nas eletrôlises ã potencial contro
lado, foi entre 1 e 2. Observamos que valores mais prõxT
aos de dois eram obtidos quando as medidas eram efetuada?
sem controle do pH do meio. Este decrescia com o decorrer
da eletrólise o que sugere que os intermediários Ia ou lia
reagem com a água liberando protons.

Tendo em vista que os compostos I e II se decompõem
em meio ácido resolvemos adicionar bicarbonato de sódio S£
lido ao anÕlito com a finalidade de manter o pH aproximada
•ente constante. Nestas condições o número de elétrons eñ
volvidos no processo apresentava um valor ao redor de um."

As eletrôlises a potencial controlado feitas, adicto
nando-se ou nao bicarbonato de sódio, resultavam em mistu
ras de vários compostos, entre os quais foram identificados
cetonas ou tioesteres a~substituídos partindo-se, respecti
vãmente, de sulfetos vinílicos ou ceteno~S,S-acetais. ~*
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ELETROSSORÇÃO E ELETROOXIDAÇÃO DE ETANOL SOBRE PLATINA PLATINIZADA

Paulo T.A. Sunodjo e Tibor Rabockai

I n s t i t u t o de Química da Universidade de são Paulo , C P . 20760,

São Paulo, SP, B r a s i l

ABSTRACT

ELECTROSORPTION AND ELECTROOXIDATION OF ETHANOL ON PLATINIZED PLATINUM .

The electrosorption of adsorbed ethanol on the platinized

platinum electrode in 1 N lUSO, at 25°C was studied by cy-

clic voltammetry and potential step methods. In conditions

of maximum surface coverage, the values of(0.46 ± 0.15) ,

(0.57 ± 0.16) and (0.17 ± 0.04) mC.cm"2 were obtained for

the hydrogen ionization, the oxidation and the blocking cha£

ge, respectively. The average number of electrons per adsor

ption site is 3 and the number of sites occupied by each

adsorbed species is 1.

INTRODUÇÃO

Geralmente em oxidações e reduções sletroquímicas de

compostos orgânicos ocorre um processo eletrocatalítico ,

daí a necessidade de se estudar a interação entre o compos-

to orgânico eletroativo e a superfície do eletrodo.

En trabalho precedente (1) foram apresentadas informa^

ções relativas às condições ótimas de potencial e tempo pa-

ra a eletrossorção do etanol sobre platina platinizada em

condições potenciodinâmicas.

No presente trabalho apresentamos as relações de car-

ga envolvidas nos processo* de adsorção e oxidaçao que ocoj_

rem sobre a superfície de um eletrodo de platina platiniza-

da em condições de polarização potenciodinimica e potencio^

tática.
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PARTE EXPERIMENTAL

Foi eapregada uaa célula convencional de três eletro-

dos. 0 eletrodo de trabalho foi ua fio de platina platínica

da de ãrea aparente 0,24 ca . A preparação e pre-trataaento

do eletrodo de trabalho encontra-se descrito ea publicação

anterior (2) e sua ãrea real foi determinada pela carga el£

trica necessária para foraar usa aono-caaada de hidrogênioaçl

sorvido sobre a superfície do eletrodo (3). Coso eletrodo de

referência fpi eapregado o de caloaelado saturado. 0 eletr£

lito suporte foi H.SO, M, preparado de reagente analítico e

ãgua triplaaente destilada. Todos os ensaios foraa realiza-

dos a 25°C e os potenciaia estão referidos ao eletrodo pa-

drão de hidrogênio.

Previaaente a cada ensaio, subaeteu-se o eletrodo a

ua pré-trataaanto para se obte*' condições de reprodutibili-

dade das aedidas eletroquíaicas. Apôs o pré-trataaento, o

eletrodo foi aantido a ua potencial E . para adscrver o eta_

nol durante ua teapo t .. Iaediataaente ea seguida foraa te

gistradas as curvas I/E, conforae descrito na literatura(4).

Durante a etapa de adsorção, eventualmente foraa registradas

transientes de corrente.

RESOLTADOS E DISCUSSÃO

Ea trabalho anterior sobre a eletrossorção de etanol

sobre platina platinizada (1), foi aostrado que o potencial

ótino de adsorção e 0,4 V, na região da dce, e que o teapo

ótiao de adsorção é de 5 ainutos.

A ocorrência de ua prpceaso de eletrossorção se torna

evidente pela aplicação de ua salto de potencial de ua va -

lor na região do oxigênio para E . após o pré-trataaento e

registrando siaultaneaaente o transiente de corrente aoódi-

co até seu valor estacionario (5) . A contribuição principal

* correnta se atribua S eletrooxidação doa atoaos de hidro-

gênio adsorvidos producidos durante ua proccaso da «letros-



sorção, de natureza dissociativa. A corrente relacionada com

a eletrooxidação daa especies adsorvidas é sub.raída da cor-

rente total, considerando que o grau de cobertura das espéci

es adsorvidas cresce linearmente com log t (figura 1).

20 100 200 300

t/i

Figura 1. Resposta do pulso potenciostático a E .- 0,4 V. Xrea real
eletrodo - 26 cm . T - 25°C.

A carga anódíca, Q.

do

Fíg. 2. Çiclovoltaaograa
0,7 V.s"*. E .- 0,4 V; t
T-25°C.( )ãítãaol 0,1
sletrólito suporta.

1.»

E/V
obtido a
- 5 min.

assim obtida está, portanto,

relacionada com a dehidro^e-

naçio do etanol, e foi esti-
_2

nado um valor de 0,46 oCícm .

0 perfil potenciodinâ-

mico típico (figura 2), obt¿

do para uma solução de etmol

0,1 M com velocidade de var-

redura de 0,7 V.s após uma

adsorção no potencial e tam-

po ótimos, apresenta um pico

de córrante anõdico principal

associada ã eletrooxidação do

material adsorvido.
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A carga Q_, relativa ã oxidação eletroquímica do álcool

eletrossovido, pode ser calculada pela relação

'E (D

onde Q é a carga anódica total na presença do etanol, Q e

Q são as cargas de eletroreducao do oxido obtidas durante

a primeira varredura na presença e ausencia do álcool, res -

pectivamente, de modo que (Q - Q ) é a carga devida i oxi-

dação do material adsorvido mais a carga devida mo processo

de oxidação sobre o oxido,Q', (6). (Q - Q ) £ a carga devi

do ao óxido não formado na presença do álcool.

A figura 3 apresenta a dependencia de Q_ com a veloci-
-1dade de varredura no intervalo de 0,1 a 2 V.s . Observa -se

que para velocidades de varredura superiores a 0,7 V.s , Q

atinge um valor estacionario, indicando que nessas condições

•i velocidade de varredura e tal que a readsorção do etanol s¿

bre a superfície do eletrodo e desprezível (7) ; valores altos

de Q_ para baixos valoras de v podem ser explicados conside-

rando que nessas situações ocorrem outros processos e, por -

tanto, 0- não e devida somente a oxidação do etanol adsorvido<

1,0

0,4 .
6 0,5 1,0 1,5 . 2,0

v/v.s
Figura 3. Dependencia de Q. com v a E .- 0,4 V e t .- 5 min; solução
0,1 M «. atanol. T - 25°c;E ad • ad

A tabela 1 apresenta valores de Q- para diferentes con

centrações da «tanol obtida* nas condições otimitadas e read_

sorção detprcsível. Como se poda aatar« dentro do erro expe-



rimental, a carga re lat iya I n
do eletrodo 2 igual a 0,57 mC,
trações de etanol superiores a

Tabela 1. QE em função da concen-
tração molar de etanol. E ,» 0,4 y
E - 5 min. v - 0,7 V/s. aÜT-25?C

CE/.'mol.litro" Qg/mCcm"
2

5 x 10

1 x 10

2 x 10

5 x 10

1 x 10

5 x 10

1 x 10

2 x 10

5 x 10

r3

r3

r3

r2

r2

-i

r1
-i

0,30

0,35

0,41

0,43

0,43

0,46

0.57

0,6

0,6
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áxima saturação da superfície

-2
cm , correspondente a concen-

0,1 M.

A iigura 4 apresenta um

voltamograma obtido por varre_

dura no sentido de potenciais

decrescentes na região de ad-

sorção de hidrogênio, na pre-

sença e ausência de etanol

Pode-se definir um grau de c£

bertura relacionado com a fra_

ção de sítios ocupados pelo e_

tanol adsorvido; assim, o grau

de cobertura é dado pela ex -

pressão

0 - SQH "

.«I

(2)

onde QH e a carga relativa ã formação de uma mouocamada de

hidrogênio adsorvido e QH é a carga relativa ã adsorção de

hidrogênio nos sítios disponíveis na presença de material a<l

e comumente chamado de carga de bloqueio ,sorvido; Qu - QSn un

Verifica-se que, nessas condições, a adsorção do etanol

obedece a uma isoterma logarítmica de Temkin, com um fator

de heterogeneidade igual a 4,3.

A partir dos valores das cargas de ionização, oxidaçao

e de bloqueio, em condições de saturação, respectivamente i-

guais a (0,46 ± 0,15) , (0,57 ± 0,16) e (0,17 ± 0,04)mC.cur2,

pode-se inferir que, dentro do erro experimental, o número m£

dio de elétrons envolvidos por sítio de adsorção é 3 e, sen-

do a reação anõdica global representada por

C2H4O • 2H • 2e"
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0 0,2 0,4 0,6

Figura 4. Curva potcnciodinudca
catódica. E , - 0,4 V; t . - 5 «in ;
v - 0,1 V/.0? T - 2S«C.a<l

(—J uport..

- 0,12

o número de sit ios de platina ocupado por especie adsorvida

é i .
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REDUÇÃO DE CROMO (VI) NUM ELETRODO DE DISCO ROTATIVO DE OURO.

PARTE I ; ESTUDOS EM MEIO-DE HC1 0,2M

Sônia B. Faldini, Silvia M.L. Agostinho e Hélio C. Chagas

IQUSP - C P . 20780, S.Paulo.

ABSTRACT
The electrochemical reduction of Cr(VI) to Cr(III)

was studied with gold rotating disk electrode in 0,2M hydr£
chloric acid medium at 25°C using angular velocities in the
range of 4 to 64 Hertz. It was observed that the system obeys
the Levich equation over all the range of CrO- concentrations
between 0.1 and 100 mM, despite variations in the ionic
strength and the pH of the solution at higher CrO. concentra
tions. The value (1.20 * 0.04) x 10"5 cm2s"1 was obtained ~
for the mean diffusion coefficient of Cr(VI). The value
ã • 0.56 * 0.02 for the charge transfer coefficient was al
culated from Tafel lines. The results indicate that the pr7
cess is limited by the charge transfer reaction which must
involve three one electron steps, the first being rate li -
raiting.

0s banhos industriei?, usados na eletrodeposição do
cromo, com a finalidade de revestir estruturas metálicas __,
dando-lhes melhor acabamento e maior resistencia â corrosão,
são constituidor na sua maior parte de soluções concentradas
de ácido crómico contendo pequenas concentrações de ânions
com por exemplo, sulfato, fluoreto e f luorsili cato") . A au
sência desses ânions leva à formação de um depósito constT
tuido de uma mistura de cromo metálico e de oxido crómico 4 Z'

Há uma tendência a se admitir que esses ânions fa-
voreçam a formação de uma película de.produtos da,reação
Cr(VI)/Cr(III) de natureza coloidal*"*' ou viscosa4*1' a par-
tir da qual4*' a reação Cr(VlVbr(III) se processa.

Vários estudos têm sido realizados no sentido de
se entender melhor o papei desses ânions. empregaadgrse ele_
trodos de platina4*'6', carbono vitreo4'*, cobre4'» }. ní r

quel<7»8), ferro4*', ouro 4 9» 1 0) e o gróprio cromo43»7', ut¿
lizando-se métodos eletroquxmicos e óticos dos mais varia*"
dos. A maioria deste trabalhos têm sido feitos em soluções
concentradas de ácido crómico onde a interpretação quantit£
tiva se torna mais difícil.

0 presente trabalho tem por objetivo estudar o meca_
nismo da reação Cr(VI)/Cr(III) em meio de ácido clorídrico *~
0,2M sobre eletrodo de disco rotativo de ouro e represent*
a parte inicial de um estudo mais amplo sobre ainfluencia
da referida reação no processo de eletrodeposição do cromo
•etálico4ll>.

IV SIMP. BRAS. ELETROQUIM, ELETRQAWU19W, AMIS, P - 2 5 3 - 2 6 0
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A escolha do meio clorídrico para o estudo do sis-

tema Cr(VI)/Cr(III) se deve ao fato de termos inicialmente
verificado que o Ion cloreto exerce um papel semelhante ao
do Ion sulfato no processo de eletrodepoaição do cromo a
partir de soluções ácidas de CrO-. Por outro lado, os estu
dos em meio de ácido clorídrico apresentam outros aspectos
relevantes, como por exemplo: o ácido clorídrico ê um áci-
do forte, como o sulfúrico, porém nao possue os inconveni-
entes de ionização parcial deste ultimo; p anion cloreto
como o sulfato apresenta propriedades tensioativas e com -
plexantes.

PARTE EXPERIMENTAL
Todas as soluções usadas foram preparadas a partir

de reagentes p.a. e de água tridestilada, sendo o ácido cl£
rídrico e o ácido crómico respectivamente Carlo Erba e Merck,

Uma descrição pormenorizada do equipamento eletrô-
nico, da célula eletrolítica e dos eletrodos pode ser encon
trada num trabalho anterior^12). Apenas o potenciostato foT
substituído pelo modelo PEC-IB, da Aardvark Instrument que
possibilitou a utilização de correntes mais elevadas.

As velocidades de rotação.do eletrodo foram varia-
das de maneira que f1'2 • (2 • n)Hz'<¿ onde n - 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6.

A purificação do nitrogênio usado para desarejar
as soluções e a técnica de polimento mecânico do eletrodo
de disco rotativo de ouro (0 • 0,451 cm) também ja foram -
descritos anteriormente**2). Todas as medidas foram reali-
zadas ¡temperatura de (25,0 * 0,5)°C, empregando-se con -
centrações de^CrO- compreendidas entre 0,1 e 100 mM. Em to
das as experiências empregou-se como eletrodo de referêncTa
o eletrodo de calomelano saturado (E.S.C.).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na Figura 1 são apresentados alguns dos voltamogr£

mas obtidos em condição de estado estacionario, fazendo -se
variar o potencial entre + 0,5 e - 0,5 volts, empregando-se
uma velocidade de varredura de 20mV/s e soluções com concen
trações de CrO. 1,0 mH e 5,8 mM em meio de BC1 0,2 M, A an?
lise desses voltamogramas indica qualitativamente que o p r o
cesso ê irreversível uma vez que e observada uma variação "*
do E.. *2 c o a * velocidade de rotação do eletrodo^**)# Curvas
análogas foram obtidas para as demais concentrações de CrO,.

A partir destes voltamogramas foram construidos oi
gráficos de i vs. £*' como se pode ver na figura 2 e pude-
nos concluir que o sistema Cr(VI)/Cr(III) nessas.condições
obadeca 5 equação de Levich (i. • 0,62 nfv~1/0 D*'V*
(2irf)l/2). Estes resultados permitiram calcular, na faixa
de concentrações ds 0,1 a 7,7 mM de CrO., o coeficiente da
difusão médio do Cr(VI) mu meio de HC1 0,2M, encontrándo-
te o valor (1,20 * 0,04) z 10"* c«//s.
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E <«ort»)

Fig. 1 - Curvas I v» E da redução de Cr(VI)/Cr(III) sobre
eletrodo de disco rotativo de ouro en nexo de HC1
0,2 M : a) |CrO3| '- 1 sil;'b) jCrO3f • ' S "
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Na figura 3 2 mostrada a dependencia entre a ĵ

dade de corrente Unite e a concentração de CrO. para dife"
rentes valores de velocidade de rotação. Observa-se que
(nas concentrações acina de 7,7 »M), a linearidade das cur-
vas é mantida até concentrações da ordem de 100 mM em CrO,,
apesar da mudança da força iónica e do pH da solução, como
também da não observancia da condição ¡CrO,| << ¡üClj. E
interessante notar que ã medida que aumenta a velocidade an
guiar do disco, mais baixa i a concentração de CrO. a partir
da qual a lei de Levich deixa de ser obedecida. Tudo leva a
crer que com o aumento da rotação do disco, a presença de
íons H na superfície do eletrodo se torna cada vez menos
satisfatória para que a reação se dê com consumo total do
CrO- que chega a superfície (lembrar que a reação se dá na
proporção de lCrO-*7H ). 0 desvio da lei de Levich não pode
ser atribuido a un processo de superficie, puramente quími-
co, porque existe excesso de Ions Cl~ na solução, os quais
asseguram uma superficie do eletrodo totalmente disponível'1*'

A verificação quantitativa da irreversibilidade do
processo empregando-se o eletrodo de disco rotativo de ouro
foi feita através da dependencia entre log(l/i-l/i.) vs E
conforme se ve na figura 4, Na tabela I sao apresentados os
resultados obtidos para o coeficiente de Tafel e para o coe
ficiente de transferência de carga para algumas das concen-
trações estudadas.

TABELA I

f b
(Hr1/Z) («V/decada)

0,8

1,0

2,0

5,8

4
8

4

8

4

8

4

8

4

8

b -

106

108

110

107

110

110

107

100

100

104

106 ± 4 a -

0,56

0,55

0,54

0,55

0,54

0,54

0,54

0,59

0,59

0,57

0,56 - 0,02
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Fig. 2 - Verificação da lei de Levich pa*
o tistes» Cr(VI)/Cr(III) ea M Í O
de HC1 0,2 M e CrO : 1 - 1,0 aM;
2 • 3,0 aM; 3 - 2,9 oM; 4 - 3,9
•M; 5 - 5,8 aM; 6 - 7,7 «H.

Fig. 3 - Dependencia da densidade de córrante liiaite coa a
concentração analítica de CrOj.
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A análise da figura 4 e dos resoltados apresenta-

dos na tabela I nos levam a supor, utilizando o mecanismo
de reações em multi-etapas proposto por Bockris'^' que o
processo se dá em três etapas de um elétron, sendo a pri -
me ira delas a mais lenta e estando as demais em equilibrio.
A ausencia de quebras nas curvas da figura 4 excluea a pos_
sibilidade de que o mecanigmOj.se dê em diferentes etapas
com velocidades comparáveis* . Estudos qualitativos por
voltametria cíclica mostraram a impossibilidade de se obter
a onda anódica do sistema Cr(VI)/Cr(III) nesse meio até o
potencial correspondente ao desprendimento de oxigênio, tal
resultado também foi observado por Kolthoff'19' utilizando
un eletrodo de fio rotativo de platina a baixas velocidades
de varredura. Esta dificuldade experimental nos impediu de
confirmar através do estudo anõdico, o mecanismo acima su-
posto.

A verificação da ordem da reação em relação a esp£
cie eletroativa pode ser obtida a partir dos gráficos de""
l/i vs.l/f * a vários potenciais conforme ;: figura 5. Con_
cluinsogque se trata de uma receio, de 1- ordem, obedecendo
ã* equação l/i(E) - l/ik + l/(Bf ' ) onde o coeficiente au-
gular l/B corresponde ao esperado teoricamente (17 e 18).

CONCLUSÕES
Podemos concluir sobre o sistema Cr(VI)/Cr(III) em

meio de HC1 0,2 N que:
1 - o processo é irreversível, podendo ser estudado com ele_
trodo de disco rotativo de ouro apenas a reagão catódica; ~"
2 - a reação se dá sem etapas químicas homogêneas ou hete-
rogêneas lentas;
3 - possivelmente d processo de transferência de carga se
dá em tres etapas de um elétron com a primeira delas limi-
tando a velocidade do processo global;
4 - a reação é de 1- ordem ca relação ao Cr(VI).

GLOSSÁRIO
b w" coeficiente de Tafel _
c • concentração no seio da solução (mol/cm )
f " velocidade de rotação (hertz)
i • densidade de corrente (A/cm ) _ 2
i. • densidade de corrente limite de difusão (A/ca )
i. * densidade de corrente devida ao processo de eletrodo

(excluído o transporte)(A/cmz)
n • número de elétrons '

W2
n • número de elétrons , ., , .- _ , ¡~
B - i /fW2 - 0,62 nPv-1í6D2í3ca9(2i»)J/2

D • coeficiente de difusão médio (cm /s)
E.^.potencial aplicado vs. E.S.C. (volts)
E ' - potencial para I./2 (volts)
F • faraday °
I./2 • metade da corrente limite de difusão (Amperes)
ã • coeficiente de transferência de carga
v • viscosidad* cinemática (cm2/s)
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'Fig. 5 - Verificação da ordca de reação ca relação ao CrO- a par
tir de solução jCrO.j • 1 aM e «ara diferentes valorea 3e
E : 1 - -0,075 V; 2J—0,0625 V; 3 —0,050 ?; 4 - - 0,0375 V;
5 - -0,0250 V.
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Fig. 4 - Determinação do coeficiente de Xafei e do coeficiente

de transferência fará a reação Cr(VI) • 3e •*• Cr(III)
a» várias concentrações de CrO-: 1 • 0,3 aM; 2 - 0,8
•M; 3 - 1 nM; 4 - 2 rtf. "*



ESTUDIO DE UN MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE As( I I I ) Y As(V) EN AGUAS
NATURALES POR VOLTAMETRIA DE REDISOLUCION CATÓDICA.

Hugo Pinochet , J u l i o Díaz e Ida De Gregori .
I n s t i t u t o de Química, Universidad C a t ó l i c a de Valparaíso , C a s i l l a 4059 ,
Valparaíso-CHILE.

ABSTRACT

A method for the character izat ion and determination of As(III ) and
As(V) in natural waters i s d e s c r i b e d . Arsenic i s preconcentred a t a
potent ia l of -0,43V v s . SCE on the hanging mercury e l e c t r o d e , from
acid s o l u t i o n containing selenium (IV) and then stripped c a t h o d i c a l l y .
The peak current i s dependent on the Se(IV) concentration imt i l 25
ug/1 and on the As ( I I I ) concentration between 0 and 80 ug/1 with a
slope v a r i a t i o n a t 20 ug/1 for the experimental condit ions proposed.
For a d e p o s i t i o n t i n e of 3 « i n , 2 ug/1 could be d e t e c t e d .

The r e l a t i v e standard dev ia t ion for a r s e n i c contents between 20 and
60 ug/1 l i e s between 4 and 12X. E l e c t r o i n a c t i v e As(V) i s f i r s t redu-
ced to As ( I I I ) by gaseous SO-, The method was used for the determina-
t ion of a r s e n i c in natural waters of north of C h i l e .

INTRODUCCIÓN

Debido a sus propiedades e c o t o x i c o l ó g i c a s , Arsénico en sus d i f e r e n t e s
formas químicas ha s ido objeto de v iar iadas in ves t i gac ion es tanto en
el área de l a Química Anal í t ica CODO en Química Anbiental . Para su de_
terminación en aguas n a t u r a l e s , se han desarro l lado d i f e r e n t e s metodo-
l o g í a s basadas en técn icas var iadas . Entre e s t o s métodos destacan por
su sens ib i l idad y se l ec t iv idad l o s métodos e lectroquímicos como l a Po-
larografía de pulso diferencial (1) y la voltametría de redisolución
anódica y catódica ya sea con variación lineal de potencial o con apli
cación de pulsos diferenciales (2-5) . En estos últimos casos se han ~
propuesto diversos electrodos de trabajo como el de oro (4) , de film
de oro (2) o el de gota colgante de mercurio (3 ) . En el presente tra-
bajo, se han estudiado las condiciones experimentales en las cuáles
es posible aplicar un método para la determinación directa de As(III)
en medio ácido y en presencia de Se(IV) utilizando la voltametría de
redisolución catódica sobre un electrodo de gota colgante de mercurio.

PARTE EXPERIMENTAL

Todas l a s exper ienc ias e lectroquímicas fueron rea l i zadas u t i l i z a n d o un
sistema e lectroquímico «repuesto por un Potenc ios ta to Tacusse l PRT-30,
0 1 ; un generador de señales t r iangu lares Tacussel t i p o GSTP-3, un r e -
g i s trador XY Rikadenki (RW 111) y un v í l i v o l t í m e t r o Corning D i g i t a l
110. Las curvas voltaBDerométricas s i obtuvieron con un montajt a
3 e l e c t r o d o s . Se empleó como e l e c t r o d o d t trabajo un e l ec trodo de gota
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colgante de mercurio Omicrojeringa Beckman), cerno referencia un e l e c -
trodo de calomelanos saturado y COBO a u x i l i a r uno de Pt de gran super-
f i c i e , ubicado en con par t inento separado. Todas las soluciones fueron
deaireadas con nitrógeno ultrapuro pa--a eliminar e l oxígeno d i s u e l t o .

RESULTADOS

En un e lectrodo de mercurio y en medio de H ŜO, 0,2M, só lo As ( l I I ) es
reducible . Los voltaaperogramae presentan 2 picos de reducción, e l
primero s i tuado a -0.48V (ECS) y e l segundo a O,77V (ECS). El los co-
rresponden a l a reducción de A» ( I I I ) a As (O) y de As(O) a A s í - I I I )
respectivamente. En presencia de Se(IV) , e l segundo pico de reducción
puede ausentar notablemente, debido a l a f o n a c i ó n de un compuesto i n -
temetálico (RgSe).

Loa voltagramas de reducción, con una etapa-previa de preconcentración
a-0,43V, muestran dos picos característicos, uno a -0,66? y el otro a
-0,84V aproximadamente siendo este ultimo dependiente de la concentra-
ción de As(III) en solución (Figura 1). Los sistemas electroquímicos
Involucrados serían (3):

As(III) • RgSe • 6e —» A»?86? • 3 Hg(O)
As2Se3 • 12H* + 12e —» 2 Í flj t 3 ft^Se

Para efectuar el análisis, se realizó un estudio sistemático para de-
terminar y seleccionar las condiciones de la determinación. Para el lo,
se investigaron variables como potencial y tiempo de depositación, ve-
locidad de agitación durante la depositación e influencia de la conceii
tración de Se(IV) en solución. Una de las variables críticas resultó"
ser el potencial de depositación. A un valor inferior a -0,50V (ECS)
no se observa señal on la etapa de redlsolución. La zona óptima está
comprendida entre-0,35V y -0,48V (ECS). El valor óptimo depende de
cada solución en particular y afecta la sensibilidad y selectividad de
la detección.

La Figura 2 muestra la influencia de la concentración de Se(IV) en so-
lución en la corriente del pico analítico de AsíIII). Para valores s»j
periorea a 100 ppb, el pico que lo precede se ensancha y deforma pro-
vocando dificultades en la explotación cnalítica de dicho pico debido
a pérdida «n la resolución.

Por otra parte, se Investigó la influencia que tiene la concentración
As(III) en solución, sobre la intensidad del pico de redisolución.
Ella resultó ser lineal entre 0 y 80 ppb pero con un cambio de pendien̂
te a partir de 20 ppb. Por lo tanto, para zonas de concentración supjT
riores a 20 ppb, no es posible efectuar la determinación de una mués-"
tra problema por el método de la adición patrón, sino que se debería
construir la respectiva curre de calibrado. La reproduclbllidad de la
detección en soluciones sintética* y en lee condicionas ejperimen tales
determinadas ( t . • 3»ln, volumen de le gota de flg • 1 ol y agitación
constante durante la depositados) depende de la concentración de At
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( I I I ) , variando entre 12 y Ul para concentraciones comprendidas en-
tre 20 y 30 ppb.

En lo que dice relación a As(V), en condiciones experimentales simila-
res a las de As(III), resultó no ser electroactivo por lo que no es p£
sible determinarlo directamente por este-método, lo cuál permite d i s -
criminar ante la presencia simultánea de ambas formas de As en una so-
lución. Una reducción química previa permite determinar As(V) habien-
do determinado previamente As(IIl) . La reducción de As(V) se realizó
con SO. a una temperatura de 80°C, durante 4 horas y el exceso de SC>2
se elimina por burbujeo con N* ultrapuro en frio y en caliente (4) .
El 7. de recuperación en estas condiciones es cuantitativo para solucio
nes de As(V) de concentración mayor a 30 ppb.

Con todos esto» antecedentes, se procedió a aplicar el método a una
muestra de agua del Salar del Carmen (fuente de agua potable de la ciji
dad de Antofagasta), antes y después de ser tratada en la planta de pu_
rificación. Todo el As se encontraba cano As(V) ya que no hubo res-
puesta electroquímica directa en las muestras de agua. Con la aplica-
ción del método de reducción previa de As(V), se encontró un valor de
concentración de 0,9-0,1 ppm para aguas no tratadas y de 60-5 ppm para
agua no tratada.

Resultados similares se obtuvieron al efectuar el análisis por absor-
ción atómica con reducción de As con NaBH, . Iones metálicos presentes
en niveles de concentración correspondientes a un agua potable no inte£
fieren en la determinación.

CHA)

-v -o» E(V)

Figura 1. Voltagramas de rediso-
lución catódica.

c
D

(E. - -0,45V; t . • 3 »in)
0,2YT ; B H j ^ 0,2M * 8*(IV) 50 ppb.

0,2M + A»(III) 40 ppb.

0,2M * Aêílll) 40 ppb + Se(XV) 50 ppb.
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Figura 2. Efecto de La concentración de Se(IV)
en e l pico de redisolución catódica
del As ( I I I ) . ILSO, 0.2M; As(III)
40 ppb. * *
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ANODIC STRIPPING VOLTAMETRY OF ELECTRODEPOSITED FILMS
ON SOLID ELECTRODES - THE BLACK NICKEL CASE

Annette Gorestein, Margarita Ballester Santos, Milton Abramovich
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13.:00 Campinas, São Paulo

Carlos V. D'Alkaine
Depto Química, UFSCar - S. Carlos, S.P.

It is shown that electrodeposited films of bynary alloys can be
studied by anodic stripping voltametry. The Ni-Zn system was analysed,
mainly because these metals are the basic constituent of the electro-
deposited black nickel selective surfaces. Five peaks appear in the
anodic stripping voltametry; we attribute them to the different phases
of the codeposited metals. Peak potentials, peak currents and peak
charges are discussed in relation to the deposition potentials and
relative concentrations of metal ions in solution.

In spite of the great practical importance of the black nickel
surfaces ' ' in the photothermal conversion of solar energy, it
remains an unknown system, at least in what concerns the structural
and chemical characteristics of the film. The present knowledge
indicates that these films are constituted by the metals Ni and Zn and
their sulphides.
The poUnciostatic codeposition of Ni and Zn in the black nickel

conditions was studied and the films were analysed by anodic stripping
voltametry.

Experimental; A polycrystalline copper disc (purity 99.99Z) inserted
in polyester resine was used as the substrate for electrodepositions.
The assembly has an effective electrode area of 1.3 cm2. The experiments
were made with electrodes polished up to 600 emeril paper. A platinum
foil was used as counter electrode both in the deposition and in the
stripping experiments. All the experiments were made at room
temperature.
The potentials were measured against a saturated calomel electrode.

In the stripping experiments, it was associated with a Luggin
capillary. All the potentials mentioned in the work are referred to
this electrode.
The films were deposited potentiostatically using a potentios:at

PAR-173 equipped with a Model 179 Digital Coulometer. For the
stripping analysis we used the potentiojtat associated with a PAR-175
function generator and a HP-7004B X-Y recorder. The electrodeposition
experiments were magnetically stirred, always in the same conditions,
to avoid mass transport control.
The electrodeposition solution vas NiSO^ and ZnS0¿ in a (NH^)2

SO4
0.3M solution. The relative concentrations of the two metalic ions
were varied, but the total metal ion concentration vas fixed (O.23K);
both concentrations correspond to that of black nickel solution.
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The deposition potential was varied from -1100 mVxSCE to -1300 mVxSCE
(corresponding to that of black nickel deposition) but the total
cathodic charge density was maintained constant (0.23 C/cm2).
For the stripping analysis, it was used aerated Na2SO4 0.1 M

(PH3), which gives reproducible results due to the solubility of
ZnSO^ and NÍS04 (principally in slightly acid solutions). The
experiments were made with a scan rate of 10 mV/s, because at this
rate we have the best spliting of the peaks, but at the same time the
influence of passivation phenomena in the amount of charge is not
compromising (specially in the Ni case, which have a big tendency to
passivate).
All the solutions were prepared with P.A. reagents in tri-distilled

water.
Results and Discussion
The pcuentiostatic codeposition of nickel and zinc depends at least

on two factors: the concentration of metallic ions in solution and
the potential of deposition (Ed). Moreover, the hydrogen evolution
that is present as a competing reaction in the cathodic deposition
depends also (directly or indirectly) on this two factors. The anodic
voltametry of codeposited metallic films was obtained in variable
conditions of metal ion concentrations and E¿. Due to the hydrogen
evolution reaction, the efficiency of deposition (n) changes with E¿
and metal ion concentration, but the determination of the amount of
hydrogen evoluted was very difficult, due to the low involved currents.
It was decided, then, to fix the total cathodic charge taking into
account the variation of n.

A typical anodic stripping voltametry of one sample is shown in
Figure 1.

Five peaks are identified,
although somewhat convoluted.
For the deconvolution of these
peaks, the voltametry was made
till an appropriate potential
and, after making hold and
waiting a sufficient time for
the complete exaustion of the
phases that could be stripped
at this potential the sweep
was continued. Changing the
conditions of deposition, it is
possible to follow the changes
of the peak potentials, shoving
the correspondence of the peaks
in different situations, as can
be seen in Figure 2, which shows
the peak potentials as a
function of nickel concentration
in electrodeposition solution,
for a fixed Z¿. At the end of
the stripping voltametry the
filas «re at least visually,
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completely stripped of.
Figure 3 shows the peak
current O r ) as a function of
the nickel concentration, for
a fixed E d.
From this figure we can see
that Ip drastically decreases
with * the increase of nickel
concentration and Ip increases
with the increase in3nickel
concentration. I has also a
tendency to 2 increase
with the increase of nickel
concentration.
As the film is completely
stripped in the anodic process,
we can assume that the real
charge of deposition is the
total charge of stripping.
Then, if we consider the ratio
of the total charge of each
peak to the total charge of
stripping we get the relative
amount of this peak in the
deposit, which permit us to
compare the charge of correspond^
ing peaks obtained at different
conditions of deposition. Fig. 4
shows this ratio, as function of
E. for different nickel
concentrations.
The hydrogen evolution, that is
a competing reaction in the
deposition process, is presented
in figure five for a pure Ni,
pure Zn electrodes and also for
electrodes with films obtained
at different nickel concentra-
tions. This figure was obtained
after the deposition process, in
(NH^)2S04 solution corresponding
to that of the electrodeposition
process. A possible interpreta -
tic» of these results is to
consider that in the electrodepo
sition process Ni, Zn and Ni-Zn
alloys of different composition
are formed. This is in agreement
with the fact that the phase
diagram of Zn-Ni
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shows Che .existence of six phases (Zn, 6, Y l f8,
Zn in Ni)(2> L

and a solution of

By the comparison of the peak potenciais with those given by pure Ni
and pure Zn deposits (taking into account the phase diagram and the
evolution of peak currents and peak charges with Ni concentration in
solution, fig. 3) it is possible to consider that the first peak
corresponds to pure Zn. In the case of pure Ni, the situation is «ore
complex, due to the fact that peak potential points to peak 4 (fig. 2)
but peak current points to peak 3 (fig. 3) and*the phase diagram
shows « very important solubility of Zn and Ni. The other peaks must
correspond to the other Ni-Zn phases. As far as we know, this is the
first time that these facts are pointed out.
Peak 5 needs some special considerations, since it appears also in

the stripping of pure Ni (fig.2). The ciclyc voltametry of pure Ni
shows that peak 5 is related to a reduction peak, pointing out some
passivity phenomena of the Ni itself and showing that in the case of
pure Ni, the stripping is not complete.

In relation with figure 4, several facts must be pointed out showing
the complexity of the phenomena, which is difficult to understand in
the present situation. The simple analysis of considering that the
increase of Ni solution content will reduce the efficiency of deposition
(n)» is not valid (compare the results for 50Z Ni content and 75Z Ni
content in Fig. 4). A simple interpretation of the maximum given by
peak 1 (fig,4), baaed on the idea of the increase of hydrogen evolution
whan ve go in tha cathodic direction, is an erroneous point of view.
Figure 5 does not correspond to this interpretation, due to the fact
that we oust expect the biggest fall of sine content for the cate of
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higher Ni content (because there is
a bigger increase in hydrogen
evolution) but this is net the fact
(fig.5).
Only one fact seems to appear
clearly at the present by these
results: there is a direct relation
between the increase (or decrease)
of peak 1 and the decrease (or
increase) of peak 3. There exist a
closed relation between the zinc
phase and the nickel phase, as the
two fundamental phases.
All this analysis shows that it is
completely erroneous to see the
paralel processes as independent
ones, at least in the potentiostatic
conditions. The i vs. E curve of
only 507. Ni solution plus that of
only 50% Zn solution did not give
at all that of 503: Ni/50* Zn
solution.
Conclusions: Using the voltametric
technique, it was possible to show
that during the codeposition of Ni
and Zn the formation of several
phases take place. In the other
side, the possibility of measuring
through this technique the amount
of different phases for different
conditions of electrodeposition
(in \i or Zn content, or in
potential), shows clearly the
complexity of the phenomena. The

idea of consider in codeposition, paralel process as independent ones,
is completely erroneous, as has been pointed out earlierO).
As far as we know, the voltametric technique using special solutions

(different from that of electrodeposition) had not been used as a
technique to analyse codeposition. The present work shows that is a
very powerful one and should be considered in the future understanding
of these films.
References; D J.H.Lin and R.E.Peterson: "Improved Black-Nickel Coatings
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ESTUDOS DE ADSORÇAO DO ANIÓN ACETATO SOBRE MERCURIO A FORÇA
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ABSTRACT

The specific adsorption of acetate ions on
mercury has been investigated, at constant ionic
strength(u), from aqueous solutions of composition x H
CH3C00Na • (p- X>M NaF, with y = 0.5, at 298K. The
parameters of the electrical double layer have been
calculated taking into account the variation of the
activity coefficients. The dependence of the charge due to
specifically adsorbed acetate ions (q') with the electrode
charge (q, is discussed. Plots of the potential drop
across the inner layer ($m-2) against q', at constant q,
were linear and showed negative slopes for q > 2 uC cm'?.
The congruence of an adsorption isotherm is discussed.

INTRODUÇÃO

Diversos estudos sobre a a'dsorcao de oxianions
tem sido realizados em soluções de força iónica variá-
vel 11 — 3 I , sendo que no caso específico do ion aceta-
to |3,4| foi constatado que em baixas concentrações e pa-
ra cargas negativas em todas as concentrações há ausencia
de adsorçâo específica. Foi observado ainda que o acetato
apresenta um comportamento que não pode ser descrito por
urna isoterma congruente a carga sobre o eletrodo constan-
te .

No presente trabalho, analisa-se o comportamento
do ion acetato em soluções de força iónica (u) constante,
e igual a 0.5(1, através de medidas de capacidade. Leva-se
ainda em consideração,no processo de cálculo dos parâme-
tros da dupla camada elétrica,a variação do coeficiente de
atividade do acetato de sódio na mistura.

EXPERIMENTAL

0 sistema descrito por x M H CCOONa • (0.5-x)H
NaF foi estudado através da obtenção Se curvas de capaci-
dade diferencial contra potencial, com o auxílio de um e-
quipamento P.A.R. 170 Electrochemistry System e um Mercury
Drop Timer 172 A, utilizando-se um eletrodo gotejador de
mercúrio. A freqüência do potencial alternado aplicado foi
de 200HZ, a temperatura de trabalho 25°C e os potenciais
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FIGURA 1 - Capacidade diferencial da dupla camada elétrica
para o sistema X *» N a A c • í 0» 5 ~X)M NaF a 25°C.
X - (DO, (2)0,005. (3) 0.008. Í4) 0.013.
(5) 0.032, (6) 0.05. (7) 0.079, Í8) 0,126.
(9) 0.2, (10) 0,316. (lit 0.50.

medidos com relação a um eletrodo de calóme lano saturado.
Os sais foram recristalizados a partir de água bl-destlla-
da e o mercúrio submetido a tratamento padronizado |5|

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As curvas de capacidade-potencial para as dife-
rentes concentrações de acetato de sódio são mostradas na
FIGURA 1. A elevação de capacidade característica, ocorre
na região anódica do ponto de carga zero. tornando-se mais
acentuada e deslocando-se para potenciais mais negativos a
medida em que a concentração é aumuntada. Esta elevação c£
meçe a ser significativa a partir da concentração 0.008ri
sugerindo que abaixo desta não haja adsorção específica per
ceptível.

Estas curvas foram analisadas por processos de
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integração numéricas, levando em conta a variação de coefi
ciente de atividade do sal na mistura como sugerido ante—
riormente |6|. Para tanto, foram corrigidos os potenciais
medidos experimentalmente ( E R ) , transformando-os a escala
termodinâmica (E4) através da expressão

(1) dE + - dER - (B/f) dx

onde f * F/RT e 8 ur. parâmetro de Interação avaliado por

1 2 1 6 • l n

com y° sendo o coeficiente de atividade do sal em solu-
ções ào sal puro de concentração y. A carga especificamen-
te adsorvida (q') foi calculada por

(3, - ± - (!£±— l - q' • q? - Bx

• 8x

onde x • Cu . /y 6 q a carga aniõnica na camada difusa.
NaAc •

A Carga Especificamente Adsorvida

Os valores de q' graficados contra a carga no m£
tal (q) pata as diferentes concentrações (FIGURA 2) permi_
tem uma estimativa do baixo grau de adsorção do ion aceta"
to. Observa-se, como em acetato em soluções de um só
sal |3|, que as curvas são lineares para q>5uC.cm~2, con-
tudo não paralelas. O não paralelismo destas curvas pode
ser compreendido pela presença de ions fluoreto na camada
difusa, diferenciando do paralelismo das curvas em solu-
ções de um só sal |3).

Isoterma a Carga Constante

A FIGURA 3 apresenta curvas de q' contra loga*
a carga constante, onde se observa que para concentrações
> 0.126 f1 as curvos são lineares e não paralelas. Este com
portamento mostra, ao contrário que em soluções puras |3|T
que não há congruência na carga, como Beria esperado pelo
modelo eletrostático de dupla camada J7|.

Características da Camada Interna

A queda de potencial na camada interna ($m-2)foi
obtida subtraindo-se o potencial $t do plano deHelmholtz
externo (pHe), calculado pela teoria da camada difusa, do
potencial termodinâmico do eletrodo. A FIGURA 4 mostra o
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FIGURA 2 - Densidade de Carga adsorvida como função da ca£
ga do eletrodo. Os números nas curvas indicam as
seguintes concentrações de NaAc no seio da solu
ção: (1) 0.5, (2) 0,316, (3) 0,200. (41 0,126."
(5) 0,079, (6) 0.032, (7) 0,013, (8) 0.008.

FIGURA 3 - Carga especificamente adsorvida (q') contra log
da atividade de NaAc. Carga no eletrodo está in
dicada em cada curva. ~~

gráfico de $ m_ 2
 e m função de q' para diferentes valores de

q. Como em outros sistemas |B,9|, pode ser observado que o
coeficiente angular é positivo para valores de q < 2 C.cnf ,
e torna-se mais negativo com o aumento de q. Coeficientes
angulares negativos não tem significado físico, de acordo com
o modelo eletrostatico da dupla carnada elétrica, mas eles
podem ser explicados pela 'substituição de anlons não espe-
cificamente adsorvidos,que tem seus centros de carga muito
próximo ao pHi,pelas moléculas de agua altamente polariza-
das |l[. De acordo com o modelo clássico de dupla cama—
da lio

(4)

onde K e K12 sao as capacidades integrais da camada in-
ã

. e K12 sao as capacidades integrais da camada in
terna I da região entre o plano de Helmholtz interno(iHp)
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FIGURA 4 - Queda de potencial na carnada interna como fun —
çâo da carga especificamente adsorvida. As den-
sidades de carga no eletrodo em yC cm"2 são in-
dicadas em cada curva.

e oHp, respectivamente. Por definição K é função de q,
sendo que a variação de K é de 31.45 uF.cm~2(q s 14) a
28.90 uF.cm"2(q - D e para 5 4 q < 14 uC.cm~2pode-se ava-
llar uma média de • 30,6 yF.cm"2. Pela relação,
K . • Ci/4irX2, onde é a constante dielétrica da carnada
interna e X¡ a distancia entre o plano do metal e o oHp,
conclue-se que a espessura da carnada interna varia multo
pouco com a carga. De acordo com a razão das capacidades
Integrais obtém-se que X] - 0.9 X2 o que indica que o
plano interno está próximo ao plano externo, o que leva a
se esperar uma adsorção preferencialmente perpendicular
ao eletrodo.
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ABSTRACT

An impedance measurement system based on the spectral
analysis of excitation and response signals was implemented
using a pseudo-random binary sequence in the generation of .
the electrical perturbation signal, The spectral density
functions were estimated through finite Fourier transforms
of the original time history records by fast computation of
Fourier series. Experimental results obtained using the FFT
algorithm in the developed impedance measurement system which
covers a wide frequency range, 10 kHz > f > 1 mHz, are given
both for dummy cells representing conventional electric
circuits in electrochemistry and corrosion systems and for
the Fe/acidic chloride solution interfaces under different
polarization conditions.

INTRODUCTION

Impedance measurements are becoming of increasing
importance in electrochemical and corrosion studies [1,2].
In most electrochemical systems steady-state cur rent/potential
(I/E) relationships are easily measured at constant either
current or potential. The dynamic response of the electrode
Interface can be obtained by perturbing with a small
electrical signal superimposed to the constant base signal
corresponding to the stationary condition previously
fulfilled. At any steady-state polarization point, if a
small amplitude sine wave signal is employed as perturbation
signal the behaviour of the electrochemical Interface is
characterized by the complex electrode impedance, Z(u) *
¿E(u)/AI(u), in the frequency domain. In corrosion studies
this method can be employed for the rapid and accurate
evaluation of corrosion rates and offers the possibility of
continuous corrosion monitoring, which is of great importance
In practical applications [3,4].

The measurement of the electrode impedance can be also
carried out by using perturbation signals of different
profiles. A great deal of development has been made in digital
signal processing which allows to applied either Laplace or
Fouriar transformation algorithms to determine the Impedance
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from time-domain methods by spectral analysis [5]. The aim
of this paper is to describe a simple impedance measuring
system based on the use of pseudo-random binary sequences as
perturbation signal and spectral estimation procedures by
means of the fast Fourier transform to calculate both the
cross-spectral and autospectral density functions of the
excitation and response signals of the electrochemical
interface.

THE SPECTRAL ANALYSIS

The dynamic characteristics of a system are represented
by its transfer function which refers to the relationship
between the perturbation and response signals. The electrode
impedance employed as the system transfer function can be
mathematically calculated by

) H¿E(t)J F[AE(t)1
Z U ^ I(Jiu) L[AI(t)] F U K t ) ]

where u is the angular frequency» j * /-Ti L[f(t)] and F[f(t)]
the Laplace and Fourier transforms of a time-domain function,
respectively. This procedure provides the frequency response
of an electrochemical system.

Another possibility to determine the impedance results
by spectral analysis in which the spectral density functions
can be estimated either through finite Fourier transform of
correlation functions, as recently employed in the study of
the anodic iron dissolution in sulphuric acid-potassium
sulphate solutions [6,7], or through finite Fourier trans-
forms of the original time history records by fast computa-
tion of Fourier series, as Implemented in this investigation.
Both methods provide essentially the same information
although the application of the latter appears to enhance
the quality of spectral density data in terms of the shorter
computer-time consumed and smaller memory size requirements.

The identification procedure to determine the transfer
function by spectral analysis Involves the estimation of the
power spectra of the perturbation and response signals. When
a current excitation is applied to the electrochemical inteir
face the complex impedance Is given by

C <J»)

where Gn(jw) is the autopower spectrum of the input signal
(current excitation) and Ggi(ju) the cross-power spectrum of
input and output signals (current excitation and electrode
potential transient response, respectively). In the case of
a potential perturbation the addmltance of the electro-
chemical system can be evaluated by a similar procedure.
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For a proper estimation of the spectral density func-
tions multiple simultaneous frequencies must be involved in
the perturbation signal. From the several possible useful
signalforms the optimum operation implies high spectral
density signals properly adjusted to cover the widest frequen-
cy range. Clearly, white noise has highly desirable properties
as its autocorrelation function approaching a Dirac function»
eliminates the need for deconvolutlon. Furthermore, the flat
power spectrum of the white noise ensures a constant signal-
to-noise ratio. In order to use an excitation signal with
similar convenient properties, a pseudo-random binary
sequence (PRBS) was applied in this investigation. The PRBS
is a deterministic signal which still has the desired auto-
correlation function and can be easily generated by digital
components.

EXPERIMENTAL

The impedance measurement sheme was implemented on a
Hewlett Packard minicomputer by using the Nlcolet Explorer
III Digital Osciloscope for the sampling and holding of
signals. The maximum sampling rate is 1 us. Programs and
data are stored on magnetic tape cartridges and output data
are displayed or a X-Y plotter in the form of either Nyquist
or Bode diagrams. The PRBS generator built in this laboratory
is equipped to cover a wide frequency range, 10 kHz £ f *
1 mHz, where f • U/2TT. The sampling performance at each
stationary point is improved by varying the sampling rate in
four restricted frequency regions by using low pass filters
which are set up for fixed cut-off frequencies. A software
technique was designed to perform mathematically the
equivalent to high pass filters corresponding to each
frequency range. In each one of the identification regions
limited by a maximum (fBax)

 a n d * minimum (fnin) frequency,
a clock-pulse period (tn) given by tm at 1/2fmax and a sampl-
ing period (At) sufficiently short for cutting out the aliajs
ing effect were used. A sampling frequency (f8 - I/AT) no
less than twice foax

 w a s employed as the rate relationship
condition. The sequence tine of the periodic signal (t8) is
given by t8 - t B(2

n-l), where n is the number of shift
register Involved In the generation of the PRBS, and ac-
cordingly the f B i n values are determined by fnin " l/t8. The
pover spectrum of the PFÜS has an envolope of the form

+ - tI|[»iB<irft>)/(irftB)l2 (3)

In the four analyzed frequency ranges data are acquired
with 1890 points by channel, the elapsed time corresponds to
15«tf. As n • 6 vas fixed, although the signal generator
admits up to n • 16, the sampling rate results At - ts/126.
By mean» of the 15 averagings performed the procedure allows
a high accuracy In the 126 sampling points of both signals.
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A subroutine supplies 74 calculated values of the transfer
function distributed within the whole frequency limits. For
each measurement the squared coherency spectrum is evaluated
to gain information on the signal-to-noise relationship.

RESULTS AND DISCUSSION

In attempting to analyze the advantages of impedance
measurements based on spectral escimation procedures to the
study of electrochemical systems, the described experimental
technique was applied to deteraine the dynamic behaviour
both for equivalent circuits consisting of resistance and
capacitances, and for the iron dissolution in 1 M HC1 and
3 M HC1 electrolytes.

Complex impedance plots for dummy cells simulating
conventional three electrodes electrolysis cells exhibit
data according to the corresponding theoretical frequency
responses either in galvanostatic or in potentiostatic opera
tion conditions. The reproducibility is highly satisfactory
and the data scattering in complex plane and Bode plots
smaller than 5Z.

In the system Fe/l M HC1 the experimental impedance
data obtained under open circuit conditions show a complex
corrosion behaviour. A capacitive loop which strongly differs
from a simple semicircle appears at high frequencies, and a
small inductive loop is clearly observed in the low frequen-
cy region. The impedance diagrams resemble those already
recorded with the Fe/sulphuric acid solution interface at
comparable solution pH [6-9], although the characteristic
parameters are different. Impedance measurements carried out
under anodic polarization conditions show that the relative
contribution of the inductive branch at low frequencies is
significantly enhanced as the anodic polarization increases.

Results obtained from experiments performed in 3 M HC1
solution exhibit a relative similar behaviour but the
characteristics frequencies of the complex plane loops under
comparable polarization conditions attain higher values. The
contribution of the inductive loop is significantly enhanced
at high anodic current densities. At cathodic polarizations
where the hydrogen evolution reaction prevails the impedance
diagrams show only one capacitive loop.

The analysis of the impedance data related to the anodic
iron dissolution in concentrated acidic solutions containing
chloride ions reveals that the reaction mechanism recently
developed to explain the kinetics of transition metals of
the iron group can be also employed in this case for the
proper description of the overall results [10,11], The
presence of specifically adsorbed anions slightly modifies the reac
tion pathway already proposed for the electrooxldation of
iron in solutions free of surface active species. Chloride
ions apparently act as a weak inhibitor in the kinetics of
the dissolution of active iron* and such behaviour probably
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depends on the CoH-/^Cl~ ratio [12], At the same solution pH
the number of branches detected in the complex impedance
diagrams under comparable both frequency range and polariza-
tion condition, differs in sulphuric acid and in hydrochloric
acid solutions. The overall reaction mechanism should take
into account the competitive potential-dependent adsorption
of both water, chloride ion, and OH groups which affects
also the time constants of the surface relaxation processes.

Finally, the spectral analysis applied to impedance
measurements has demonstrated to be a powerful technique in
electrochemical and corrosion studies, even for the case of
complex processes. The use of FRBS as dynamic perturbation
signal of electrochemical interfaces enables to determine
the system transfer function, the PRBS properly acting as
restricted white noise excitation. In the present work, fmin
was fixed according to certain doubts existing on the truly
pure electrochemical response nature at large-time dynamic
perturbations in fact metallic electrodissolution processes,
and only current densities up to 0,1 A dm"* were used to
avoid possible mass transfer effects.
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"TITULAÇÕES POTENCIOMSTRICÀS, COM ELETRODO DE PLATINA,
EM ETANOL HIDRATADO, ENVOLVENDO OS PARES DE GXIDO-RJB
DUÇÃO: Fe++/Fe+++; Cu+ZCu4"1"; I~/l3 e I3/I2".

MARIA DO SOCORRO L.BRITO*
CARL HERRMANN HEIS
ITA/DEPTO.DE QUlMICA/CTA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP.

ABSTRACT

Formal Potentials , E , for the couples nominated
in the t i t l e were estimated from suitable t i trat ion
graphs, for solutions in ethanol with 5,OX w/w of water,
at 30°C. All Potential measurements refered to an
AgCl/Ag reference electrode f i l l ed with 1M LiCl in the
•ame solvent. Junction Potentials were neglected. The
following (E - EREp) values were found:

Fe+*/Fe+++(0,3H HC£)0,260 V; Cu+/Cu++(0,3M HCÍ)0,540 V;

I~7l3* (I«0,4M,HC£) 0,222 V; I3/I2 (I«0,4M,HC£) 0,552 V;

O I 3 (I-0,4M,H2S04) 0,197 V; I3/I2 (I-0,4M,H2S04)0,618 V

The Potential of the reference electrode with
regard to the standard Hydrogen electrode in the same
solvent is estimated to be 0,177 V . The results show
that in hydrated ethanol, in principle, the following
t i tat ions are possible: Cu++ versus Fe+* in the presence
of excess HC¿, I** versus I 2 (s ic) and Fe++ versus l2*In
this latter case the Fe++ reduces I 9 only to I3 not to
I".

INTRODUÇÃO

A_literatura^sobre titulações ácido-base em
solventes não aquosos é numerosa e bam divulgada. Por
exemplo, no etanol pouco hidratado, o eletrodo de h¿
drogsnio/platina, desde que «sta seja deixada devida -

«Universidade Federal da Paraíba.
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mente "platinisada", ten ua coaportaaanto Mernstiano ea
toda a faixa de pH, nas, os eletrodos de Tidro ea geral
xespondea aal , já ea aeio pouco básico.

De outro lado, poucas são as inforaações dis_
poníveis sobre a viabilidade de aonitoragão potenciomé-
trica de titulações de óxido-redução ea alcoois. Ua
risco nestas titulações é a oxidação "direta" do próprio
solvente pelo reagente oxidante. Outro risco é a oxida-
ção do solvente "inducida" por ua interaediário da rea
ção do "oxidante" coa o "redutor".

A finalidade deste trabalho é aostrar, na foir
ma de gráficos, até que ponto ua eletrodo de platina po_
lido, sem nenhum trataaento especial, responde de acordo
coin a equação de Nernst diante das concentrações dos
pares redox presentes. Estes gráficos peraitea estiaar
os valores dos potenciais foraais dos paTes redox ea
pautam As titulações são feitas na presença de excesso
de eletrólito suporte. Estes sendo ácidos, taabéa ajudam
a minimizar hidxõlises indesejáveis.

FARTE EXPERIMENTAL

Todas as nossas titulações potenciométricas fo
rara feitas em recipiente termostatado, a 30°C, com ag£*
tador magnético, sob atmosfera de nitrogênio. Todos os
títulos das soluções estoque foram controlados por aéto_
dos volumétricos clássicos, apôs diluição coa água* Ea
todas as soluções a proporção ea massa final foi de
95,0 p etanol/5,0 p água. Isto foi obtido através de
mistura adequada de etanol absoluto, água e levando em
conta a água vinda com os reagentes. Estes foraa todos
P.A.. Soluções de Fe(IZ) isentas de Fe(III) foram obti -
das por dissolução de ferro ea ácido, dissolvido ea eta_
nol. Soluções de Cu(I) isentas de Cu(II) foram obtidas
por adição de excesso de cobre aetálico ã soluções de
Cu(II) contendo excesso adequado de HC¿. Em todas as me_
didas o eletrodo de trabalho foi platina sem nenhum tra
tamento especial, exceto lavagea periódica coa HNO3 cone*.
0 eletrodo de referência, usado, foi ua modelo comercial,
com junção esmerilhada cónica e cámara interna de prote_
ção. 0 eletrólito nas duas, câmaras foi substituído por"
cloreto de lítio 1M ea etanol 95,OZ a/a. Este é ua ele_
trodo tipo AgCl(c) /Ag(c) * As diferenças de potenciais ""
foram medidas coa mil ivol time tro eletroaátrico Iabracríos
tipo Ion-Analisador-Digital IA601. Os valores dados são
da foraa e- Ept - EREy,desprecando os potenciais de jun
çao. Através de nossas aedidas, constataaos que nosso
eletrodo de referência é* 0,048 volts negativo ea relação
ao eletrodo de caloaelano coa HC¿ O^N no acsao solvente.
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Estt ultimo é estimado ser 0,129 volts positivo en rela-.
ção ao E.M.H. no mesmo solvente (REF 1), portanto nosso
eletrodo AgC¿./Ag(c) com Lic£ 1M em etanol 95,0Z deve ser
0,177 volts versus E.N.H.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em etanol hidratado» havendo excesso de cloreto,é
possível titular Cu(II) e vice-versa.Curvas usuais, tipo
potencial versus volume saído da bureta, não têm simetria*.
Sua analise quantitativa não I simples. A mudança de va_
riável no eixo x, usada na figura 1, resulta numa curva
com centro de inversão(p.inflexão) e duas assíntotas para
leias. Trocando o conteúdo da bureta, com o da pipeta só"
muda o sentido em que exatamente a mesma curva i percor-
rida. Os pontos experimentais na "reta inferior" são obti_
dos da "titulação" de Fe( II) com Fe (III). A "reta superior" se
refere a "TITULAÇÕES" de Cu(I) com Cu(II) . Pode-se provar
que as Tetas que correspondem ao comportamento Nernstiano,
de cada par em jogo são também as asslntotas da curva si¿
-mõide. 6 imediato que o valor de Ep¿R ~ E R£ F corresponde
ao valor de e dos pontos nas retas em que logn* 0.

Também verificamos que, no nosso solvente, podemos
titular Fe(II)com I2, mas o I 2 é somente reduzido até I3 e
não ate I~. 0 que está em jogo também pode ser inferido
das curvas de titulação em etanol, de I 2 com tiosulfato
(REF 2). Todavia, achamos mais interessante observar o po_
tencial de misturas de I"" com I2< Veja figura 2. Ali fica
claro que temos a reação:I"+I-—>1^.Em etanol a constante
deste equilíbrio é bem maior ao que em água(REF 3) .Convém
notar a diferença entre as curvas na figura 2,logo entre
as assíntotas na figura 3, devidas a presença ou ausência
de cloreto. Isto pode ser explicado por uma competição en
tre cloreto e iodeto em se coroplexar com o 1'.

I3*+C.£-*I2C£~+I"(REF 4). Da figura 3, analogamente
ao visto na figura 1, podemos obter os potenciais formais
dos pares I'/Ij e I^/^'Destes dois é simples calcular o
potencial formal do par I~/l2>0s desvios dos pontos superî
ores na figura 3 em relação a reta Nernstiana em jogo sugeres
uma fraca associação do tipo I3+I2"-* IZ (ver ref.3 e A) .Estaños
desenvolvendo um tratamento quantitativo das curvas em j£
go, incluindo as "perturbações de segunda ordem",isto é,a"
complexação de Cl~ com I2 e a consideração da formação de
Ic(REF 5)• Mesmo Abstraindo estas complicações,a situação
vista nas figuras 2 e 3 não têm a simetria vista na figu,
ri 1. Isto resulta da desigualdade dos expoentes nos nu
aeradores e denominadores dos quocientee nem jogo. "~



FIGURA 1: Reaultados de titulações poten
cionétricas;"RETA SUPERIOR",mis turas d?
Cu(D,V3,C3 con Cu(II),V4C4i "CURVA SIGMfil
DE" «is turas de Fe(II), Vx , C], con Cu (ID, V4~
CA; "RETA INFERIOR" misturas de F

2: Resultados de titulações potenci£
is de nisturas de soluções de I"",75̂ 5"
uções de l2»Vg,Ct. As «oluções para a

C. con Fe( III) , V2 ,C2 • Onde, Vi sao os vp_
lunes e Ci as concentrações iniciai s,C1«"
0¿099M; C2-0,100M; C.-0.3M. Todas as solu
çoes tanben conten HCl 0,3M.
As retas acina têm uma inclinação de
60 nV/década.

FIGURA
nétricas
con soluções
curva "C/H2SO4"» têm todas¿ a mesna força
iónica, 0,4 mo¿/¿ por adição de H2SO4. Para
a outra curva, a mesma força iónica foi ob ti_

•" da por adição de HC¿. C.*C¿"0,05 mol/t. Caso"
lu I'nao reagisse con I2, entao os pontos expe-
~* i i d i i d b t

2
rinentais deveriam cair todos sobre urna reta
com a inclinação da linha tracejada,ou seja,
30 nV/década.



FIGURA 3: Mudança de variáveis, que transforma as duas partes das curvas sigmóides da
figura 2 em dois ramos praticamente retos. Os pontos nesta figura são obti-
dos supondo em primeira aproximação que a reação I" + I2—> I3 seja pratica
mente completa. Isto 5, se V6C6 > VSC5 só temos I2 « I3» se V6C6 < V5C5 s?
temos Ij e I . A s retas acima, têm uma inclinação teórica de 30m V/decada.
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UMA ROTA ELETROQUÍMICA PARA A SÍNTESE DE ALCANOTIOSSULFONA
TOS DE ALQUILA.

Pedro D. Machion, Vera L. Pardini e Hans Viertler, Institii
to de Química - U.S.P., C.P. 20.780, CEP 01498, São Paulo,
Brasil.

Several dialkyl disulfides (RSSR), where R-Me, Et,
n-Pr, i-Pr, n-Bu, i-Bu and sec-Bu, were electrolyzed at a
platinum anode, in acetonitrile: water (9:lv/v), under con
trolled potential or at constant current. Good yields
(60-80Z) of alkyl alkanethiosulfonates (RSO2SR) were obtai^
ned with both methods, except for R«i-Pr or sec-Bu (40Z).
Cyclic voltammetry experiments, in anhydrous acetonitrile,
showed that the primary oxidation step is irreversible pr£
bably due to some chemical reaction.

INTRODUÇÃO

A oxidação anódica ã potencial controlado de tioace^
tais e tiocetais, em anodo de platina usando acetonitrila:
água (9:lv/v), forneceu alcanotiossulfonatos de alquila
(RSO2SR) quando cerca de 5 Fmol"1 foram empregados1. Estes
compostos formam-se a partir dos dissulfetos de dialquila
(RSSR), produtos primários na oxidação dos tioacetais e ti£
cetais. Os tiossulfonatos são compostos de interesse em
síntese orgânica bem como por sua atividade antimicrobiana.

Uma revisão bibliográfica sobre à eletroquímica dos
dissulfetos mostrou que, apesar dos muitos estudos existen
tes sobro a sua redução, pouco é conhecido a respeito de
sua oxidaçio2»3. Esta falta de informação aliada ã nossa
observação da formação de alcanotiossulfonatos na oxidação
dos tioacetais, nos levou a estudar a oxidação dos dissu^.
fetos, sob ponto de vista mecanístico e sintético.

Mo presente trabalho são descritos os resultados pr£
liminares de voltametria cíclica e das eletrõlises prepara_
tivas à potencial controlado e a corrente constante de al̂
guns dissulfetos de dialquila.

PARTE EXPERIMENTAL

A acetonitrila de diversas procedências foi purific£
da de acordo com a literatura^. 0 perclorato de sódio (Merck),
utilizado como eletrólito de suporte, foi rer.ristalizado e
seco, a 96°C, sob vãcuo. Os substratos orgânicos foram pr£
parados de acordo com procedimentos convencionais descritos
na Iiteratura5,6#

Na voltametria cíclica empregou-se uma célula eletr£
lítica de três compartimentos tendo como eletrodo de tr7
balho pérola de platina, eletrodo auxiliar chapa de platT

•IV SIMP. BRAS. ELHRMUIM. B H R Q N A U m ANAIS, 289-292
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tina e eletrodo de referencia um fio de prata imerso na so_
luçao do eletrolito de suporte contendo iodeto de tetrabu
tilamônio, simbolizado COBO Ag/Agl. Os voltamogramas foram
registrados nas seguintes condições: concentração de subs
trato: 10~2 -_10~3M; velocidade de varredura: 200mVseg~1; soj.
vente: solução O,1M de NaClO. em acetonitrila anidra.

Nas eletrólises preparativas dois tipos de células fo
ram.usadas: uma de tris compartimentos para as experiências
potenciostáticas e uma de dois compartimentos para as ga^.
vanos táticas. Os eletrodos de trabalho eram de chapa de
platina polida de dimensões: 1,5 x 1,5 cm (potenciostática)
ou 2,5 x 3,5 cm (galvanostãtica). Em todos os experimentos
o solvente era uma solução 0,2M de NaC104 e" acetonitrila:
água (9:lv/v). As células eram mergulhadas nua banho de i
gua circulante mantido a 18°C. Após. os experimentos eletro
químicos, os produtos das eletrõlises foram isolados e ¿
dentificados por métodos cromatogrãficos e espectroscópi -
cos.

As experiências de voltametria cíclica foram efetua
das com um gerador de onda triangular - potenciostato cons_
truído em nosso Laboratorio de Eletrônica, e um registrador
XY, Houston Instrument, série 2000. Nas eletrõlises prep£
rativas foi empregado um potenciostato - galvanostato PAR
modelo 173 e um integrador digital também construído em nos
so Laboratório de Eletrônica.

As análises cromatogrãficas (c.l.g.) foram executadas
em um cromatógrafo Varian, Modelo 1860. Os espectros de
rm'H foram efetuados em um espectrómetro Varian T-60 e os
de infra-verraelho em um espectrofotômetro Perkin-Elmer mo
délo 457-A. ~"

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos voltaaograma8 registrados observamos que as ox^
dações dos dissulfetos são irreversíveis, provavelmente d£
vido a uma reação química rápida^.

Na tabela I estão reunidos os potenciais do primeiro
pico de oxidaçao (Epa)

Tabela I

Voltametria cíclica de RSSR em acetonitrila

R em RSSR

Me
Et

n-Pr
i-Pr
n-Bu

sec-Bu

. Epa (V) x Ag/Agi

1,88
1,86
1,80
1,83
2,01
1,96
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Baseando-se nestes dados foras efetuadas as eletrõH

ses preparativas à potencial controlado. Na tabela II es
tio reunidos os resultados obtidos nestes experimentos. ~~

Tabela II

Eletrõlises ã potencial controlado

R em RSSR

Me

Et
n-Pr
i-Pr
n-Bu
i-Bu

sec-Bu

Conc(M)

0,56
0,19
0,44
0,12
0,19
0,11
0,15
0.15

Potencial(V)

1,84
2,01
2,15
2,15
2.15
2,10
2.15
2.15

Fmol l

3,6
3,7
3,8
3,6
4,0
3,6
3,4
3.9

Rend(Z)
RSO2SR

80
76
71
72
46
66
66
28

Com o objetivo de tornar o método eletroquitnico atra
rivo para químicos orgânicos como uma alternativa de prepl
ração dos alcanotiossulfonatos de alquila, resolvemos es tu
dar a oxidação eletroquímica destes dissulfetos por via gaT
vanostãtica. Esta técnica não requer uma instrumentação muito
sofisticada e, portanto, pode ser empregada facilmente. Os
resultados obtidos estão reunidos na tabela III.

Tabela III

Eletrõlises a corrente

R em RSSR

He
Et
n-Pr
i-Pr
n-Bu
i-Bu

sec-Bu

Cone (M)

0,56
0,84
0,48 «
0,42 a
0,47 a
0,47 a
0,47 a

constante

Rend (X) RSOjSR

82
70
65
49 t>
63
65
40 b

Condições: 4 Fmol'1, i»700mA; a - cone. nominal: os
RSSR são parcialmente solúveis, ocorrendo dissolti
ção durante o processo; b - rendimentos determinados
por c.l.g.

Comparando os dados das tabelas II e III pode-se
concluir que no caso dos dissulfetos cota grupo alquila prima
rio o§ rendimentos cm RSO2SR são semelhantes e, portanto,
ambos os métodos podem ser usados indistintamente. Quando
&>i-?r ou s«c-Bu os rendimentos dterescem, tornando difí
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cil o isolamento dos tiossulfonatos correspondentes, espe_
cialmente com o derivado sec-butílico. ' Neste caso uma mis_
tura de vários compostos de difícil separação é obtida.

No momento, estamos estendendo os nossos estudos a
outros dissulfetos bem como a elucidação do mecanismo da <>
xidação anódica.
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ABSTRACT

After an introduction to the theoretical fundamentals
of the efficiency of an electrochemical cell, the
authors present a discussion of the limiting
factors to the voltage and Faradaic efficiencies
related to the nickel Raney anode, to the graphitic
carbon cathode, to the alkaline electrolyte and to
the engineering aspects, that is, the design
manufacture, assemblage and materials. An
interpretation for the decay in the overall voltage
of a stack of fuel cells due to internal leakage is
treated in detail.

INTRODUÇÃO

Este estudo está baseado na produção de material de eletro-
dos, construção e teste de uma pilha a combustível alcalina a hidrogê
nio/oxigênio, com ánodo de níquel de Raney e cátodo de carbono (grafT
tico ou negro de fumo).

Os requisitos práticos para que uma pilha a combustível pos
sa ter perspectiva de aplicação prática são, segundo ir ei ter(1):

a) Pequenas perdas devidas ã polarização e resistência interna.
b) Eletrodos devem ser resistentes a corrosão.
c) Eletrólito não deve se alterar.
d) Custo dos eletrocatalisadores empregados deve ser baixo.
e) Preço dos combustíveis deve ser razoável.

A eficiencia global de uma pilha a combustível, e , ê

onde Ct é i eficiencia térmica máxima, e a eficiencia de voltagem e
e. a eficiencia faradaica:

e t " 3H"*"' e v " "1 * e f " T L2-I
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sendo AH a variação de entalpia da reação dajpilha, E a voltag*-n quan
do a corrente debitada i I, E a volta gen teórica esperada da reação»
I a corrente teórica esperada se houver cea por cento de eficiencia
de corrente.

0 trabalho elétrico das pilhas galvánicas, em condições re-
íveis v a temperatura e pressão constante ?

CQ
versíveis, v , a temperatura e pressão constante, ?

como

AG - AH - T . AS [V]
a máxima eficiência de una pilha galvánica, em termos de AH, é

4ES.I-TE S . I T - « . DEI
AH

Sob carga, teríamos condições irreversíveis; consequentemen-
te, menores eficiencias resultariam de polarizações nos eletrodos e
quedas ôhmicas. A corrente debitada é maior quando a resistencia da
carga é menor.

Então, a eficiência termodinámica, e. ê
termo,

m nFE [V]
etermo * calor de combustão do combustivel7~ã

259C
termo

onde E e a voltagem da pilha, F corresponde a 23,06 k cal/eV e n ê
o numero de elétrons transferidos na reação eletroquimica.

A eficiência termodinámica é uma função da voltagem global
da pilha, E, que depende das sobretensoes, conforme a equ&çao

E"Er"nc,ativ 'Vativ'Vconc'Vconc-111

sendo E o potencial reversível da pilha, n . e i) representam
as sobritensões de ativação e de concentração^respectivamente, do
ânodo (a) e do cãtodo (c); IR e a sobretensão ôhmica.

A eficiência de corrente depende da cinética da reação de
eletrodo e fortemente do material de eletrodo e das condições da su-
perfície.

Os autores referem-se neste trabalho apenas i eficiência re_
lacionada ao desempenho dos eletrodos^ ou seja, eficiência de volta ~
gera e de corrente; o aspecto da eficiência da conversão (eficiência
térmica), não esta abordado porque a sua estimativa dependeria não so
mente dos eletrodos e da pilha, cm si¿ mas de assessorios, como um
perfeito sistema de controle dá pressão dos gases, que permitisse ob-
ter o parámetro fundamental da quantidade axata do combustível aliara

Também não foi tratada a eficiência de casto.
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LIMITAÇÕES DEVIDAS AO ÃNODO

Na preparação dos eletrodos de difusão â base de níquel de
Raney, o material capaz de ativar a reação eletroqulmica, baixando a
polarização, deve apresentar tuna grande superfície específica (área/
massa). A superfície deve apresentar uma composição e estrutura que
correspondam ao máximo de sítios ativos para a adsorçao de hidrogênio.

A dificuldade na produção dos eletrodos de difusão de hidro-
gênio otimizados provém,em parte, da preparação do pó ativo. Com efe^
to, apôs o tratamento da liga de Raney (binaria ou ternaria, contendo
o metal catalisador, níquel, e um ou mais metais inertes, como alumí-
nio e titânio) com uma solução aquosa de álcali cáustico (KOH) resul.
ta um pó fino e pirofórico. A manipulação desse pó para a conformação
do eletrodo por prensagem é delicada e pode resultar em redução da ca
pacidade catalítica. A atividade, dos eletrodos com ele preparadas de-
cresce, ainda, e rapidamente, com o tempo.

De acordo com a Patente Alemã S101849(6j, a estabilidade p£
de ser obtida por meio de uma prepolarização antes ou apôs um aqueci-
mento a 25O-35O°C em presença de hidrogênio. Com a polarização, seria
removido o alumínio remanescente da lixiviação.

Segundo a literatura, um outro processo de estabilização e
de implementação da atividade catalítica do níquel de Raney é,de aco_r
do com a Patente Inglesa n9 1.170.698(4), o tratamento do catalisador
de Raney com uma solução de ácido clorídrico e cloreto férrico. Este
tratamento efetuaria a corrosão da superfície do metal catalisador,
dissolvenio a camada passivante de oxido ou hidróxido de níquel.

De acordo com Taira e Kurada(5) o tratamento da liga de Raney
com água contendo certas substancias como aminas, lactamas, lactamas
N-substituídas, amidas ácidas N-substituídas e derivados da uréia ,
produz um novo tipo de catalisador do tipo Raney com excelente ativi-
dade durabilidade e fácil de ser manipulado e regenerado.

Os autores do presente trabalho experimentaram a prepolariza_
ção para a dissolução do alumínio remanescente. A técnica utilizada
foi a defuma polarização anódica, em leito fluidizado; resultou uma
diminuição do conteúdo de alumínio, de sete para apenas quatro por
cento; possivelmente haveria uma considerável proporção de liga biníP
ria na sua forma resistente á dissolução, a fase 6, NiAl. Experimenta
ran, igualmente, a estabilização por adição de titânio a liga origi -
nal (liga de Raney contendo níquel, aluminio e titânio) (2). Em nenhum
dos dois casos foi obtida uma sensível melhoria, quer da estabilidade,
quer da durabilidade do põ.

As análises de superfíce por espectroscopia Auger acusaram
uma composição superficial essencialmente de alumínio e oxigênio no
níquel de Raney recentemente preparado e armazenado durante uma a
duas semana* sob água. Isso pode ser explicado pela difusão do alumí-
nio do corpo de grao metálico para a superfície, acelerada por sua avî
des por oxigênio. Um tal catalisador conservava-se pirofórico; mas, £
letrodos coa ale preparados, mesmo após una ativação por hidrogênio'
da suspensão em água, acusavam tia declínio de atividade e uma muito
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menor durabilidade.

Sob o ponto de vista do envelhecimento durante o funcionaren
to do eletrodo, propomos que quando as espécies contendo níquel e hi-
drogênio adsorvido ou absorvido, formadas durante a ativação no ní-
quel poroso do eletrodo por hidrogênio, decompoem-se, a morfología
cristalina do metal altere-se, gradualmente, para uma de menor área
superficial. Isso resultaria numa diminuição dos sítios ativos e, con
sequentemente, num progressivo declínio da corrente debitada.

LIMITAÇÕES DEVIDAS AO CÃTQDO

0 cátodo é constituído de um composito de grafita de eletro
do (ou negro de fumo), e Teflon.

As principais limitações relativas a êle provém de dois fato
res: a ãrea superficial e a condutividade.

Com efeito, a ãrea superficial específica do material carbo-
noso adequado a material do eletrodo (grafita e negro de fumo) com di_
mensões menores que 37 micra não ultrapassou 20 m^/g; em comparação ,
a ãrea do níquel de Raney do inodo foi de 80 m / g .

A condutividade elétrica da grafita (ou negro de fumo), rela_
ticamente baixa em comparação com a do outro eletrodo, de natureza ne
tãlica, I outro fator limitante. Foram medidos valores da ordem de
l,4xlO~4ft-lcm~l para a resistividade da grafita. Na preparação da mas
sa ativa, procuramos incrementar a condutividade.

LIMITAÇÕES DEVIDAS AO ELETRÕLITO

Ê bastante conhecido o inconveniente da utilização do hidr£
xido de potássio em ambientes terrestres, devido à carbonatação e con
sequente diminuição aa condutividade. Em se tratando de pilha a hidrcT
gênio/oxigênio, essa alteração ê lenta'; no caso da utilização de ar
como oxidarte, a decadência da condutividade seria rápida.

LIMITAÇÕES RELACIONADAS Ã ENGENHARIA

Foram duas as concepções de bateria* de pilhas estudadas: um
modelo de filtro-prensa e um modelo de tanque. Em ambos, as dificulda
des que se apresentaram são da mesma natureza e provêm de: ~~

a) fabricação;
b) eletrõlito;
c) materiais estruturais

No que se refere ã limitação da eficiência, esses tres resultam de um
mesmo problema, que é o do vazamento de eletrõlito para as câmaras de
gãs. _ _

Quanto I fabricação, a precisão é crítica, a fim de obter-se
um perfeito encaixe das peças.

0 eletrõlito, hidróxido de potássio, se usado como fluido,*»
vel, apresenta uma enorme capacidade de permeaçío através dos conta"
tos dos diverso* materiais sólidos e consolidados. A penetração dos
eletrõlitos alcalinos ao longo de eletrodos negativamente polarizados
foi estudada teórica e experimentalaente por Hull e Jtut»(3);vmã das
forças propulsoras ã a geração dos íoos 0H~ pel* redução do oxigênio,
acima do menisco.
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Devemos considerar que o material estrutural por nos utiliza

do, o acrílico, e conveniente para a execução das peças nos modelos áé
laboratorio,porque,sendo transparente,permite a observação do interi-
or das pilhas. 0 acrflico demonstrou uma resistencia ao hidróxido de
potássio 5 molar perfeitamente satisfatória. 0 seu inconveniente é* não
permitir a usinagem de peças de espessura tão reduzida quanto seria de_
sejãvel, a fim de se minimizar a queda ohraica nas câmaras de eletrólita.

Componentes importantes na montagem das pilhas são os vedado
res - anéis de vedação e gaxetas - que impedem o vazamento de eletro-
lito para as câmaras de gás; experimentados o silicone, o etileno-po-
lipropileno,e a borracha nitrílica buna-N,os Jnicosde resistência quí-
mica adequada foram o etileno-polipropileno e a buna-N;o Teflon, que
resiste ao álcali caustico, não apresenta o requisito de elasticidade;
o Viton que a apresenta, não foi ensaiado.

LIMITAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE VOLTAGEM DEVIDA A VAZAMENTOS

Na Fig. 1 está representada uma montagem do tipo filtro-preit
sa. Os polos 1,4 e 5 representam ánodos e 2,3 e 6, cátodos; o interva
Io 2-3 ê uma cámara de gás 0. e, 4-5, uma câmara de gás H2.

A ocorrência de vazamento interno resultaria em penetração de
eletrõlito nessas câmaras, com o conseqüente surgimento de resisten -
cias adicionais, não necessariamen:e iguais, pois cada una dependeria
da altura atingida pelo líquido do vazamento. Essa condição pode ser
representada por

V - 3 (E-Rji) -Rvii-RV2Í DÜ
onde R¿i é a queda da voltagem pela resistência interna intrínseca da
pilha, Ryji e R»2* representam, respectivamente, as voltagens perdi-
das nas câmaras 2-3 e 4—5 devido aos vazamentos.

Cada valor Ri 2 mensurável utilizando-se um circuito apropriado.
0 aumento da resistência de um conjunto de pilhas e conse-

qüente queda da eficiência de voltagem pode, assim, ser interpretado,
porquero eletrõlito que penetra em uma câmr.ra de gás representa uma
resistência adicional, fazendo com que a pilha trabalhe em carga.

Na figura 2 esta representado o circuito eletrônico equiva -
lente.
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Figuro 1 * Montagem de urna batería de tres pilhas;
1,4 e 5 sõo ánodos» 2 , 3 e 6 são cátodos;
2 - 3 cámaro de O2 » 4 - 5 cámara de H 2 .

i W W 1

I
(o) (b)

Figuro 2 - Equivalente eletrônico da pilha
(a) com sua resistencia Intrínseco R|»
(b) em cargo, quando os câmaras de gds
soo inundodos pordol ou totalmente.
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ABSTRACT:

This paper resumes the authors' research on corrosion
behaviour of three aluminium base alloys (A1SÍ12, AlMg5 '
and AlSi5Mg) when esposed to aquous environments containing
chloride. The alloys investigated are used in the manufac-
turing of telecomunícation equipments.

Accelerated corrosion testing and salt spray tests were
realized in order to evalute the corrosion behaviour of
these alloys in a highly agre<sive environment.

The results also include polarization curves obtained
with three kinds of aquous solutions: the first containing
only 3Z NaCl and the others containing 3% NaCl and small
amounts of Fe 3 and Cu +2 ions. Among the various eletro-
chemical variables the authors analized the pitting '
potentials and the others values obtained.

I. INTRODUÇÃO

O^alumínio e suas ligas vem sendo muito utilizado na in-
dustria e principalmente nas telecomunicações devido as
suas boas propriedades de baixo peso, baixo ponto de fu-
são e boa resistencia ã corrosão.

As ligas de aluminio possuea boa resistencia ã corrosão
em muitos meios encontrados na prática tais como: atmosfe-
ras» ãguas naturais, água do mar, alguns produtos químicos
e a maioria dos solos (1). Esse fato ocorre, apesar do
elevado valor do potencial eletroquímico das ligas de alu-
mínio, devido a formação na superfície de um óxido aderen-
te mais ou menos hidratado que protege o metal.

Os metais que possuem boa resistencia ã corrosão generali-
zada, como as ligas de alumínio, tendem a corroer de maneai
ra localizada (2)¿ Desse modo as ligas de alumínio estão
sujeitas â corrosão intergranular, corrosão sob tensão ira-*
turante e corrosão por pites, à qual ten sido dada atenção
«special por parte dos pesquisadores devido a sua extrema
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periculosidade atacando materiais considerados altamente
resistentes ã corrosão.

Em ligas de alumínio esse fenômeno ocorre em meios clore-
tados, sobretudo em regiões de estagnação onde sao produ-
zidas pilhas de aeração diferencial (3). Também se veri-
fica ataque localizado por pites em meios isentos de cl£
retos porém* contaminados com Ions de cobre, ferro ou íons
de metais pesados como o mercurio (3). Tanaka (4) mos-
trou que sao necessários apenas traços de Ions de cobre
para produzir pites no alumínio em meios isentos de anions
agressivos.

A corrosão por pites deve ocorrer se o metal apresenta um
potencial de corrosão acima do seu potencial critico de
ruptura ou potencial de pite (E_).

Alguns autores (5,6) afirmam que a partir de potenciais '
mais ativos que Ep até um potencial chamado de potencial*
de proteção contra corrosão (Epp), não há formação de no-
vos pites, mas tão somente o progresso dos anteriormente'
formados. E também abaixo de Epp não deve ocorrer nem '
progresso nem formação de novos pites. Outros afirmam
ter verificado a corrosão por pites mesmo a potenciais '
mais ativos que Ep (7,8). Entretanto parece haver conco£
dância em que quanto mais ativo o valor de Ep maior a
tendência do metal a corroer nesse meio (9).

0 valor do Ep contitui portanto parâmetro importante para
a caracterização da resistencia a corrosão dos metais,
tanto na avaliação do comportamento ã corrosão de uma da-
da liga em eletrólitos variados, como nn seleção de uma
liga resistente a um dado meio.

0 objetivo desse trabalho é o de verificar o comportamen-
to eletroquimico de tres ligas de alumínio (A1SÍ12, A1SÍ5
Mg e AlMg5) através de curvas de polarização estabelecen-
do o potencial de piteyentre outros parâmetros eletroquí-
micos; em ambientes cloretados contaminados com outros a-
gentes agressivos encontrados no ambiente de trabalho. Pa
raídamente foram realizados testes em névoa salina com T

as três ligas para posterior comparação dos resultados.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados amostras ¿as ligas A1SÍ12 (A1-12ZSÍ), '
AlSi5Mg (A1-5ZSÍ - 0,8XMg) e AlMg5 (Al-5ZMg) fundidas em
areia e cortadas em retângulos de 70x50xl0mm. A seguir
as amostras foram tratadas superficialmente com desengra-
xe seguido de decapagem segundo a norma MIL-H-6088-C (10).

Três amostras de cada liga foram introduzidas no equipamexi
to de névoa salina e para o» testas eletroquímicos as anojf
tras foram cortadas e embutidas em resina acrílica dei-*
rsndo exposta uma área de aproximadamente 0,5 cm?. 0$
eletrodos foram polidos mecanicamente cos lisas d*água, '
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na seqüência, 320, 400 e 600 antes do inicio de cada en-
saio eletroquímico.

As soluções foram preparadas com reagentes de grau analí-
tico e agua bidestilada. 0 desatejamento foi efetuado
com borbulhamento de N2 ultra puro (máximo de O2 - lpp»)
por 60 minutos antes do ensaio e o pH ajustado para pH •
6,8.
As medidas foram efetuadas a uma temperatura de 25± 19 C
e os valores de potenciais se referem ao eletrodo de re-
ferência de calomelano saturado.
0 equipamento utilizado foi constituído de uma célula pro-
vida de um capilar de Luggin, um potenciostato PAR-173, um
programador PAR-175 e um Registrador-XY HP-7047A. As cur-
vas de polarização anódicas e catódicas foram levantadas*
segundo método quase potenciométrico com acréscimos ou
decréscimo0 de 20 mV a cada 5 minutos.

III. RESULTADOS

Com o objetivo de avaliar a resistencia ã corrosão em so-
luções cloretadas foram inicialmente levantadas curvas de
polarização anódicas e catódicas das três ligas em uma so-
lução de NaCl contaminada (Composição Tabela 1) que cor-
responde a solução encontrada no ambiente de trabalho.

TABELA 1: Composição da solução 1

DESCRIÇÃO

CONCENTRAÇÃO
(OR/1)

Cl"

28,3xl<?

Cu

0,2

Fe

1.3

S04-2

l,9xlO3

N03~

175,0

Al

2,8

Ca

31.5

NH.+

9,7

A figura 1 mostra curvas anódicas obtidas para as três li-
gas, na solução 1, onde se verifica nos três casos um com-
portamento típico de metal formador de película passiva '
seguido do rompimento desse filme de óxido quando se eleva
o valor do potencial ate o potencial de pite Ep.
Podemos observar que os potenciais de pite para as três 1^
gas nessas condições são bastantes próximas (AlSil2/Ep •
-7A5mV e AlSi5Mg/Ep --750mV), sendo que a liga de magnesio*
apresenta Ep «-730mV, ligeiramente mais nobre.
Na figura 2 são apresentados as curvas catódicas das três
ligas na solução 1, onde se observa que nas ligas de silí-
cio a densidade de corrente de difusão (iL)aumenta com o
aumento da quantidade de silício; a liga de magnesio apre-
senta um maior grau de polarização e menor valor de ÍL.^
A seguir foram_levantadas para as três ligas, curvas idên-
ticas em solução de NaCl 3Z e curvas catódicas em NaCl 3Z
contaminadas com 0,60 ppm de Pe+3 e 0,20 ppa de Cu

+2.
Os resultados da curva anódica cm NaCl 3Z se encontram na
figura 3, onde se observa valores de Ep --750mV coinciden-
tes nas tres liga*.



As curvas catódicas em NaCl 3Z (Figura 4) mostram un com-
portamento análogo com as três ligas apontando dois valo-
res de densidade de corrente de difusão. Pode-se verifi-1

car também que a liga de magnesio atinge esses valores pa-
ra potenciais mais nobres que as outras duas.
A adoção dos íons de ferro e cobre, na concentração indica
da, nao provocou alteração perceptível nas curvas catódi-
cas .
Com respeito a névoa salina verificamos, após oitenta dias
de ensaio, que as amostras de A1SÍ12 e AlSi5Mg apresenta-
ram um comportamento análogo com formação de um produto de
corrosão branco gelatinoso na superfície; as amostras de
AlMg5 não apresentaram sinais visíveis de corrosão após es_
se período de ensaio.

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

0 objetivo desses testes foi o de estabelecer uma compara-
ção do desempenho das tres ligas frente a ambientes aquo-
sos cloretados através do levantamento de parâmetros ele-'
troquímicos e também de dados obtidos no ensaio de nêvoa
salina.
A solução 1, encontrada no ambiente de trabalho, possui '
além dos íons cloreto, íons de cobre e íons de ferro, con-
siderados agressívos(3,9,ll), outros íons como o sulfato e
o nitrato considerados inibidores da corrosão do alumínio*
(11,13-14). Desse modo essa solução não se mostrou mais
agressiva que as outras e apresentou potenciais de pite '
bastante próximo dos potenciais obtidos na solução de NaCl 3Z.
Esse efeito inibidor produzido pela mistura de NaCl com oti
tros eletrólitos foi observado anteriormente por De Mi chele
(11) que verificou esse efeito para as misturas de cloretos
com sulfato, tartarato, cromato e nitrato.
Os valores de potenciais de pite obtidos no trabalho estão
de acordo, com ligeira defasagem, com os apresentados em
trabalhos anteriores (5,12,13), sendo que as diferenças se
devem ao uso de concentrações diferentes dos eletrólitos,'
uso de técnicas variadas ou interpretações diversas dos ati
tores.
0 motivo pelo qual a liga AlMg5 apresentou um melhor com-'
portamento em nossos testes provavelmente se deve ao fato*
de o magnesio se dissolver formando uma só fase con O alu-
mínio (solução sólida) o mesmo não acontecendo com o silí-
cio que fica disperso na forma de cristais de silício pu-
ro. Essa hipótese encontra suporte em dados publicados an
teriormente pela literatura (1, 15). ~"
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ESTUDIO DE LA INTERFASE MERCURIO/KI(AQ.) + KC1(AQ.)
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ABSTRACT

The surface excesses of Cl and i" ions on mercury have
been obtained for mixtures of KC1 + KI in aqueous solutions
at room temperature.

The experimental results show that the adsorption of
the I~ ion does not differ appreciably from that from pure
salt and other mixtures. The surface excesses of the chloride
ion, however, indicate that this ion is not adsorbed in the
entire polarization range,

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los estudios de adsorción aniónica en la
doble capa eléctrica realizados a partir de mezclas de elec-
trolitos se han desarrollado bajo la suposición, no comprobji
da para estos sistemas, de que el fluoruro no se adsorbe es-
pecíficamente. Sin embargo, existen evidencias de que dicho
anión muestra un comportamiento inverso al indicado, tanto
en sistemas binarios [1] como en mezclas de electrolitos [2,
3], aunque en el último caso esto no ha sido determinado fe-
hacientemente.

Por otra parte, en general, las cantidades específica-
mente adsorbidas, a carga sobre el metal (o) constante, núes
tran diferencias cuando se comparan sistemas binarios con
mezclas.

En el estudio a partir de mezclas acuosas de electroli-
tos se presenta el problema de tener que regular dos varia-
bles de concentración independientes. Existe controversia
[1,4,5] acerca de cual es el conjunto de aquellas más adecuti
do a utilizar en la isoterma de adsorción específica. Se han
propuesto para estos casos la fuerza iónica y la molalidad
de uno de los electrolitos [6], asi como las actividades de
las sales [7]. En el presente se propone también la utiliza-
ción de las actividades de los aniones, ya que estos son los
que se adsorben específicamente.

El estudio de los excesos superficiales a partir de mez_
cías de electrolitos en las que am*-os aniones son capaces de
adsorberse específicamente permite investigar varios de los
aspectos mencionados [8,9].

Con este fin te estudió la interfase Hg/KI(aq) + KCl(aq).
En este caso ambos aniones presentan una adsorción especifi-
ca elevada, aunque en distinto grado, a partir de soluciones
individuales. También en las soluciones mezclas de estas sa-
les es posible estimar los coeficientes de actividad iónica

iv $w>. BRAS. amxuiM. a f n o w u m Amis,
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con bastante exactitud, lo cual permite analisar el sistema
bajo distintas variables de concentración con el fin de in-
tentar hallar la más adecuada,

Todas las determinaciones con electrodos idealmente po-
larizables están basadas en la isoterma de adsorción de
Gibbs [10]. Esta» para el presente sistema es i

-de - E C 1 . da + rt_ dyRI + (rcl. - o/r) duKCL (D

donde Ç es la función de Parsons:

Ç - Y + E c l_ o (II)

o es la carga superficial sobre el metal, r¿ son los excesos
superficiales relativos de los iones indicados (i), pjj son
los potenciales químicos de las sales indicadas, &ci~ e s e l

potencial de la celda referido a un electrodo reversible al
cloruro y Y es la tensión interfacial. Evaluando las deriva-
das parciales de £ respecto de cada y¿j se obtienen los exce_
sos superficiales de los distintos iones en solución.

PROCEDIMIENTO

Se midieron las capacidades por unidad de área de un
electrodo gotero de mercurio, en contacto con las soluciones
mezcla ya indicadas, con un puente de Sauty serie utilizando
la técnica ya descripta [12]. Los potenciales de carga cero
se midieron utilizando la técnica de chorro de mercurio con
las modificaciones introducidas por Schiffrin [1].

Se realizaron tres series de nueve soluciones cada una
y cada una de ellas de potencial químico de KC1 constante,
mientras que el de KI fue variado a intervalos constantes,
de manera tal que los últimos coincidieran para cada serie.
Esto permite evaluar las derivadas indicadas antes para la
serie central. En ella el potencial químico de KC1 correspon
de al de una solución 0,1 molal de dicha sal, mientras que
la concentración de KI se varió entre 5 10*"* m y 8 1C"^ m.
Los coeficientes de actividad se elevaron utilizando la re-
gla de Harned [13,14].

También se trabajó, en forma similar, sobre otras tres
series en las que se consideró el potencial químico de los
aniones individuales. '

La carga sobre el metal, o, se obtuvo por integración
de la capacidadt y la tensión Interfacial por Integración de
la anterior. Ambas y el Eç^- se interpolaron a a constante.
Esto permitió construir la función de Parsons antes indicada
(ec. II) y evaluar las derivadas deseadas. Obtenidos los ex-
cesos superficiales relativos, los mismos se desdoblaron me-
diante la aplicación de la teoría de la capa difusa [10]
para hallar la contribución da cada espacia a laa distintas
zonas de la lnterfase.
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos presentan las siguientes carac
terísticas:

1.- Tanto los valoies de los coeficientes de Esin y
Markov como los excesos superficiales relativos de Cl y I
indican que la adsorbabilidad del Cl en las mezclas estudia
das no se relaciona con el observado a partir de las sales
puras en forma simple, En el caso de los coeficientes de E-M
se observa una inversión para el Cl" cuando se los compara
con los de KC1 puro. Sin embargo parece existir una mejor
correlación cuando se utiliza como variable de concentración
la actividad de los aniones.

2.- Los valores de Tj- muestran tendencia a entrecruzajr
se a cargas sobre el metal muy positivas, similar a la obsejr
vada en otros sistemas. Sin embargo esto no está relacionado
con el aumento de la concentración superficial del anión re¿
tante, como se postulara previamente [2],

3.- El ion cloruro es expulsado de la capa interna en
todo el rango de concentraciones estudiado y para todas las
cargas sobre el metal entre -22 pC/cm2 y 21 uC/cm^.

4.- Los excesos superficiales relativos de cloruro están
aparentemente en contradicción con la teoría de Gouy-Chapinan,

DISCUSIÓN

El fenómeno de inversión de los coeficientes de Esin y
Markov, ya mencionado, para el cloruro puede ser interpreta-
do en base a la diferente modificación de las actividades de
los aniones cuando se varían las actividades de las sales, y
de las adsorbabilidf4es individuales de cada anión.

Sin embargo el punto más llamativo es el 4. Este compojr
tamiento se intentó explicar por distintos caminos:

i.- variación de la adsorción de agua en la interfase
con la carga sobre el metal.

ii.- distintos planos de máxima aproximación para los
distintos iones.
Ninguna de las anteriores resulta enteramente satisfactoria.

En estos sistemas existe un grado de libertad más que
en los de un solo electrolito en solución. Por lo tanto es
posible alcanzar la condición de electroneutralidad adsorbien
do iones K+ o desorbiendo Iones Cl~. La desorción de cloruro
de la interfase debe originar una menor energía libre que la
adsorción de una mayor cantidad de potasio. La teoría de
Gouy-Chapman no tiene en cuenta las interacciones químicas
de las distintas especies en la interfase. Por esta razón no
ve pueden cuantificar estos efectos a través de ella.

Queda planteado, entonces» hallar un formalismo que per_
•ita describir «1 comportamiento observado. ~~
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CÉLULAS FOTOELETROQUfrlCAS COM ELETRODOS SEMICONDUTORES

POLICRISTALINOS PARA CONVERSÃO DA ENEFGIA SOLAR.

J.R. Moro, N. Abramovich, F. Decker e N.MÜller
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ABSTRACT

Photoelectrochemical cells were built with polycrystí»
lline semiconductors. The fabrication methods of the elec-
trodes were,electrodeposition and pasting, followed by an
annealing in a N2 atmosphere with a few ppn of 03. CaSe and
CdSeQ.65 ^e0.35 electrodes were used in a 2: 1,4: 2,6
(KOH, *Na2S,S) solution with a carbon counterelectrodc. An
efficiency of approximately 3Z was obtained for typical
samples and the stability of the cell was tested for an
interval of 35 hours of illumination. Photoetching improved
the cell efficiency. The relative simplicity of the
technique for electrode preparation allows the construction
of cheaper devices and also the fabrication of semiconductors
for fundamental research.

A conversão da Energia Solar em energia elétrica pode
ser feita através de uma célula fotoeletroquímica (CFE) que
consiste de um eletrodo semicondutor onde a luz é absorvida;
de um contraeletrodo inerte e de uma solução eletrolítica.
Nos últimos dez anos vários grupos,em todo o mundo, têm pe£
quisado as CFE, utilizando na grande maioria dos trabalhos,
semicondutores monocrístalinos. Entretanto, têm-se também
utilizado eletrodos poli cristalinos que, em geral, tem um
custo muito maís_baixo e são acessíveis a fabricação em 1¿
boratórios que não dispõem dos equipamentos para o cresci-
mento de monocristais.

0 presente trabalho traz os primeiros resultados de CFE
com eletrodos de estrutura poli cristalina feitos naUNICAMP.
Obtivemos eletrodos de CdSe e Cd Sex Te. , a partir de pro-
dutos químicos usualmente encontrados no comercio.

Empregamos dois aétodos de fabricação: pintura e ele-
trodeposição. Os substratos utilizados eram de Titânio puro
o qual foi submetido a um tratamento especial de "etching*1

e polímento mecânico. A seguir descreveremos suscintamente
• preparação de eletrodos de seleneto de cadmio

No processo de pinturanoe-se o CdSe, que se adquire no

IV SIMP. BRAS, ELHROQUM E L E T R M M U m AMIS, P-509-3LL
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comércio, num cadinho de porcelana até se obter um pó muito
fino; 100 mg deste são misturados com 2g de etanol que dão
uma pasta, pronta para ser aplicada ao substrato. Só haverá
aderência se o Tr for previamente oxidado ate adouirir uma
cor amarelo-dourado. Após a evaporação do etanol a amos-
tra é imersa numa solução de Zn CI2» que serve como aditi-
vo. A eletrodeposiçao é obtida a partir de um banho de
1M H2SO4, 0,2M de CdSO/j e 0,(H de SeO2 que precipita o
CdSe num eletrodo de Ti submetido a um potencial de -650mV
vs. SCE; o contra-eletrodo utilizado foi de carbono (Ref.l).

As amostras de CdSex Te^_x são obtidas por processos
de fabricação semelhantes.

A seguir os eletrodos são recozidos para que ocorra a
formação de micro-cristais. Conseguimos bons resultados com
diferentes condições de atmosfera e temperatura; N 2 com al-
guns ppm de O2 a 640°C, por exemplo.

As células obtidas com estes materiais deram uma efi-
ciência global de conversão de 3Z, quando iluminadas com
um simulador solar com 75m W/cm?- de potência. A figura 1
ilustra o comportamento da tensão vs. corrente para a refe-
rida célula.

A solução utilizada foi de KOH com ions de sulfeto e
polisulfeto numa concentração molar de 2:1.4:2.6
(K0H,Na2S»S) que inibe a fotocorrosão do eletrodo (Ref. 1).
A eficiencia de fotoconversão foi melhorada submetendo-se
as amostras a um "photoetching" (ataque químico sob ilumina
ção) numa solução de HNO3; HCl:H2O (0.3:9.7:90 em volume).

A célula foi exposta ã iluminação durante 35 horas
intermitentemente, e não houve alterações sensíveis no seu
comportamento. Novos desenvolvimentos no sentido de melho-
rar o seu desempenho e avaliar a sua estabilidade a longo
prazo estão sendo feitos na UNICJHP.

Como se viu c m técnicas relativamente simples cons£
güimos fabricar materiais baratos para células fotoeletro-
químicas. As mesmas técnicas podem ser aplicadas ã* prepara
ção de outros compostos (CdS, p. ex.). Diversas pesquisas
sobre fenômenos de superfície podem ser feitos com estes
eletrodos (Ref. 2) o que abre um estimulante campo de tra-
balho.

Agradecemos a FIHEP e ao CNPq pelo valioso suporte que
deram a este trabalho.
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EFEITO DA FLORENTINA SOBRE O TRANSPORTE DE H* Efi BEXIGA URINARIA DE TAIR
TARUGA.
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ABSTRACT

We observed that phloretin inh ib i ts H* secretion U I r reversibly
and examined the characterist ics of th is inh ib i t ion during ti secretion
against increasing pH gradients in t u r t l e urinary bladder "in v i t r o " . I n
the absence of electrochemical gradient addition of IO"1*?"! phloretin to
the external medium i n 7 ouabain-treated bladders reduced J H from 2.4 ±
0.2 to 1.1 ± 0 . 1 umoles/hr. The apparent proton-motive force of the H*
pump was 2.81 ± 0.09 before and 2.29 ± 0.10 pH a f t e r ph loret in . At
the pH where J., • 0 , the 1HC02 production from 1%C-glucose did not
change a f te r pnloret in addition (n«l l ) .^excluding a primary inh ib i t ion
of metabolism and a back diffusion of H through the t ranscel lu lar peth_
way. The lack of e f fect of phlor iz in on H transport, and the reversible
11ty of i t s e f f ec ts , suggest that the primary s i t e of action of the
drug Is the l i p i d phase of the membrane.

INTRODUÇÃO

A manutenção do equilíbrio ácido-básico é essencial para o fun̂
ciornamento da máquina animal e nos organismos superiores o rim promove
a transferencia de ácidos ou bases do meio interno para o compartimento
urinario, ou vice-versa. 0 estudo "in vitro" de membranas biológicas r£
veste-se de importância para o entendimento dos mecanismos de transpor
te de água e solutos que ocorrem ao longo dos túbulos renais.

A bexiga urinaria de tartaruga é capaz de acidificar a urina num
processo desecreção de protons do meio interno para a urina {Steinmetz,
1967). Esse transporte é ativo e capaz de estabelecer uma diferença de
potencial elétrico |ntre as duas faces da membrana (Steinmetz, 1974).

A bomba de H é sensível ao gradiente de potencial eletroquímico
gerado ao nível da membrana luminal da camada celular e interrompe o
seu funcionamento quando o gradiente de pH atinge valores ao redor de
3 unidades (Beauwens e Al-Awqati, 1976; Al-Awqati, Mueller e Steinmetz,
1977).Nessas condições, o sistema transportador de prótons pode ser re_
presentado por um circuito equivalente, composto de uma bateria (a bom
ba de H*)j uma resistência em série (a condutância da via ativa) e uma
resistência em paralelo (a condutância das vias passivas), o que possi_
b i l i t a a determinação da força próton-motriz aparente ÍFPM ) do sistema
de secreção de H+ (Steinmetz e Andersen, 1982).

0 objetivo do presente trabalho é discriminar as vias (ativa e
passiva ) de permeação de prótons em bexiga de tartaruga, utilizando a
florentina como droga experimental, em virtude dos seus caracterizados
efeitos sobre diversos sistemas de transporte presentes em membranas
biológicas e a r t i f ic ia ls (Lefevre e Marshall, 1959j Macey e Farmer, 1970
Le vine, Frank/ e Hays, 1973) Andersen, Finkelstsin, Katz s Cqss, 1976 j
Ptelnik, Lstorre, Hall « Tosteson, 1977).

IV SIMP. BRAS. ELTROQUIM. ELfTOOANAUm ANNS, p-313-317
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MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas tartarugas de água doce da espécie PBeudemys
ecriptat adultas, sadias e de ambos os sexos. Após retiradas das bex¿
gas, as mesmas eram montadas como urna lamina entre duas hendcâmares de
acr í l ico, dentro das quais as soluções eram aeradas e mantidas sob cons_
tante agitação, segundo a técnica descrita por Stelnmetz (1967).Os dois
lados da membrana foram banhados pela mesma solução de Ringer, que coji
tinha (em mM): NaCl: llOj KC1: 3.5t MgCl*: O.5| Na2POi>: 2, CaCl2: 1,8 j
glicose: 5. Em alguns experimentos a fase gasosa foi dada por ar l ivre
de CO2 e em outros, era borbulhado CO2 a 1% em ar na solução do lado in
terno. A medida de diferença de potencial (DP) fo i fe i ta em eletrômetro
apropriado, conectado a eletrodos balanceados de calornelano, sendo as
ligações dos eletrodos às soluções feitas por pontes de agar - KC1 3M •
A DP era anulada continuamente pela passagem de corrente de um circuito
de clampeamento devoltagem, operado automaticamente. A secreção de H*
fo i medida pela corrente de curto circuito, após a abolição do transpor
te de sódio por ouabaíne (5 X 10~*M) adicionada à solução interna T

(StelnmBtz. 1974),

RESULTADOS

Observações preliminares mostraram que a secreção de protons(JH)
era sensivelmente diminuída (cerca ds 50%) frente â adição de florstioa
(1CTI*I1) à solução do compartimento externo da câmara. Esse afeito insta
lava-se rapidamente e podia ser revertido pela lavagem do compartimento
com solução de Ringer acrescida do diluents íetanol) da droga.

0 protocolo consistiu na medida da secreção ¿3 H* frente a gra
dienteB crescentes de pH: o compartimento interno (S) cia mantido com
pH constante, enquanto o externo (M) era acidificado passo a passo até
o ponto em que J^ fosse nulo. A sscracão de ti* na òusência de gradiente
de potencial eletroquímico e a força próton-motriz aparente da bomba de
H*. foram obtidas por regressão linear, atravás Ua projeção de JH sobre
o gradiente depH aplicado. A estimativa de um cosflriente de pertneabili^
dade passiva a prótons do epitel io como um todo foi obtida através da
addlficação da solução externa a um valor de pH menor do que aquele em
que J H • 0, o que gerou um fluxo de protons da M •*• S. Na Tabela I são
mostrados os efeitos da florentina sobra os parâmetros do transporte de
H*.frente a gradiente de pH.

Tabela I
N • 7

Controla

Floretina

ÍJH)
Aü - 0

pjnoles/hr

2,4 i 0,2

1.1 ± 0.1

FPfP
unid, de

2.81 ± 0

2.29 t 0

PH

.09

.10

PH*

1.

2.

(X 10"*)
cm/s

6 ± 0,3

2 ± 0,4

Conform* poda sar observado, a FPM' á característicamente reduzi
da pala floretina. Com a finalidad» da verificar • • ta l afeito não sã
r ia devido â una irúbição do mvtaboliaMO celular, a seoração dt H* foi
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registrada simultaneamente com a produção de *CÜ2 a part i r de 1%C-glico_
se, conforme a técnica descrita por Beauwens e Al-Awqati C1976). Os re
sultados são apresentados na Tabela I I . onde se pode notar os efeitos '
característicos da fioretina sobre o transporte de H* e uma ausência de
efeito da droga sobre a produção de *COj na situação em que JH » 0.

TABELA I I

N - 11 Aji-0 FPTT

n moles/min.mg peso seco unid.de pH n moles/min.mg peso seco

Controle 2.400 ± 0,504 2.89 ± 0.11 0.059 ± 0,009

Floretina 1,332 ± 0,312 2.57 i 0,09 0.062 ± 0.010

A Fig. 1 apresenta os resultados obtidos com florizina sobre a
secreção de H*. Essa droga apresenta uma analogia com a molécula de f io
retina, diferindo desta por possuir uma molécula de glicose ligada ã~
sua estrutura principal, o que exclui a possibilidade de sua penetração
na fase l lpídlca da membrana.

O — —

C9MTM0LC

S
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DISCUSSÃO

Nossas observações mostrara que a f loret i no promove uma inibiçâo
do transporte de H* pela bexiga de tartaruga. Essa droga é conhecida
por in ib i r processos que se acredita serem mediados por sisteiras protef^
cos e por acelerar processos que ocorram através da fase 11pídica das
merrb ranas. A característica do efeito in ib i torio da f loretina sobre o
sistema desecreçâo de H* em bexiga de tartaruga é uma redução da FPfV
da bomba. Na tentativa de Interpretar esse efe i to , temos de considerar,
em primeiro lugar, a possibilidade de que a f loret ina poderia provocar
um vazamento de H* em vias em paralelo ã bomba. Essa possibilidade pode
ser excluída porque: 1*) a inlblção observada em J^ ocorre mesmo na au
sência de gradiente de potencial eletroquímico» 2 ' ) se o vazamento esti^
vesse localizado especificamente na membrana celular luminal, ele indu_
z i r ia a um aumento na taxa de metabolismo acoplado a esse sistema de
transporte, devido â reciclagem de protons através dessa membrana - uma
vez que a produção de *CÜ2 (na situação em que J^ • 0) não aumentou '
frente â adição de f loret ina, pode ser excluído o vazamento de H* atra
vês da membrana luminal.

Outra possibilidade a ser considerada seria a de um efeito da
droga sobre o metabolismo celular, que seria Indicado por uma redução
na produção de *CÜ2 na situação em que JH * 0, o que não se verificou .
Assim,a possibilidade remanescente é a de um efei to direto da f loret ina
sobre a FPM*.

Na tentativa de distinguir entre um efei to primário sobre a fra
ção l ipidies ou sobre a proteica da membrana celular, foi uti l izada a
f lor iz ina , a qual, não pode penetrar na fase l ip id ies da membrana. Como
a f lorizina não afetou a secreção deH*, a conclusão que se chega é que
há a necessidade da f loretina realmente penetrar na fração l ipídica pa_
ra exercer os seus efeitos. Essa observação é reforçada pelo fato da
floretina apresentar al ta solubtlidade em lipídeos (Jennings e Solomon,
1976) e pelas nossas observações de que o seu efeito sobre J^ e fáci l ,
msnte reversível.

Assim, os resultados indican que o efei to da floretirv» sobre o
sistema (proteico) de trans locação ds protons seria mediado por um efei^
to primário na fração l ipídica da membrana luminal do epi te l io . ~*
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SOBRE A ORIGEM DAS CONSTANTES DE TEMPO NO
FENÓMENO DA DISSOLUÇÃO DOS METAIS

Oscar R. Hattos
COPPE/UFRJ
Dept? Metalurgia - Caixa Postal 68505
CEP: 219^ - Rio de Janeiro, RJ

In this work the possibility of separating the time constant
of the electrochemical double-layer from those related to the farada ic
phenomena is discussed. It is shown that the variation of the
capacitance value of the double layer with the potential is fast
enough to assure this separation.

Desde o ano de 1958, quando Heusler publicou seu artigo so
bre a dissolução do ferro em ácido sulfúrico, que a origem das constan
tes de tempo vistas nas medidas da variação da corrente, após a super
posição na interface de um degrau de potencial, tem sido intensamente
discutida. 0 resultado de Heusler está mostrado de modo esquemático na
figura 1.

No seu artigo o autor inter-
preta este fenômeno com um
mecanismo para a dissolução
do ferro onde a espécie
Fe(0H)ads tem o papel de ca-
talizador. Alguns anos mais
tarde, Bockris*2' modificou
o mecanismo proposto por
Heusler eliminando o caráter
catalítico da espécie
Fe(0M)ads e introduzindo a
noção de pseudo-equi1íbrio.
A modificação proposta foi
realizada para explicar os
resultados estacionarios (cur
va corrente-potencial). Le
em seguida Kl ta eBockris
propõem que as constantes de
tempo observado no caso da
figura 1 tenham como or i gem o
carregamento da dupla camada
acoplado ao transporte de
massa. Esta hipótese foi, e£
tretanto, eliminada ao no -

tar-se que a velocidade de rotação do eletrodo tem pouca influência no
fenômeno da figura H * ) . A validade do mecanismo de Bockris levou a
uma nova hipótese para explicar as constantes de tempo a saber: acoplja
mento dó recarregamento da dupla camada com a variação da superfície ~
(relaxação de superfície)**'.

IV SOT>. BRAS. ELETOGUIM. ELJEJROATOUm AMIS, 519-524

Resposta da corrente a um
degrau de potencial. Caso
do ferro no domínio ativo.
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No início dos anos setenta M. Keddaro ,útil izando a técnica
de impedancia eletroquímica,estudou igualmente a interface ferro-áci-
do sulfúrico. Para explicar seus resultados (figura 2) o autor propôs

modificações no mecanismo
de BCCKRIS:
- Abandono da hipótese de

pseudo equilíbrio para a
la. etapa do mecanismo,
tornando-a i rrevers íve1.

JG(n)

.soo
- Abandono da hipótese de

fixar a (coeficiente de
transferencia de carga)co
mo 0,5- a é proposto po -
dendo assumir qualquer va
lor entre zero e um.

Com essas modificações o aju
tor explicou a sua medida"
(figura 2) que é perfeita -
mente equivalente ao fenôme
no da figura 1 >''. A pri "
me ira constante de tempo é

Fe(0H)ads.
a relaxaçao da espécie

(7.8)Medidas posteriores por nos realizadas mostraram que
existem quatro constantes de tempo para o sistema ferro-ácido sulfúrj_
co (figura 3)• A interpretação dada para estas constantes de tempo,
após um exaustivo trabalho experimental,foi: para aquela a mais alta
freqüência (arco capacitivo a k K Hz) associa-se o recarregamento da
dupla-camada. As seguintes, após examinada a impossibilidade de esta-
rem associadas à relaxaçao de superfície, foram propostas estarem as-
sociadas â relaxaçao de três espécies adsorvidas na superfície do fe£
ro. 0 mecanismo proposto foi construído a partir daquele anteriormen"
te conservado por Keddam. Investigamos o número de mecanismos possí -
veis (40 no totaf) construídos com três espécies sdsorvidas. Este me
canismo foi utilizado para interpretar cinéticamente os resultados com
as ligas ferro-cron»í7,9).
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Diagrama de impedin
cia medido para o
sistema Ferro-H-SO.,
quatro arcos são v_i_
sTve is cada um ass£
ciado a urna constan
te de tempo.
Corrente de medid

50mA/cm2, pH*2

Sobre a possibilidade de separação da dupla-camada das de -
mais constantes de tempo, assim como a hipótese conservadas nos nos-
sos cálculos, já tivemos ocasião de realizar uma ampla discussão na
literatura internacional (8,10). ;<ião é nossa intenção reproducir nes_
te artigo esta discussão. Mostraremos, entretanto, alguns resultados
que pensamos contribuir na direção da possibilidade de separar as
constantes de tempo proveniente dos fenômenos da dupla-camada dos de
mais faradaicos.

I - MATERIAIS E MÉTODOS;

Foi utilizado um ferro de origem Jonhson - Mathey purifica-
do por fusão de zona. 0 corpo de prova foi utilizado, na forma de
disco com 0,07 cm de área. Este material foi polido até a lixa 600,
lavado em áçjia e imerso na solução de trabalho, IM de ácido sulfúri-
co. Utilizamos um sistema de eletrodo rotatorio a uma velocidade de
1600 rpm.

A medida de impedancia foi realizada com um Analizador de
Função de Transferência (A.F.T.) da Solartron modelo 117**_ Este n a -
reino foi acoplado a um potenciostato de larga banda passante.

A medida foi realizada segundo o seguinte procedimento

Após a ca li bração do osciloscópio e determinação das condi-
ções ótimas de trabalho, polarizamos o ferro a um potencial E.. Quaji
do a corrente atingiu o seu valor estacionario, medimos neste poten-
cial o valor da capacitancia da dupla camada com 5 x 10^ H de sinal
de tensão *endo 2 mV de valor eficaz. Ao mismo tempo foi superposto ao
sistema um degrau de potencial AE • kO mV. Registramos simultanéame^
te a variação da corrente alternada, cuja amplitude é proporcional ãõ
valor capacitivo da dupla-camada (c.), e a resposta em corrente ao
degrau de potencial.
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I I - RESULTADOS:

Na figura h podemos ver os oscilogramas registrados nas condj_
ções descritas acima. Podemos observar que as variações em C, sio mui-
to mais rápidas que aquelas da corrente transiente. Este fato é verda-
deiro mesme em escalas da ordem de 10 segundos.

Escala de tempo: 10 S

» «

" i

! • •

*
4
A

t

4

4

«

maá

4

4
1

«
<í

»

: -

• • •

HH

•

11

Figura **

Resposta em corrente do valor
capacitivo da dupla-camada
(Cd) a um degrau de potenci-
al. Ferro, 1M »2S0^

- Escala de corrente alterna
da (Cd)

1,6. IO*'1 A/OIV.

- Escala de corrente contí -
nua (it)

1,5 x 10"3 A/OIV.

- Potencial de início- 0,897 V£ s s

- Potencial após o degrau:
8

it

Cd

-2
Escala de tempo: 2 x 10 S

t

£ necessário notar que a resposta em corrente mostrada nesta
figura corresponde ao arco indutivo a mais alta freqüência da figura 3
(ItOH ).

I l l - DISCUSSÃO:

í evidente (figura 3) que o arco capacitivo a mais alta fre-
qüência que aparece na medida experimental da impedânci a,está longe
de ser um semi-círculo. Este arco é freqüentemente associado à re*pos
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ta da dupta-çamada em paralelo com a resistência de transferência de
carga (Rt ) ' ' . Todavia, quando um capacitor esta em paralelo com um
resistor, tem-se sempre um semi-círculo centrado no eixo r?a) do dia-
grama de impedância. Experimentalmente, entretanto, para interfaces
eletroquímicas, ê comum determinar-se arcos que não sio semi-cír-
culos(5,8,13) . Embora nio consigamos explicar de modo inequívoco este
afastamento da experiência em relaçio aos circuitos passivos, pensa -
mos que este fato está associado â distribuição das constantes de ten.
po dos processos de interface. Com e f e i t o , parece-nos razoável admi -
t i r que um metal ao dissolver-se, as constantes de tempo ¡ r t r íns icaao
processo não sejam valores bem localizadas. Experimentalmente (figura 3)
vemos que todos os arcos medidos afastam-se da forma de semi-circulo.
Não nos parece lógico inquietar-se somente com àquele capacitivo a aj^
tas frequênciasOOJ1»).

Os resultados da figura h foram obtidos para tentar estimar
qual ê a ordem de grandeza da dependência do valor de C . com o poten-
c i a l . Com e f e i t o , o valor de C, depende sensivelmente do ponto de po-
larização. Sua variação segue Bastante fielmente a variação da cor -
r e n t e ' ' 5 ) . Dever-se-ia, por conseqüência, procurar de que modo a va -
ri ação d C./dE pode influenciar a impedancia. Se esta variação fosse su
' ¡c iente rápida, poder-se-ia associá-la â deformação (em relação ao
semi-cfrculo) vista no arco capacitivo a mais a l ta freqüência (figura

II-
Constatamos na figura *> que a variação de C acontece em fre

quências (inverso do tempo; muito superiores àqueles que são conside-
rados de origem faradaíca. £ perfeitamente plausível associar ao afas_
tamento da forma de semí-círculo da impedãncía experimental a varia -
ções de propriedades da interface metálica tais como d C./dE.

IV - CONCLUSÃO:

Foi mostrado neste artigo que é perfeitamente possível sepa-
rar os fenômenos rápidos da dupia-camada daqueles de origem farada i cas.
Com efeito, foi mostrado que a variação d C./dE é suficientemente rá-
pida para estar associada ao primeiro arco capacitivo medido na disso
lução ativa do ferro em meio ácido. ~
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ABSTRACT
Polarographic reduction of l-phenyl-3-

amino-4-(4*-nitrobenzeneazo)pyrazoline-5-one
studied in Britton-Robinson buffers (pH 2 - 10),
containing 40% diinethylformamide, exhibited three
waves. In the pH range 2 - 7 the first and second
waves are attributed to the reduction of nitro
group and to the reductive cleavage of -KK-N«C<»
group respectively. The third is ascribed to the
reduction of one of the products or a compound
formed in the chemical interaction of the
products. However, in solution of pH 8 - 10, the
second wave is due to the reduction of the anionic
form of the azo compound. A comparison of the
data derived from CVM studies is made with
observations recorded in DC polarographic studies.
Probable mechanism is given.

INTRODUCTION
Arylazo compounds olay an active role in the field of
biology and c.edicine[l,2]* Literature survey revealed[3-ll]
that not much work has been carried out on the polarographic
behaviour of these comoounds. The present study deals with
the polarographic and cyclic voltammetric (CVM) behaviour of
l-phenyl-3-aaino-4-(4•-nitrobenzeneazo)pyrazoline-5-one
and the results obtained are presented and discussed in
this paper.

^ N - N - C - C - NH2

0 - C N
\ /
N
C

IV SIMP. ERAS. ELHROQUIM. E L E T C O W t U m AMIS, p-325-330
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EXfERIMtWTAL

Nitro substituted arviazo oyrazoline-5-one i s prepared by
l i t e r a t u r e method[l2J, ourified by reoeated r e c r y s t a l l i z a t i o n
from acet ic acid and characterised by spectral s tudies .
Britton-ilobinson buffers[l3](pH range 2 - 10) are prepared
from analyt ical grade chemicals. Stock solut ion (1 x 10 M)
of the depolariser i s prepared i n AR grade dimethylforraamide.

Apparatus; Polarograms are recorded with CL-25 ELICO
recording Dolarograoh and pH measurements are made on a
D i g i t a l pH meter of ELICO make, India.
Cyclic voltamroeter(OVM): The cycl ic voltammetric
consists of x-y recorder (Model RE 0074), PAR 173 pctentiostat
and PAR 175 universal programmer. A single compartment c e l l
model 303 SrDE supplied by PAR with si lver wire as reference
electrode and platinum wire as counter electrode was used l a
the studies. A hanging mercury (SMDE 303) drop electrode
with a drop area of 0. C096 cri** was ised as the working
cathode. Experiments were done at various sweeo rates with
fresh drops. The half-wave ootentials in polarography are
not directly comparable with the peak potentials in view of
the fact that the reference electrodes in the two cases are
different.
General orocedure enroloyed: 10 ml of buffer solution,
6 ml of dimethylformamide, 2 ml of stock solution of the
depolariser, 2 ml of water were pipetted in**the required
c e l l . Nitrogen gas was bubbled through the mixture for
about 10 minutes to remove dissolved oxygen and to ensure,
thorough mixing of the contents. The polarogramftand
voltamnograms of the solution are recorded. The results
pertaining to polarographic and CVM studies are presented
in Table 1 and 2 respectively.

TABUB 1 - Effect of pH on E^2 and wave height
[Depolariser] « 1 x IO"5*!
Medium - Aqueous dinethylformamide

pH

2.10
3.10
4.10
5.10
6.70
7.10
8.10

9.10

10.10

First
wave

0.20
0.25
0.31
0.38
0.46
0.52
0.60

0.60

0.60

I V. vs.

Second
wave

0.405
0.409
0.520
0.580
0.670
0.790
0.920

0.940

0.940

SCE.

Third
wave

0.7S
0.62
0.66
1.02
1.09
1.15,
1.16
1.40
1.16
1.40
1.28

Wave helght(uA)

First
wave

1.C6
1.50
1.60
1.30
1.90
2.40
2.02

1.50

1.30

Second
wave

1.6
1.9
1.9
2.0
2,2
3.4
2.5

2.2

1.9

Third
wave

4.5
2.4
2.7
3.0
3.4
3.9,
1.9,
2.0
1.6
1.9
3.4
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TABLE 2 •
[Depolarizer]
(ledi un

Sweeo
rate

0.020
0.050
0.100
0.200

0.020
0.050
0.100
0.200

1

0.50
0.52
0.55
0.60

0.57
0.59
0.61
0.63

2

•
0.72
0.77

•

0.68
0.61

- 1 :t 10"3M
" Aqueous

-E
P»<

3

0.77
0.78
0.79
0.32

0.71
0.71
0.73
0.74

4

1.22
1.23
1.27
1.33

0.94
0.94
0.97

dinethylforraanide (4(

5 inv

pH 5 . 1
• 0.76

0.76
0.76
0.78

oH 8.1
1.26
1.28
1.32
1.34

0.76
0.76
0.76
0.79

1

0.20
0.25
0.30
0.35

0.08
0.14
0.19
0.30

2

_
1.50
2»00

0.30
1.30

4)

3

1.20
1.70
I.90
2.10

0.48
0.70
0.90
1,40

A
D,C

4

1.20
1.S0
2.10
2.80

_
0.47
0.62
1.20

5

0.74
1.40
2.60
4.20

inv

1.00
1.20
1.40
1.60

0.33
0.60
0.70
0.80

-Eo c - cathodic peak ootential, -1 c • cathodic peek currents
inv • inverted peak.

RESULTS AND DISCUSSION
a) Polarogreohic behaviour of l-phenyl-3-axiao-4-(4*-

nitrobenzeneazo)pyrazollne-5-one
An inspection of the data presented in Table 1 shows

that the compound exhibited three waves in the pH range 2 - 10.
Nature of the waves in the p'A range 2 - 7 : All the three waves
recorded are irreversible and diffusion controlled. The first
wave oay be attributed to the reduction of either nitro grouo
or to the reductive cleavage of -NH-N"C< group. If the wave
is attributed to the reduction of the latter, the half-wave
potential should be more negative. Further the oresence of
nitro group in the compound makes the reduction of -ríH-Ií«C<
grouo difficult since the nitro group has a oositive vvalue
v.0.78). In general the nitro grouo undergoes reduction at
ttore negative potentials than the azo (-ÍÍ-N-) £roup. However,
the latter in the hydrazone fona (-NH-N>C<> ) undergoes reductive
cleavage at core negative potentials than the azo group or the
nitro group. The observed t,/- values for the wave are less
negative. These facts suggest that the wave observed is due
to the four electron reduction of -NOa. to -NHOH. The second
wave corresponds to the four electron reductive cleavage of
-NH-N-C4 grouo present in the reduction product of the first
wave. The reductive cleavage is taking place at more positive
potentials comoare to that of the unsubstituted arylazo
pyrazoline-5-one since the -NHOH group present in the para
position has negative 4-valut (0.34). The third wave may be
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ascribed to the reduction of (a) one of the reduction oroducts
of the second wave or (b) a compound formed fron the cheinical
interaction of the reduction products of the second wave.
However, i t i s noticed that l-ohenyl-3t^-dieittine pyrazoline-
5-one (one of the reduction products of the second wave) i s
resistent to the polarograDhic reduction under the experi-
mental conditions. Hence the third wave may be due to the
reduction of p-amino phenylhydroxylamine (one of the reduction
product of the second wave or (b). In general i t i s proposed
that the compound undergoes reduction at the dropping mercury
electrode in the pH range 2 -7 by the mechanism shown in
Scheme - 1.

Nature of the waves in the pH range 8 - 10: In solutions of
pH 8 - 1 0 , the compound exhibits three wave polarograia. The
waves are diffusion controlled and irreversible* There i s
no change in the half-wave potential in the pH range 8 - 10.
The position of the f i r s t wave on the potential axis indicates
that this i s due to the reduction of nitro grouo. In
alkaline medium the comoound under investigation exists in
the azomethine anionic form[l4] and i s succeotiable to chemical
cleavage partially in alkaline solutions into corresDonding
carbonyl compound. Hence an equilibrium can exist between
anionic form and carbonyl compound in alkaline solutions.
The potential of the second wave on the potential axis suggests
that the wave i s due to the reduction of anionic form of
the compound. The position of the third wave on the potential
axis indicates that i t cannot be attributed to the reduction
of carbonyl compound. I t cannot also be attributed to the
reduction of -NHOH group, since the -NHOK group i s stabilized
in alkaline solutions* In view of the facts mentioned above
the wave may be attributed to- the reduction of compound obtained
by the chemical interaction of the products formed during
the partial chemical cleavage as well as the reductive
cleavage of the anionic fora of the compound. The reduction
pattern of the compound at the dropping mercury electrode in
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the pH range of study is shown

4-ê, 4H*
W=N—CH C—NH-

I II
—N=C C—

I Ü
NH— HH^

Cyclic voltammetric behaviour of l-phenyl-3-amino-
4.(4•-nitrobenzeneazo)pyrazoline-5-one

It is known[l5] that the cyclic voltammograms provide
information about the particioation of the intermediate
species of low stability. It is not Dossible to have such
information conclusively from the polarograohic studies. As
such the cyclic volt ammo grains recorded are analysed parti-
cularly keeoing above ooint in view. A careful examination
of the data obtained at typical pH values presented in the
Table 2 indicates the appearance of normal and inverted peaks.
The first polarograuhic reduction wave manifest itself in a
peak. Two cathodic oeaks are observed in the voltammograms
to the second polarographic reduction wave. The two peaks
observed suggest that the reduction is taking olace in two
steps. The reason for the absence of two waves in DC
DOlarograohy is obvious since the cathodic potentiels of the
two cathodic neaks are close to each other. Further the
fact that these two oeaks are observed at higher svssep ratea
indicate that these steps are quite fast* A peak corresponding
to third DOlarographic reduction wave is also noticed. In
addition an inverted peak is noticed around an applied
cathodic potential of about -0.76 V at all sweep rates.
However an inverted peak is not seen, when the applied
cathodic potential is less than the value required for second
cathodic oeak. This suggest that inverted peak is present
studies is orobably related to the polaroqraphic maxima
obtained in the absence of supresser in the reduction of
-HH-N»C< group.

One of the authors (LKR) thanks the authorities of
Sri Kri8hnadevaraya University, Anantapur for providing
necessary facilities and Council of Scientific and Industrial
Research, New Delhi for the award of senior research fellowship.
The author thanks Prof. C. Kalidas, Department of Chemistry, IIT,
Madras and Dr. V. Seshagiri, Department of Chemistry,
Sri Krishnadevaraya University, Anantapur*
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MÉTODOS DC PREPARAÇÃO l '¿Ê-TRATAMENTO DE ELETRODOS DE OURO
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TIBOR RABOCKAI - .nstituto de Química da USP, SP

ABSTRACT
METHODS '• vREPARING AND PRE-IREATING GOLD ELECTRODES. The
preparir. and pre-treating of gold electrodes is discussed.
Several methods are compared.

INTRODUÇÃO

Dentre as dificuldades que afetam os trabalhos com
eletrodos sólidos, destaca-se a obtenção de areas grandes e
de comportamento eletroquímico reprodutível. Essas condições
adquirem importância ainda maior, quando se trata de estudoB
em eletrocatálise. Com a finalidade de se obter eletrodos
reprodutíveis £ possível recorrer a dois métodos básicos:
eletrodissoluçao ou eletrodeposição. No caso da eletrodisco_
luçao, normalmente , se obtém áreas menores do que as ini-
ciais, enquanto que com a eletrodeposição podem ser obtidas
áreas dezenas de vezes maiores. Eletrodos de platina tem si
do preparados mediante eletrodeposição \\á mui to tempo (plati
na platinizada). Com o eletrodo de ouro esse procedimento e
mais recente. Um dos métodos de preparação de eletrodos com
superfície elevada é descrito por Hamelin(l). O seu proces-
so em meio de HC1O, 0,1 M, implica cerca de 16 horas de ele
trólise. Para obter um eletrodo de comportamento potenciodi
nâmico reprodutível foi-lhe necessário recorrer ao envelhe-
cimento eletroquímico mediante 4000 ciclos de polarização a
20 mV.s em HC1O, 0,01 M. Outro método foi experimentado
por Evans (2), que obteve a aurização de um eletrodo de dis
co rotatório de ouro a 1000 rpm em meio de NaOH M. Esse pro
cesso consome 1 hora para a eletrodissolução e de 5 a 60 mi
uutoa na eletrodeposição. Evans (2) , não fornece resultados
da reprodutibilidade do eletrodo.

Arvía (3) descreve um procedimento para obter ele-
trodos de platina platinizada coa rugosidade controlada e
resposta eletroguímica reprodutível. 0 seu processo consis-
te de perturbação no eletrodo com um sinal de potencial de
onda quadrada (SPOQ) sob condições controladas.

Tendo-se por finalidade construir eletrodos de ou-
ro aurizado de comportamento potenciodinâmico reprodutível,
estudamos a aplicabilidade do método baseado na perturbação
através do SPOQ para esse metal, conforme o procedimento a-
plicado a eletrodos de platina por Arvía(3).

IV SIMP. BRAS. ELHROQUIM. ELEINNML J S B 4 . AMIS, P - 3 3 1 - 3 3 6
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PARTE EXPERIMENTAL

As curvas potenciodinâmicas E/I foram registradas
com o eletrodo em soluções de H^SO, e HC1O, N preparadas a
partir de água tri-destilada. Todos os ensaios foram efetu-
ados a 25 C, em uma célula convencional de tres eletrodos.
Empregou-se como eletrodo de trabalho um fio de ouro poli-
cristalino(99,99Z de pureza, área aparente 0,202 cm e diâ-
metro de 0,4 mm) embutido em Teflon.Um fio de ouro enrolado
em espiral serviu de eletrodo auxiliar e um eletrodo de
Ag/AgCl,Cl (sat.) foi utilizado como referência. Antes de
cada experimento ,os eletrodos foram eletropolidos com CA
(60 Hz e 10 V), durante 3 minutos em solução contendo CaCl2

saturado e HCl 0,05 H. Apôs o polioento os eletrodos foram
lavados várias vezes em ãgua destilada e depois polarizados
catódicamente em H-SO, N durante 10 minutos para facilitar
a dessorçao de Ions cloreto residuais.

A área real do eletrodo de ouro é determinado pela
medida da carga elétrica necessária para a formação de uma
tnonocamada de oxigênio sobre o eletrodo em solução de H.SO,
N e que corresponde a uma carga de 400/¿C/cm . Portanto é
registrado uma curva potenciodinamica com varredura de poto
ciai triangular (VPT) a 50 mV. s no intervalo de 0,70 a
1,67 V (4). Apôs a determinação da area real inicial (super
fíele lisaX o eletrodo foi submetido ao tratamento pelo
SPOQ. Das quatro variáveis envolvidas ( E , E. ,, t e T j
que são respectivamente o potencial superior , potencial in
ferior,tempo de eletrõlise e período do pulso), selecionou
se tres variáveis que foram mantidas constantes, enquanto
uma delas estava sendo variada (Fig. 1). Os potenciais supe
riores do SPOQ localizou-se num intervalo onde ocorre o
crescimento do oxido.

Antes da medida da área real, o eletrodo foi subme
tido a uma varredura de potencial triangular repetitiva(VPTR
durante 5 minutos a 200 mV. s" , no intervalo de -0,25 a
1,65 V, com a finalidade de se obter condições de reproduti
bilidade das respostas potenciodinâmicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig. 2 ilustra uma curva potenciodinamica E/I
obtida na interfase Au/HC104 a 25°C, através de (VPTR), apój
5 e 20 minutos de ciclagem A 200 mV. s . Observa-se que de
pois de 5 min de VPTR, a região de formação do oxido ainda
não está bem caracterizada (5), porque o primeiro pico anõ-
dico é menor que o segundo; além disso nota-se que o compor
tamento potenciodinâmico do eletrodo não é reprodutível, por
que após *0 minutos de VPTR, observa-se um aumento das car-
ga* anódica e catódica.

O voltamograma da Pig. 2 pode ser comparado com a
curva obtida na mesma interfase após tratamento do eletrodo
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Fig.l SPOQ

t (min)

.200 .

-300 .

-0,25 0,15 0.55 0,95 1,35 ECV)

Fig.2 Perfil E/I do eletrodo de ouro sem trata-
mento pelo SPOQ, apôs 5 e 20 min de ciclagem a
200 mV.s

IlmA)

-0,25 0.95 1,35 E(V)

Fig.3 Perfil E/I do eletrodo de ouro apõe
trataaento pelo SPOQ (E -2,75 V, E. -

•up ínz
- 0,05 V, -1,0 B«, t- 10 min
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pelo processo do SPOQ nas seguintes condições: E «2,75 V,

E. .- -0,05 V, X " lfO as e t - 10 min. Durante o tratamen-
to do eletrodo de ouro pelo SPOQ, observa-se o crescimento
de uma película de óxido de ouro hidratado de coloração mar
rom na superfície do eletrodo. 0 voltamograma corresponden-
te da Fig. 3, é de certa maneira similar ao ilustrado na
Fig. 2, nas as cargas catódica e anôdica são apreciavelmen-
te maiores e o comportamento potenciodinâaico passa a ser
muito mais reprodutível.Verifica-se também um crescimento
característico no primeiro pico anódico.

0 aumento relativo real da área superficial (R) do
eletrodo de ouro é determinado através da relação:

* ' (QoV <Va
onde Q é a carga da monocamada de eletroadsorção do oxigê
nio antes(a) e depois (d) do tratamento pelo SPOQ. A relação
determinada a partir dos voltamogramas da Fig 2 e 3 é de R»
15,2 em meio de HC10, N.

Observa-se também que em meio de H-SO, H, mantendo
se as mesmas condições de tratamento descritas acima para
HC10, N, ocorre um aumento relativo de R, que passa de 15,2
para 24,2 no mesmo tempo de eletrõlise (10 min). A composi-
ção do eletrõlito de suporte aparentemente modifica a velo
cidade do crescimento do óxido de ouro hidratado durante o
tratamento pelo SPOQ (3). Além disso a anodização prolonga-
da do ouro em meio de HC10, produz um sal solúvel a partir
do oxido de ouro eletroformado(l).

A Fig. 4 mostra a carga de eletroformaçío do óxido
de.ouro (Q ), registrado a partir da curva potenciodinãmioi
E/I em HjSO, ¿ após o tratamento pelo SPOQ em função da ã-
rea real (A) do eletrodo.

A Fig. 5 ilustra a variação de R com E para um

dado conjunto de condições pré definidas (E. ., t e ~Ç ) em

solução de H-SO, N. Observa-se qua R permanece praticamen-

te constante até E • 2y2O V, quande a área real varia de
• up2

0,70 a 1,24 cm . A partir de 2,40 V, ocorre um aumento pro-
nunciado de R, até atingir seu valor máximo a 2,80 V (R-
29,2 e Aa 21,0^cm ). Para potenciais maiores que 2,80 V, e
corre um decréscimo gradativo na relação R, devido talvez
S reestruturação superficial do eletrodo, visto que não é
observado perda de material sólido da película de óxido du-
rante a eletrõlise. Perda por dissolução 4o oxido de ouro
não ocorre em meio de H.SO, ?•

No estúáo da variação de R com E. .( Fig* 6), obser
va-se que a potenciais mais catódicos de B¿nf(~ 0,70 a -

- 0,30 V), o depósito superficial de ouro formado sobre o
metal é bastante compacto e portanto a sua contribuição no
aumento relativo de R não é grande. 0 valor máximo é obtido
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a -0,05 V, qujado a relação R atinge 19,3 * a área do ele-
trodo 12,9 cm .

Para un dado conjunto de condições pré estabeleci-
das do SPOQ, existe um período ótimo do pulso de potencial
a 1,0 ret, em que é possível obter um depósito de ouro ade-
rente e ao mesmo tempo com elevada relação de cargas R« 13,6
(Fig.7).

Nos períodos de pulso muito pequeao (0,1 a 0,3 ms)
observa-se que partículas do filme de oxido formado na su-
perfície do eletrodo se desprendem durante a eletrõlise.
Existe um intervalo no período de pulso de potencial X(0,2
a 3,5 ms), em que a relação R praticamente não varia (8,9 a
7,9) e o depósito é bastante aderente.

A Fig. 8 ilustra a variação de R com o tempo de du
ração do SPOQ. Inicialmente S aumenta linearmente com o tem
po de eletrõlise t e o valor máximo é obtido a t» 55 minutos
Observa-se também que durante a eletrõlise ocorre um peque
no decréscimo no valor de R, após t" 10 min e t« 19 min,
provavelmente devido ã reestruturação superficial do eletro
do. Durante a eletrõlise não se verifica perda de material
da superfície d- eletrodo.
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USO DE ELETRODOS SELETIVOS NO CONTROLE DE MATERIAIS NUCLEARES.

Maria Aparecida F. Pires e Alc idio Abrió
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¡IPEN-CNEN/SP - Caixa Postal 11.049 - Pinheiros - Sao Paulo

ABSTRACT

This paper summarizes the use of ion selective electrodes
for the determination of nitrate, chloride and fluoride in several raa
terials used in the fuel cycle. The determination of nitrate and chlo-
ride in thorium compounds, the analysis of fluoride and chloride in '
uranium compounds and the determination of fluoride in crude phosphoric
acid are described. The control of fluoride in urine of individuals '
that handle materials contaning fluor and its compounds is described as
well.

O controle de impurezas é de grande importancia no ciclo
do combustível nuclear, tanto para os concentrados como para os produ-
tos de elevada pureza, porque eles devem atender is especificações pre
viamenté estabelecidas. Entre as impurezas aniônices encontram-se fluo*
reto, cloreto, nitrato, sulfato, fosfato e silicato. 0 controle anali~
tico destas impurezas deve ser feito em líquidos do processo, em concen
trados de uranio (yellov-cake) e de torio, em materiais de interesse nu
clear de elevada pureza e em material biológico, este último colhido T

dos trabalhadores que operam as usinas do ciclo do combustível.
(2 4 ) A Pre8en.ca de fluoreto, cloreto, nitrato e sulfato causa '

corrosão • nos próprios_combustíveis nucleares, em fornos, nos reato
res de dissolução e digestão ácida dos concentrados de urânio e de to-
rio e em diferentes materiais nas diversas fases dos processos químicos

0 uso de eletrodo seletivo para ions no controle desses '
anions é de grande importância, visto ser urna técnica que usa equipamen
tos simples, de ficil manuseio e que apresenta boa sensibilidade e re-~"
produtibilidade nas respostas. Quanto I durabilidada, os eletrodos sele
tivos para fluoreto e para cloreto têm um tempo de vida relativamente T

longo (2 anos ou mais), mas o eletrodo seletivo para nitrato, dependen-
do do seu uso, pode durar apenas seis meses.

A análise quantitativa dos íons F , Cl" e NO3 por meio de
eletrodo seletivo i mais rápida do que pelos demais métodos analíticos
ou instrumentais. Uma vez eliminadas as interferencias, comuns a todos
os métodos, o único tratamento realmente necessário para que se obtenha
uma determinação correta é o ajuste de força iónica da solução a ser me
dída.

Os limites de detecção para fluoreto e para cloreto »ao '
respectivamente, 0,02 yg F"/mL c 10 yg Cl"/mL na solução de leitura").
0 método de separação dos metais em resina catiónica aquí descrito per-
mit* A concentração por evaporação do «fluente antes da determinação *
por eletrodo seletivo.

IV SIMP. BRAS. ELETROQUIM. BJEIHMfflL J 9 W . AMIS, p-337-342
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PARTE EXPERIMENTAL

Equipamentos

- Analisador específico para Ions ORION, modelo 407 A.
- Eletrodo seletivo para fluoreto, ORION, modelo 9A-O9-00, em conjunto

com eletrodo de referencia Ag/AgCl de junção siaples, ORION, aodelo
90-00-01.

- Eletrodo seletivo para cloreto, ANALION, modelo Cl 651 em conjunto *
com eletrodo de referencia de junção dupla, ORION, modelo 90-02.

- Cromatógrafo para tons DI0NEX, modelo 10, equipado com coluna aniSoi'
ca (3 x 250 mu), n9 30827 e coluna supressora (6 x 100 ma). n9 30828.
Eluente: NaHC03 0.003M + Na2C03 O.OO24M. Solução regenerante: H-SO.
1M.

Reagentes

Todos os reagentes usados são de grau analitico.

A - DETERMINAÇÃO DE NITRATO E CLORETO NO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE
TORIO.

Durante a purificação de torio são necessárias varias '
análises químicas para o controle das diversas fases do seu fluxograma
químico. A determinação da concentração total de nitrato*^' é necessá-
ria nas fases de preparação e ajuste da solução aquosa de alimentação
de nitrato de torio impuro (320 g ThO2/L, HNO3 0,8M e NaN03 2.2M) coma
qual se inicia o processo de purificação do nitrato de torio. Segundo '
Wirkner'^' o controle do nitrato total pode ser feito rapidamente na so
lucio de nitrato de torio impuro com o uso de eletrodo seletivo para"
nitrato, fazendo-se somente a diluição da amostra (- 3 mM NO3), adicÉñ
de 1 mL de ajustador de força iónica e medida pela adição de 1 mL de '
HNO3 0,5M (método da adição conhecida).

A presença de cloreto no concentrado de tório, hidróxido
impuro denominado Torta-II, materia prima para a obtenção de nitrato de
torio de alto grau de pureza na Usina de Purificação de Torio do IPEN-
CNEN/SP contribui para a corrosão nais acentuada do reator de dissolu-
ção e dos reservatórios de digestão do concentrado de tório devido I '
formação de HC1 ao se adicionar HNO3 para a dissolução da Torta. Para
eliminar o cloreto, este concentrado de torio passa por um tratamento
com solução de NaOH 0,64M. A determinação rotineira de cloreto neste ma
terial tem sido feita pelo método Volhard após sua separação. *"
Porém, para teores muito baixos de cloreto este procedimento é impratí,
cãvel. "*

Estudou-se uma alternativa para a determinação mais rá-
pida e sensível de cloreto na Torta-II. 0 método baseia-se na determi-
nação com eletrodo seletivo para cloreto apôs a separação prévia do '
tório e de todos os metais interfcrentes por meio de sua fixação em re
sina catiõnica forte. Determina-se clorato no efluente. 0* resultados'
das análises se comparam com aqueles obtidos pelos método* volumétrico
de Volhard e cromatografía de ions<*>.
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A.l. Separação de Cloreto da Torta II e sua Determinação por Ele-
trodo Seletivo.

Pesa-se de 0,5 a 2,0 g de Torta-II úmida em copo de 50ntL
acidificarse com 0,1 tnL de HNO3 cone, adiciona-se agua (aprox. lOmL e
agita-se sob leve aquecimento. Em seguida adicionam-se 15-30 mL de resjL
na catiónica forte (DOWEX-50, X-12, previamente condicionada com H2SO4
2M e lavada com água até eliminação total de sulfato) e continua-se
agitando até que toda a Torta troque com a resina e não fique residuo
sobre a mesma. Filtra-se em papel de filtro faixa azul e lava-se com '
água, rccolhendo-se o filtrado e a lavagem diretamente em balão volumé-
trico de 100 mL, completando-se o volume. Mede-se a concentração de cio
reto por meio de eletrodo seletivo ou injeta-se a solução no cromatõgr]
fo de íons. Faz-se uma prova em branco usando-se apenas resina e o áci-
do correspondente.

Una comparação entre o" resultados obtidos por este meto
do e aqueles da lixiviaçao do cloreto com hidróxido de sódio e titula-
ção bem como por cromatografía de íons esta na Tabela I.

TABELA I - DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM TORTA-II POR DIFERENTES MÉTODOS.
C1"(Z) / TORTA SECA.

M É T O D O
ELETRODO
SELETIVO

1,53
1,61
1,59
1,48

VOLUMÉTRICO
(VOLHARD)

1,48
1,54
1,45
1,52

CROMATOGRAFÍA DE
IONS

1,35
1,38
1,56
1,48

Na Tabela II apresenta-se a reprodutibilidade do método

TABELA II - REPRODUTIBILIDADE DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DE CLORETO POR
ELETRODO SELETIVO. TORTA-II ÚMIDA APfa 2» LAVAGEM PARA E U
MINAÇÃO DE CLORETO. ~

TORTA-II
<s)

1,0613
1,2811
1,2959
0,9994
1,0204
1,0706

CLORETO ENCONTRADO

NA SOLUÇÃO DE LEITURA
(ug/mL)*

1,70
1,60
1,70
1,60
1,92
2,00

NA TORTA SECA
(Z)

0,017
0,013
0,014
0,017
0,017
0,020

(*) valores próximos ao limite de detecção por eletrodo
•eletivo (1 ug/mL).



A.2. Interferences

Ma determinação de cloreto por eletrodo seletivo deve-se
controlar a acides final. Esta» acima de um molarcontribui para a dimi
nuição da atividade do íon cloreto pela complexação com o cation hidro-
geWD

B - DETERMINAÇÃO DE FLUORETO E CLORETO EM URÂNIO E SEUS COMPOSTOS.

Dos diferentes métodos para a determinação de flcoreto e
cloreto» os mais recentes, práticos e sensíveis sao o eletrodo seletivc
para íons e a cromatografía de íons. A determinação direta destes ini
ons por meio de eletrodo seletivo para íons não e possível na presença
de cátions com os quais formam complexos fortes, tornando-se obrigató-
ria a separação prévia.

Compostos de urânio (diuranato de amonio, trióxido e die
xido de urânio, tricarbonato de uranilo e amonio e também peróxido de
urânio) contendo teor de zircônio inferior a 0,11 são dissolvidos con
acido nítrico e a solução é percolada em coluna de resina catiônica fox
te. No efluente determinam-se, por meio de eletrodo seletivo, fluoreto"
e cloreto. 0 fluoreto complexo de zircônio é muito estável, não sendo
rompido pela resina.

Demonstrou-se neste trabalho que para amostras contendo
0,1% Zr/l^Og, a recuperação de fluoreto pelo método da resina catiônicí
é de 92Z, Acima de 0,12 de Zr/UjOg é aconselhável a separação por piro-
hidrólise. Faz-se esta em tubo de quartzo, com passagem de oxigênio c
vapor d'agua, a 900-1000°C, por uma hora, volatilizando-se BCl e HF,
¡ambos absorvidos em solução tampão e depois medidos por meio de eletro-
do seletivo.

C. DETERMINAÇÃO DE FLUORETO EM ACIDO FOSFÓRICO.

A determinação de analitos cm ácido fosfórico, especial
mente âníons, é difícil e trabalhosa. A determinação de fluoreto em T

ácido fosfórico bruto tem especial interesse. Sua determinação direta
por simples diluição e adição do ajustador de força iónica e medida por
meio de eletrodo seletivo para fluoreto mostrou que os resultados são
sistematicamente mais baixos que os esperados. Atribui-se este fato ã
formação de complexos entre fluoreto e os cátions presentes no ácido '
bruto, entre eles Al-III, Ca-II, Fe-II, Fe-III, U-VI, U-IV e Ti-IV.Pro
curou-se contornar esta dificuldade por dois caminhos : (a) separação"
dos cátions por troca iónica e (b) complexação dos cations com EDTA.

No primeiro caso usaram-se 10 mL de Dowex 50-X 12 condi-
cionada em coluna de vidro de 0,8 cm diam. int. com HC1 4M e lavada COB
água até eliminação completa do ácido. Diluiu-se o ácido bruto cooágua
(1:100) e percoleram-se 10 mL, lavando-se a coluna em seguida com água,
até completar o volume de 50 mL. Neste efluente fez-se a determinação
de fluoreto por eletrodo seletivo.

Para a complexação a 1 mL de ácido fosfórico bruto adi-
cionaram-se 900 mg de EDTA • completou-se o volume a 250 mL. Em segui-
da fez-se a determinação por meio dt eletrodo •«letivo para fluoreto.



Na Tabela III faz-se a conparaçio entre os resultados da determinação
de fluoreto em diferentes lotes de ácido bruto sea separação prévia dos
cations, cosi separação destes'por resina catiónica e por determinação
direta após complexaçâo dos cations coaEDTA.

TABELA III - DETERMDUÇÃO DE FLDORETO EM XCIDO FOSFÓRICO INDUSTRIAL *
BROTO POt ELETRODO SELETIVO.

AMOSTRA

*

3B
3C
4A
4B
5A
SB

nOORETO EHC0HTRADO (F g/L) *

SEH ¿tr.fraKAÇAO

7,3
6,8
7.4
7.8
8.0
7.5

SfcPAKAÇAV rtlK
RESIHA CATlO-
VICA.

8,0
7.2
7.6
9.0
8,3
8,8

UM
EDTA

8.7
7,2
8,0
8.8
8.6
8,8

(*) média de t r ê s determinações.

A aplicação do teste para verificar se as nidias de ca-
da coluna da Tabela III são estatisticaaente iguais, num nível de sig-
nificancia 0,05, permitiu concluir que: (a) os resultados depois da S£
paração por troca iónica e por coaplexação com EDTA são iguais; (b) oT
resultados obtidos sem separação prévia são sistematicamente *ais bai-

D. C0RROLE DE FLCOSETO EM URINA DE TRABALHADORES EXPOSTOS X ATMOSFERA
FLUOKEIU.

Outro controle analítico no qual o uso de eletrodo sele_
eivo sara íons é importante está na determinação de fluoreto em urina'
de pessoal que tem contato com compostos flúorados, especialmente HF '
anidro, ácido fluorídrioo, misturas KF-flF, flúor elementar, tetrafluo-
reto de urânio e baxaf luoreto de urânio.

Indivíduos expostos ã átomosfera contendo flúor ou su-
jeitos ã contaminação por fluoretos podem apresentar alteração no qua-
dro clínico. Daí a importância de se avaliar o nível de exposição bio-
lógica ao fluoreto por meio do controle na urinai2). o método se batei
na medida do íon fluoreto por eletrodo seletivo diretamente na urina '
após a adirão da tmmjjii (TISAB), EDTA c eitrato de sódio pata a comply
xação de calcio, magnesio, farro a alumíaioO). Pormenores para a colé"
U das amostras e técnica im medida já foram descritos w , o método 7
sensível, rápido a simples, A concentração de fluoreto na urina varia
aproximadamente de 0,05 m 2,0 ug 7/mL, sendo o limite máximo tolerável
de 4 ug 7/mL.
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ELECTRODEPOSICIOK DE Ag SOBRE UN ELECTRODO DE Ir/OXIDO DE Ir
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ABSTRACT

Changes in electrochemical response brought about by
the electrodeposition of small amounts of silver on oxide
covered iridium electrodes are examined in relation to the
semiconducting properties of the oxide. The charge involved
in both silver and hydrogen adatoro was found to remain
practically constant and independent of the oxide thickness
which was gradually increased by potentiodynamic cycling up
to greater anodic switching potentials. This result suggests
the charge transfer for both processes takes place at the
bare metal. However, when the anodic switching potential is
0.280 V (MSE), the optimum value for fast oxide growing, the
stripping charge of silver merges steadily into the larger
currents for the redox couples of the oxide up to a point
where it is no longer observed. The considerable increase in
the film conductivity when the potential is above ca. 0 V
(MSE) is shown by the fact that under certain controlled
conditions the silver electroreduction/electrooxidation reac
tions are shifted to a more anodic potential region where
the oxide becomes conductor and participates in the charge
transfer process.

Silver loading increases the electrical conductivity of
the oxide providing a large cross section.for the electro-
oxidation of iridium, particularly in a region where the
oxide conductivity is poor (E «' 0 V). The proposed mechanism
accounts for the enhanced growth rate of the iridium oxide
in the presence of silver ion in solution.

INTRODUCTION

La deposición de pequeñas cantidades de metales sobre
óxidos semiconductores puede alterar significativamente las
propiedades electroquímicas de los Bisaos [1,2], Los resulta
dos del presente trabajo, xonjuntamente con los datos de la
literatura, conducen a un modelo que explica los cambios ob-
servados cuando te deposita Ag sobre películas de óxido de
Ir.

PARTE EXPERIMENTAL

Voltametrla con barridos lineales de potencial fueron
realizados de manera convencional y a temperatura ambiente.
El electrodo de trabajo fue un alambre de Ir de pureza espe£
troscópica de 0.69 c«* de área geométrica. El electrodo aux^
liar fue una varilla de carbón vitreo. Los potenciales se íri
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dieron con respecto a un electrodo de sulfato mercurioso y
están indicados en la escala del electrodo reversible de hi-
drógeno. Las soluciones fueron preparadas con H2SO4 Merck AR,
Ag.SO, Baker AR y agua trldestilada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el objeto de dilucidar las propiedades de la elec-
trodeposición de Ag sobre Ir se estudió la influencia del es
pesor del óxido variando el límite anódico del barrido de p£
tencial y el número de ciclos para un dado extremo anódico.
La capa de óxido se preparó de esta manera en una celda apa£
te que contenía solamente H2SO4. Durante la electrodisolución
de Ag no se observó readsorción a la velocidad de barrido
empleada, 0,1 V,s~l¿ La carga de Ag depositada fue levemente
superior a la correspondiente a hidrogeno y ambos valores
permanecieron constantes e independientes del espesor del
Óxido. Este resultado sugiere que la transferencia de carga
para ambos procesos tiene lugar en la interfase metal-solución
la cual es alcanzada por difusión a través de poros y fisu-
ras en la película.

Un cambio interesante en la respuesta electroquímica del
sistema se observa cuando un barrido catódico de potencial
se detiene en un valor inmediatamente anterior al correspon-
diente a la deposición masiva de Ag. En este caso, el perfil
anódico siguiente, comenzado en el potencial de detención,
muestra la cupla de electro-disolución/deposición de Ag co-
rrida alrededor de 0,5 V hacia valores mas anódicos. Esta
respuesta no se encuentra con electrodos cubiertos por óxi-
dos en sus primeras etapas de crecimiento. Las cargas pues-
tas en juego son proporcionales al tiempo de detención e in-
versamente proporcionales al espesor de la película de óxido.
Este comportamiento coincidiría con lo esperado, si las pri-
meras etapas de la deposición de Ag a subpotenciales tuvie-
ran lugar en la interfase óxido-electrolito cuya estructura
porosa le confiere una gran superficie,

El proceso de crecimiento del óxido de Ir con el cicla-
do de potencial no ha sido aún explicado totalmente [3].
Cuando el desarrollo de la película por ciclado se realiza
en presencia de iones Ag en la solución, se observa un nota-
ble incremento en la velocidad de crecimiento. Para una peljí
cula de ca 700 A (500 ciclos) la carga acumulada en presen-
cia de iones Ag en la solución es alrededor de 4 veces mayor
que la obtenida en condiciones similares en ausencia de Ag.
El efecto es independiente de la concentración de iones Ag.

La aceleración en el crecimiento puede relacionarse con
un incremento en la conductividad eléctrica bidimensional de
la película de óxido en la zona de potencial en la cual exi£
te Ag depositada sobre la superficie. En esta región la con-
ductividad intrínsica de la película de óxido es sustancial-
•ente menor que la que se mide a potenciales mis anódicos[4].
Por consiguiente la presencia de una capa de Ag sobre la su-
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perficie puede proveer una mayor sección eficaz para la oxi-
dación de Ir. Por el contrario, en el barrido catódico y en
la zona de reducción de óxido no existe Ag sobre la superfi-
cie, permitiendo de esta manera que la porción de óxido no
reducida se incorpore a lo_s equilibrios redox que operan den
tro de la capa de óxido.

Este razonamiento esta basado'en la suposición que el
conocido proceso de formación/reducción de óxido esta ocu-
rriendo debajo de la gruesa capa de óxido y que sus máximos
de corriente no se observan por ser de magnitud mucho menor
que los correspondientes a los de las cuplas redox. Como me-
canismo alternativo podría sugerirse que la presencia de Ag
electrodepositada da origen a nuevos estados en la estructu-
ra electrónica del óxido de Ir en la zona energética de baja
conductividad aumentando la velocidad de transporte de portii
dores de carga a través del óxido, ~~

CONCLUSIONES

Las propiedades de la electrodeposición de Ag sobre un
electrodo de Ir cubierto por Óxido dependen del cambio con
el potencial de la conductividad intrínsica de la película
de óxido. Una elección apropiada de las condiciones experi-
mentales permite depositar Ag sobre Ir descubierto ó sobre
la lnterfase óxido-electrolito de mayor área. La modifica-
ción de las propiedades electrónicas de la capa de óxido, ya
sea por aumento de la conductividad bidimensional o mediante
la creación de nuevos estados superficiales, influye notable^
•ente en la velocidad de crecimiento del óxido con el cicla-
do.
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ABSTRACT

The reaction of the 1,2,3,4-thiatriazol-5-thiolate
ion in acid medium with eerie ions has been described.
Experimental measurements were made by manual and automatic
direct titrations of this ion. Back titrations of the Ce(IV)
ion excess were also performed.

The results showed that CS N~/Ce(IV) in acid medium
can give from 1 to 8 electron change reactions.

INTRODUÇÃO

0 ion Ce(IV) tornou-se .desde longs data, urn reageri
te comum em análise volumétrica . €. freqüentemente empre-
gado na forma de sulfato cérico ou sal duplo amoniacal, se£
do considerado um forte agente oxidante em meio ácido.

0 sulfato cérico leva algumas vantagens sobre o
permanganato podendo substituir esse oxidante nos casos em
que seu emprego se torna inviável. O fato de sua redução
ocorrer sem a formação de intermediários torna-se importan-
te, principalmente no eslJdo de um redutor como o CS2N3 cu-
jo comportamento oxidimétrico difere dos padrões normais,
com reações que se processam por etapas, muitas vezes com
mecanismos competitivos, conforme se observou anteriormen-
te^2"4J.

No presente trabalho, o íon Ce(IV), como sulfato
cérico, foi utilizado como reagente do CS2N3 sob diferentes
condições experimentais, visando principalmente esclarecer
as possíveis estequiometrias de oxldação desse íon em meio
ácido. Os experimentos relatados, constituem a parte ini-
cial de estudo mais amplo, nos quais outros oxidantes se-
rão empregados.

PARTE EXPERIMENTAL

Reagentes
Foram sempre utilizados reagentes de pureza anali-

IV SIMP. ERAS. ELHTOQUIM, B £ T R M N A L , m ANAIS, P-347-352
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tica. As soluções de CeíIV) foram preparadas e padronizadas
como descreve a literatura^).

Equipamentos

As titulações foram feitas utilizando-se um pHme-
tro Corning Modelo 130 juntamente com uma autobureta Radio-
meter ABU-13 e um registrador potenciométrico Cole-Parmer -
Modelo 638532, que em conjunto, serviram como um tltuládor
semi-automático. Foram utilizados um eletrodo de platina (i£
trohm EA-202 e como referência, ECS.

Procedimento Experimental

Adiciona-se a alíquota de soluçio de CS2N3 a um
becKer de 100 ml e em seguida o ácido sulfúrico. Os eletro-
dos são introduzidos na solução e o titulante é adicionado
com agitação, usando-se uma bureta automática, e registran-
do-se continuamente as variações de potenciais da solução
titulada. Também foram feitas titulações visuais, e titula-
ções de retorno do excesso de íons Ce(IV). Todas as titula-
ções foram conduzidas sob aquecimento mantendo-se a tempera
tura em torno de 60°C.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Preliminarmente, foram feitas as titulações manuais
com observação visual das transformações bruscas da solução.
A Tabela 1 ilustra os resultados obtidos nesses ensaios. Dl_
ferentes concentrações de H2SO4 na solução titulada foram em
pregadas.

TABELA 1 - Estudo preliminar da oxldeção do CS-N- com Ions

Ce(ZV) em melo ácido.
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Ao se adicionar o oxidante observa-se logo de Iní-

cio, o aparecimento de intensa turvação, provdvelmtnte dev^
do à formação da molécula do pseudo-halogênio(052^3)2* Ocor-
re também liberação de gás e indícios de formação de ciane-

Qs experimentos prossegui-ram com as titulações se-
mi-automáticas de alíquotas de CS2N3 com Ce(IV). A Figura 1
mostra o aspecto de uma curva completa de titulações de so-
lução de CS2N3 nessas condições. 0 ponto A assinalado na
figura, indica variação da taxa de escoamento da bureta au-
tomática, de 1,0 para 2,Q ml.min'*, devido ao consumo mais
rápido do oxidante.

A Figura 2 mostra o efeito da concentração inicial
de H2SO4 na titulação com íons Ce(IV). Ocorre uma diminiu —
ção de altura dos saltos potenciométricos, com o aumento da
acidez.

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos nas titula^
ções automáticas com mais detalhes.

Foram feitos também ensaios de titulações de reto£
no, em que fons céricos em excesso, em meio de H S0, 2,011,
reagiam durante cerca de 30 minutos com alíquotas de solu-
ção de CS_NÕ. A Tabela 3 ilustra o resultado dessa série de
testes e a Figura 3, transcreve em gráfico o consumo deg g ^
dante pelo redutor. 0 consumo de íons Ce(IV) pelo CS N foi
avaliado iodimetricamente.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nessa série de estudos ini-
ciais, não foram bastante satisfatórios no oue se refere ao
esclarecimento da estequiometria da reação de oxidação do
CS N em meio ácido. A extensão máxima observada foi de uma
transferência de aproximadamente 8,0 moles de elétrons por
mol do redutor. Provavelmente, por razões cinéticas, a rea-
ção que seria mais viável ocorrnr, com base nas evidências
experimentais

CS2Ng • 12Ce
4** 8 ̂ 0 —* 12 Ce*3*2S0^"* CN~ • 16 H+ • 3/2 N_ Eq. 1

não se completa. A tentativa de usar cloreto de iodo (IC1)
como catalizador, mostrou-se inadequada.

Por outro lado,torna-se difícil explicar a reação
envolvendo frações de elétrons, que são indicadas pelo sal-
to potenciométrico do inicio da reação. 0 valor 6,2 que in-
dica a extensão máxima da reação,com Ce(IV), aproxima-se bas
tante daquele obtido por FRANCO e). "~

Estudos visando estabelecer melhores condições, p£
ra se verificar inclusive um aproveitamento analítico da
reação Ce(IV) com o CS-N, estão em andamento e serão relat£
dos posteriormente. ~~
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FIGURA 1 - Curva de titulação potenciométrica de 5.0 ml de
solução de CS-N- 0.1539 II com solução 0,1264 N
de Ce(IV) em meio de H2S04 3 fi (conc.inicial).
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1.3071
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I.769S
I.769S
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(«1)

:
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>.3U

0.1264 N
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(al)
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16.41
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1J.S9
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11,»S
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20.04
2/.10
27,10
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Eq- f / I

(Mt)

0,1306
0.1209
0.1297
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0,1201
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0.1197

(
1
1

"1

'

).097O6
I.100S
1.1110
I.I03I

1,1109
1,1062
>.O9613
1.1M4

0.00695
0,1004
0,01494
0.09076

Conc. CSjM'

Eq. f / 1
<H2)

0.9560
1.013
IjOlft

1.041
1.037
1.036
1,0 Jí

0.1545
0,1595
0.1509
0\IS76"

0.7S65
0.7552
0.7515
0.7544

0.7OH
0,6*51
0.6151
0,(930

Razio

Nj/M

O.M
0.03
0.04

O.U'fl.ffl

0.77
0.71

0.7ÍÍ0.01
0.63
0,6S
0.66

0,Út0,01
0.72
0.60

O.6 l̂O,DS

0.56
0.65

O.SÍiO.CJ

Razão

N2/M

"i

i

- i

-i

- ,

K 2

.7

'.6

.9
,9

l.t
.5

* Titulo argcatoMtrtco.

TABELA 2 - Oxldaçâo do CS-N* com ions CetIV) em meio ácido,
•m condições dS titulação com detecção instrument
tal dos volumes equivalentes.
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FIGURA 2 - Curvas de titulação de 2 ml de solução de CS N_
0,1539 II com solução de CelSO.) 0,1264 II soé d_i

niferentes condições de acidez in ic ia l :

'zw~41. Sem H-SCK no inicio 3. 2,3 PI H-SCL

Or dea

1

2

3

4

S

0
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2 .

Voluae

0,01220 M*
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4.0

S.O

10,0

12.0

1S.0

1 , 0 M

Moles de

2,440

4.110

6.100

12.20

14,»4

11.30

H2S04 .

Vol. Ce(SOt)2"
0.1200 N fasto
pira reagir coa

O CS,N"

1.64

3.31

4,11

1.37

9.«l

12,66

4 . 5 ,0

Equiv. CeCSO^),**
gasto pira reagir

COIR fS,l»j

0,1976

0.40S

0.5020

1.004

1.116

1.S19

n H 2 S O 4 .

Normalidade
di solução

0.09182

0.10126

0.1004

0.1004

0.09812

0.10126

0,10021

0.0011

Razão
Normalidade/

1.1

1.3

B.:

t.2

t . l

t . 3

1.2»

0,1

* Tí tulo argentoaiitrico.

" Calculado a part i r dos dados cjípcrinentais, co* base na ncdia de duas réplicas para cada voluae de

TABELA 3 - Ver i f i cação do consumo de Ce( IV) p t lo CS-N, cm
meio ácido (2 M H 2 S0 4 ) .
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FIGURA 3 - Consumo de Ce(IV) pelo CS-N~ em soluções acidas
(meio H2S04 2.0 H).
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terminação de PlnÔ  empregando-se Tállo(I) como titu-
lante. Int Simposio Brasileiro de Eletroquímica e
Eletroanalítica. 1, São Paulo. 1978. Anais, Institu-
to de Química da USP, São Paulo, p. 127.

(3) NEVES. E.A.. POLITO, W.L., TAMURA. T. and FRANCO, D.W.,
Anal. Letters. ¿2 (A7), (1979), 741.

(4) NEVES, E.A., POLITO, W.L., MORAES, V.L. and FRANCO,D.W..
Talanta, 28 (1981) 867.

( 5 ) F L A S C H K A , H . A . , BERNARD, A . J . J r . a n d STUROOCK, P . E . .
"Quantitative Analytical Chemistry", Vol. 1, Barnes
I Noble. New York, 1969.

(6) FRANCO, O.W., "Sobre a formação ú% complexos de pseudo-
-haleto l,2,3,4-tiatria2Ol-5-tiolato. CS2N3, com ions
metálicos tm malo aquoso. Tase de Doutoramento, São
Paulo, Instituto de Química da Universidade de São
Paulo, 1972.



ALGUNS ESTUDOS RELATIVOS X ELETRODEPOSIÇÃO DO KIÕBIO EM MEIO

DE FLUORETOS ALCALINOS FUNDIDOS

HÉLIO C.Chagas e Álvaro R.̂ . Figueira.

ÍÇJUSP - C P . 20.780 - Cid. Universitária - SP.

ABSTRACT
Electrorefining of Nb in molten fluorides |(Li + Na

+ K)F eutetic| has been studied.
The results show that the Ta content in the deposi-

ted metal is reduced by about 2oo fold.
The electroplating of Nb in the same medium has also

been studied using the reversal pulse current method. The coa
ting deposits obtained were coherent and bright. These cha -
racteristics, as well as the current yield, seem to be depen_
dent mainly on the ratio between anodic and cathodic current
densities.

Our preliminary results for the kinetics of reduction
and oxidation of Nb in Flinak are also presented. From the p£
larization curves at several temperatures, the exchange cur -
rent densities, anodic and cathodic, and symmetry coefficients
have been determined relative to the rate limiting steps of
the mechanism proposed in this paper.

1. INTRODUÇÃO
A obtenção dos primeiros depósitos espessos e coereii

tes dos metais refratários dos grupos IVB, VB e VIB com exce-
ção do Titânio resultaram dos trabalhos de Senderofí e Mel •-
íors(l,2) que empregaram como solvente eletrolítico uma mistii
ra eutética ternaria de fluoretos de metais alcalinos LiF -
NaF - KF (46,5 - 11,5 - 42 mole %; p.f - 454°C) comumente co-
nhecida como FLINAK.

Embora o objetivo dos autores nao fosse o eletrorefí^
no do metal mas sim a obtenção de depósitos coerentes destes
metais, foi verificada a potencialidade da eletrólise em meio
igneo na obtenção de depósitos de alta pureza. Mais recente -
mente Schulze(3) analizou a preparação de Niobio de ultra
alta pureza por via eletrolitica, fusão por zona flutuante e
tratamento térmico em ultra-alto vácuo para desgaseificação ,
obtendo uma redução p. ex.,' do teor de Tántalo nos depósitos
de até 1 at - ppm.

Dentre os objetivos propostos neste trabalho iniciaj_
mente se pretendeu acompanhar o desempenho dos equipamentos
instalados, a qualidade dos sais usados no banho eletrolítico,
bem como o seu preparo a fim de obter-se depósitos adequados
e com elevado rendimento de corrente. Outros objetivos previa_
tos f^ram: a) determinação de alguns parâmetros eletroquímicos
convenientes a obtenção de depósitos tendo-se «m vista não só
as qualidades morfológicas COBO também a sua pureza, b) estu-
dos sobre a obtenção de depósitos delgados com finalidade* pro

IV SIMP. BRAS. ELBRMUIM. E L E W W U m AMIS, p-353-360
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tetoras utilizando-se o netodo da corrente reversa pulsante
(CRP) e c) estudos de cinética dos processos de redução ca-
tódica e oxidação anodica.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Tendo-se en vista que a presença de oxi-saie e »n£

ons cono OH , 0 e Cl~ ê indesejável tanto para a aorfolo-
gia do depósito de Nt cono para una alta eficiência de cor-
rente, un cuidado especial é exigido na prepararão do banho
eletrolítico e na qualidade dos saifr que o conpoe. Alea de
uma adequada linpeza das diferentes partes que constituem o
sistena de trabalho.

2.1. Preparação do banho eletrolítico.
0 eletrõlito foi preparado dissolvendo 16Z w/w de

heptafluorniobato de potássio seco na nistura eutética LIF-
N«F - KF (46,5 - 11,5 - 42 nol Z, p.f - 454°C). A nistura
de fluoretos alcalinos foi seca durante 5 dias a 300°C sob
alto - vácuo de ^ 10~* torr nun cadinho de níquel e a se -
guir fundida a 55O°C sob atnosfera de Helio. A seguir foi
feita una pré-eletrólise a 550°C entre eletrodos de C-vítreo
para una nelhor purificação do nesno. 0 f luorniobato de g><>
tássio foi adicionado ao solvente preparado (FLINAK) e se~
co a 130°C durante 3 - 4 dias, p - 10~2 torr. A nistura foi
finalnente fundida sob atnosfera de Hélio. Os fluoretos al-
calinos usados foran Merck p.a e o K-NbF, p.a proveio da A_l
fa Inorganics.

Desta naneira no eletrõlito preparado foi feita una
eletrólise entre 2 eletrodos de nióbio a uaa D.C. de 20 - 30
nA/cm , para reducir o nióbio pentavalente a_um estado de va
lência nais baixo (n • 4) sen o qual a eficiência de corrente
catódica de ca. 100Z não é alcançada. Esta eletrólise foi
feita até o inicio da deposição nais ou nenos conpacta do
netal e consuniu vários anp.-h.

2.2. Célula e eletrodos
A Fig. 1 aostra esqueaaticanente a célula emprega-

da de aço inox. Esta é constituida de duas partes indepén -
dentes separada» entre si por una válvula de gaveta (V). A
parte superior da célula peraitia o alojamento dos cletro -
dos após uaa experiência qualquer e o abaixaaento de sua tem
peratura sen necessidade de se interromper o aquecimento da
parta inferior da célula onde se alojava o candinho c/ o sal
fundido. A parte superior da célula podia então ser desconec_
tada da válvula V paia te exaainar os depósitos nos eletro-""
dos.

Os eletrodos usados cono ¡nodos foraa barras cilin-
dricas da Mb(0 • 7,0 na £ • 90 aa> fixadas aa una coroa cir-
cular de aço inox ea cujo cancro se posicionava o cátodo.
Mos expariaantos de clatrorefino este ara da eobrs na foraa
da U M paquana barra cilindrica (0 • 0,6 ca) e nos axpariae£



355
tos de CRP era tamben de cobre na forma de uma pequena cha-
pa retangular (I » 10 mm). Nos experimentos de cinética el£
troquímica o eletrodo de trabalho usado foi uma pequena ba£
ra retangular de Nb eletrorefinado (£. * 7 mm; e « 2 mm). 0
eletrodo de referencia foí" un fio de Cu(0 • 3 mm) cuja pon-
ta afinada se posicionada próxima a superfície do eletrodo
de trabalho.

2.3. Procedimento Experimental
As experiencias de eletrorefino eram iniciadas ner

gulhando-se os eletrodos ca. 2 cm no banho sob tensão apli-
cada, e finalizadas quando se alcançava uma certa espessura
estimada de depósito. Foram realizadas 13 corridas em que
se procurou manter a temperatura e a densidade de corrente
constantes em cada uma delas. O intervalo de variação das
densidades de corrente empregadas foi de 25 - 46 mA/cm . 0
intervalo a temperatura de trabalho foi de 731 - 753°C. Es-
tas eletrólises totalizarem cerca de 308 h, obtendo-se no
total cerca de 44 g de Niobio metálico. 0 rendimento de coj_
rente catódica calculado se manteve entre 83 - 95Z.

As experiencias de corrente reversa periódica (6,7)
foram realizadas no mesmo banho utilizado nos experimentos
de eletrorefino. As condições operacionais usadas foram pr£
ximas daquelas usadas por Cohen(4). no estudo da eletrodepo-
sição de Nb através de CRP em meio de LiF - KF fundidos, ou
seja, . t

Q - .c C : 2 onde,
a a^ 2

i * densidade de corrente catódica (mA/cm )
i^ * densidade de corrente anódica (mA/cm2)
t • duração do pulso catódico (S)
t • duração do pulso anódico (S).

A freqüência dos pulsos foi de alguns poucos ciclos
/segundo. As condições experimentais são mostradas na tabe-
la 1. A temperatura de trabalho foi de 750°C.

Os experimentos de cinética eletroquímica foram -
igualmente realizadas no mesmo banho nas experiencias ante_
riores¿ Os estudos exploratórios cinéticos dos processos de
oxidação e redução do Niobio foram executados através do le
vantamento de curvas de polarização ã varias temperaturas.
As polarizações catódicas «e anódicas eram obtidas potencios_
taticamente de forma alternada, i.e., a una polarização c£
tódica executava-se ea seguencia uma polarização anódica* ~~

Considerando que na solução em estudo a concentra-
ção de Hb(IV) era elevada, pode-se pensar no seguinte meca*
nismo em muí tetapas para a cinética deste ion*

»b° t »b* • e (1)

Mb+ *• Mb*2 * 2« (2)

Nb*3 • Ib** • e (3)
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Seguindo-se un raciocínio semelhante ao de Losev(6)

para reações em uultetapas « possivel mostrar que para o mer
canismo aciaa a densidade de corrente'1' para sobretensões
suficientemente anõdicas e expressa por

i - 4i ,exp(B .rjF/RT) - 4i expU.Snb"1.) (1)
O|i a » A 0,1 a, i

e para sobretensões suficientemente catódicas

i - 4io 3exp(-ek 3r,F/RT) - 4io3exp(2,3nb~J3) (2)
onde
b . • coeficiente de Tafel anõdico da etapa j ; j « 1,2,3,..
$ . • coeficiente de simetria anódica da etapa j;
&.*• " coeficiente de simetria catódico da etapa j;
i 'í « densidade de corrente de troca da etapa j;

A extrapolação das curvas logarítmicas log i vs n
para n "*" 0 dao diferentes porém valores comparáveis para as
correntes de troca (4i . e 4i .) correspondentes a difereii
tes etapas de controle0* do °* processo global, dependen-^
tes das condições das sobretensões.

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES
Os resultados de análises químicas e físicas de al-

gumas das corridas de eletrorefino são expostas na tabela 2.
Uma comparação entre os valores dos teores de Tántalo exis-
tentes nos ánodos utilizados de Nb (ca. 2100 ppm) e aqueles
obtidos nos depósitos catódicos indicados na tabela 2 mos-
tram a eficiência do eletrorefino executado.

A pureza dos depósitos de Nb efetuados também pode
ser constatada a partir dos valores da temperatura crítica
(T ) , da sua variação (ATC) e dos valores de densidade aprç_
sentados na mesma tabela. Tais valores podem ser comparados
com aqueles para o Nb puro: T « 9,50 K, d • 8,57 g/cm^. Os
valores observados para a microdureza dos depósitos são ca.
20Z acima do valor observado para o Nb puro (Bv * 90) o que
é uma indicação da possivel contaminação destes depósitos -
por gases. Micrografias destes depósitos mostraram também
que a coerência e aderência foram bastante satisfatórias ,
pois observam-se os grãos dos depósitos metálicos de confor
nação colunar, livre de inclusões ou incrustaçõcs.

Todos os depósitos efetuados nos experimentos de
galvanostegia com o emprego da corrente reversa periódica
apresentaram condições superficiais muito boas no que se re_
fere a aderência, brilho e uniformidade de rugosidade_muito
embora tivessem sido realizadas com diferentes condições de
rendimento de corrente (T)»)» freqüência dos pulsos e densi-
dades de corrente. A morfología superficial apresentou 2 t¿
pot preferenciai» distintos de mícroestrutura observadas ""
por meio de microscopía eletrônica. Os experimentos 1 e . 3
apresentaram depósitossem camadas, e aqueles doa experimen-
tos 2 e 4 de conformação piramidal. Como se podo observar
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pela tabela I os experimentos 1 e 3 tiveram um rendimento
de corrente catódica (86Z) superiores aqueles dos experi -
nentos 2 e 4. Ê possível que este fato esteja mais relacio
nado com a razão ic do que com a razão tc_ Os expe-r * ti ' - ca'
rimentos 1 e 3 cuja analise dos depósitos por microsonda
eletrônica revelou uma pequena quantidade de cobre na su
perficie, ao contrario dos outros dois, indica uma menor -
eficiencia no alisa.mento superficial devido a um maior va-
lor de r.

As curvas de polarização do Nióbio em meio de F1I
NAK ã várias temperaturas obtidas nas experiências de cinè*
tica eletroquímica mostraram que a passagem de um comporta
mentó cinético reversível para um irreversível acentuou-se
com o decréscimo da temperatura de 760°C a 700°C.

Na Fig. 2 estão representadas as curvas log i vs
H às temperaturas indicadas. Extrapolando-se as retas de
Tafel para n - o conseguiu-se determinar os valores de io

apresentados na Tabela 3, juntamente com os coeficientes
de Tafel anódicos e catódicos (b . e b, ,) e os correspon
dentes coeficientes de simetria ' * 6 .. e 3. ., cal-
culados de acordo ao mecanismo sugerido no ' ' item
2.3.

No nosso caso como as correntes de troca e as cott
centrações das espécies Red e Ox são comparáveis, os resul
tados obtidos podem indicar que em sobretensões muito cat?
dicas a redução do ion Nb(IV) é controlada pela etapa (3)"~
e em sobretensões muito anódicas a oxidação é controlada
pela etapa (1). Os trabalhos nesta área para uma melhor aná_
lise do problema estão tendo ainda desenvolvimento em nos-
so laboratório.
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TABELA 1

558

corrida interv. t. «assa r - P,
nv de teapo (aA/ca2) (aà/ca2) (s) (•) deposit. ic/iA Z

de depot. (g)

1

2

3

4

i -

5h 03*

4h 54*

8h 12*

8h 43*

densidfede de

224

193

122

130

cor

279

290

153

195

25,4

45,3

15,0

30,2

10,1

15,2

5.9

10,1

,0,870

0,523

0,809

0,271

0,80

0,67

0,80

0,67

87

56

86

27

TABELA 2

n9 de Teor de densi- Teap.

corrida Ta dade critica

(ppa) gr/ca3 T (°K)

intervalo

de variação de T

ATc(°K)

aicro dureza

(Hv)

1

3

6

7

11

12

2 , 2

3 , 3

4 , 4

3 , 0

6 , 2

8 , 6

8,504

8,510

8,502

8,554

8,620

9,21(S)

9,19(S)

9,21(S)

9,02(1)

9,37

8,72(S)

0,17

. 0,03

0,09

0,11

0,10

0,30

116

106

134

116

8

9

8

8

123 - 7

131 * 15
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CÉLULA

Figura 1 - Célula utilizada: J., J. " juntas de conexão ao
sí»tema de alto vácuo; TM - Termotron; V - vál-
vula de gaveta de alto vácuo; '¿Pit TP» " téraúp£
res de medida e controle de temperatura; TD - a¿
didor de Temperatura; CT, CV - regulador da Tem-
peratura e di velocidade dé'aquecimento rcfpecti
vãmente. ""
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Figura 2: cirvas de Tafal dos rasos anódico a catódico
para K9 NbF7 dissolvido na ais tura eutãtica
da KT- LiF-MaF. |K£ MbF?| • 2,50 solea X.

TABELA 3

corr

1

2

3

4

5

T

<°O

703

724

733

750

766*

(V)"1

-4,96

-4,30

-2,53

-2.55

-2,17

-

2,73

2,53

2,93

2,80

0,95

0,84

0,50

0,51

0.4'4

e . . l

' -

0.54

0,50

0,59

0.57

^O.Sk
(•A)/c«2

1.74

6,52

18,7

14,8

20,9

íO,la
(«A)/c«2

-

7,83

18,7

17.4

16.5



MÍNIMO POLAROGRÃFICO NO SISTEMA INDIO(III)/AZOTETO DE SODIO NO EGHg.
Roberto Tókoro (Instituto de Química da f/SP, C. Postal 20.780, São
Paulo - Brasil).

RESUMO (ABSTRACT)

Polarographic stirring minima in sodium az ide and indium(III)was
observed in DME. Microscopic observation of solution around the mer-
cury drop showed movement of solution from bottom to up in the window
of potential from -1,0 V to -1,7 V. The movement ceases in the pre-
sence of tritón X-100 - 0,0022 but the valley still remains. The de-
pression of valley is accentuated in the presence of cations.

INTRODUÇÃO

Anomalias nas ondas polarográficas, como máximo polarográfico,
são conhecidas desde os primeiros trabalhos de Heyrovsky. Os traba-
lhos da literatura explicam o aparecimento dos máximos polarográfi-
cos vinculado ao movimento tangencial da solução em volta da gota de
mercurio. Neste sentido sobressaem os estudos de Frunkirc (1), Le-
vich (2), Stackelberg (3), Antweiler (4) e mais recentemente os tra-
balhos de revisão do Bauer (5). Basicamente os "máximos polarogtáfi-
cos" apresentam intensidade de corrente maior que a corrente difusio-
na 1 correspondente, dependendo da natureza e concentração da espécie
eletroativa, do eletrõlito suporte, de substancias tenso ativas, da
agitação mecânica da solução e do fluxo da gota de mercurio. A ca-
racterização fundamental do máximo polarogrãfico está no aparecimen-
to do movimento tangencial da solução ao redor da gota de mercurio ob
servável através de um microscópio. Outro comportamento nao comum nas
ondas polarogrãficas é o aparecimento de depressão ou vale no patamar
superior da onda polarográfica. Alguns exemplos ilustrativos são ci-
tados na literatura como do HgCl2 P° r Kryuokova (6) ou devido i, for-
mação de complexos aniônícos comi. BrO^ (7), Fe(CN)g~ (8) e PtCl¿ (9).
No caso do HgCl2 a presença de substancias tenso ativas ocasionava o
aparecimento do vale. No caso da formação de espécies aniônicas a pre_
sença de cations de tamanhos grandes bem como os de carga maiores su-
primían as depressões.

ONDA DO ÍNDIO(III) EM AZOTETO

A onda do índio(III) em perclorato de sódio 0,5 M apresenta E^..
em -610 mV vs. ECNaCl (3 M) e em meio de azoteto de sódio 0,5 M Ej/2
em -740 mV. 0 deslocamento de 130 mV do E^/2 para região mais negati-
va é indicio da ocorrência de formação de complexos entre índio(III)
e o anion azoteto. Os polarogramas do índio(III) em azoteto mostram o
aparecimento do patamar superior relativamente pequeno, em - -1,0 V a
corrente começa a cair formando um mínimo em — 1 , 4 V e depois a cor-
rente torna a subir devido a provável descarga do ácido azotídrico. 0
aparecimento do vale parece ser peculiar ao índio(III) pois com dife-
rentes anions, como cloreto, perclorato, nitrato, brometo, iodeto, tio_
cianato, azoteto a depressão da onda ainda se faz presente. 0 apa-
recimento do vale foi interpretado inicialmente como sendo devido i
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formação de especies anión i cas, ã semelhança aos exenplos menciona*-
dos na literatura. Assim estudos foram executados na presença de di-
ferentes cations, H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Ca2+. Ba2+ e La3*, onde
a presença_dos mesmos nao suprimiam o vale contrariando a expectativa.
A observação da tabela I, chama a atenção o caso do rubidio, que ape-
sar de ser um cation volumoso e estar em alta concentração deveria in_
fluir acentuadamente na eliminação do vale. No entanto tal evento nao
ocorreu, ao contrario em baixa concentração do rubidio é que pratica-
mente ocorreu a supressão do vale. Este fato levou ã suspeita de que
a presença da espécie cationica estaria causando o aparecimento do
vale.

TABELA I - Influência dos cations sobre o vale.

H+
Li*

Na+

K
Rb+

Rb+

Cs*
Ba2*
La3*

I (0,5 M)

(0,05 M)
(0,5 M)

^ndio (MA)

8,9
8,8
9.3
8,9
9,1
8,2
8,8
9,0
9.8
9,5

*vale <"*>
-1,2 V

3,7
3,3
2,8
2,8

- 2,9
nao deu vale
3,5 deu vale

3,7
2.0
2,7

INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO NATRI0NICA SOBRE A DEPRESSÃO

_Em vista da influência dos cãtions sobre o aparecimento da de-
pressão na onda, foi realizado estudo sistemático da influencia da
concentração cationica sobre o vale. Para isto foi utilizado o NaCl
cuja concentração foi alterada de 6 a 210 mM, na solução de índio(III)
1 mM. Em todos os polarogramas aparece a descarga do índio por volta
de -560 mV vs. ECNaCl (3 M); em baixas concentrações de NaCl aparece
um máximo arredondado em 800 mV que tende a desaparecer em |NaCl| 50mM.
Depois em -1.173 mV aparece um pico que tende a diminuir com crescen-
te"» valores de NaCl. Para a concentração de NaCl - 90 mM o pico atin-
ge o seu menor valor, além desse valor dá lugar ao vale, cuja depres-
são se define em |NaCl| 210 mM. Figura 1.

INFLUENCIA DO TRITON X-100 SOBRE 0 VALE

A-adição de tritón X-100 j»a concentração de 0,002Z sobre a so-
lução de índio(III) em força iónica 0,050 H mantida com NaCl elúiina
o pico em -1170 mV, tornando o patamar superior absolutamente^ reti-
líneo. Tal fato parece evidenciar ser o pico em -1170 mV um máximo t¿
po "stirring". Em concentração mais alta do eletrõlito suporte de NaCl,
0,50 M há discreta atenuação do vale com a adição de tritón X-100
0,002Z¿ Aumentando-se a concentração de tritón X-100 para 0.06Z há de
formação da onda com eliminação do vale.
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FIGURA 1 - Influencia da concentração do NaCl no aparecimento do
vale.
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OBSERVAÇÃO MICROSCÓPICA

Solução de indio 1,5 mM, N3 0,5 M, HN3 0,02 M foi utilizada pa-
ra as observações microscópicas. Ao longo de toda onda e na região lî
mi te ate -1,0 V, não se observou qualquer movimento da solução na vi-
zinhança da gota. No entanto justasen te quando inicia o decrecímo da
corrente apareceu movimento da solução no sentido de baixo para cima,
semelhantemente ao que ocorre com o máximo de la. classe negativo. 0
movimento se faz presente na região de potencial correspondente ao va
le e se intensifica por volta de -1,7 V onde foi observado despreen-
dimento gasoso, presumivelmente de 82* Qu*»d° foi adicionado tritón
X-100 0,002Z o movimento cessou totalmente, no entanto a depressão peí:
maneceu presente.

DISCUSSÃO

A observação do movimento tangencial da solução em volta da go-
ta de mercurio na região do vale do polarograma ¿o indio é um fato
interessante e não citado na literatura. A constatação do movimento da
solução so tem registro nos casos onde a corrente torna-se maior que a
corrente de difusão. Das observações experimentais obtidas pode-se in
ferir que o movimento da solução é uma conseqüência do que ocorre no
processo de eletrodo. A causa (ou fatores responsáveis) pelo processo
de eletrodo poderia ser analisada pelo lado macroscópico mensurável
que é a dependencia da corrente em função do potencial. Neste sentido
algunas hipóteses podem ser adiantadas: I) Conforme Nanjundiah (9) a
corrente limite i^ é função de alguns parâmetros como n, D,C, A e E
aplicado. Entre eles o fator mais plausível para influir na corrente
seria o potencial para explicar os fatos experimentais obtidos. As-
S;T. na realidade ocorreria que o potencial efetivo do eletrodo seria
diferente do potencial aplicado. Neste sentido podemos citar o traba-
lho de Frumkin (10) onde o potencial final Ef depende do po^ncial a-
plicado, E, e do potencial interfacial, Y, conforme a relação:

E, • E - ¥(1 ) onde o valor do E, ficaria mais negativo que
1 cin 1

o E aplicado antes do pcz, igual ao aplicado no pez e menos negativo
depois do pcz. Como conseqüência do potencial efetivo existente no ele_
trodo a tendência I/ij -> 1 é revertida e a corrente polarografica c£
meçaria a diminuir. Esta teoria parece ser feliz quando aplicada ao
caso do ferricianeto, persulfato, bromato onde a presença do cation
diminui o vale ou a queda da corrente. No caso do índio parece ser o
Ef ser função do potencial aplicado E e do potencial interfacial V e
este último dependeria ainda d» concentração catiónica. De encontro
com esta colocação v^m o trabalho de Stromberg e Brainina (11) que pr£
cura dar melhor explicação. A teoria destes autores está baseada na
onda polarografica irreversível e no conceito de dois estados de ad-
sorção, correspondendo a diferentes energias de ativação das especies
reduzidas no eletrodo. Resumidamente as condições para ocorrer uma que_
da na corrente limite de uma onda_seriam: a) o íon deve ser um dipo-
lo; b) o segundo estado de adsorção (segunda orientação do dipolo)apos
o potencial de carga zero deve exigir uma considerável energia de atî
vação maior para que ocorra a descarga (a corrente de troca io deve
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ser consideravelmente menor); c) no primeiro estado de adsorção os
íons nao deve. exibir uma grande adsorção específica dos seus coinpo-
nentes negativos e sua energia de ativação deve ser relativamente bai
xa; d) o potencial de meia onda nao deve ser mais negativa que o po-
tencial de carga zero; e) a subida final do polarograma não deve ser
muito próxima do potencial de meia onda do primeiro. Como todas essas
condições sao raramente satisfeitas ao mesmo tempo, çuedas na corren-
te ocorrem muito raramente nos polarogramas normais. A expressão ña-
temática quantitativa seria:

i • ÍJY + (1 - "y)Í2 onde i^ representa o comportamento reversí-
vel e Í2 o comportamento irreversível. Y depende do potencial real Y
que foi chamado de V\ pois apenas a adsorção foi levada em considera-
ção. A expressão que relaciona y e f é :

Y TC -
1 , Y *

 K'e D onde K e B sao constantes empíricas.
As relações matemáticas foram confirmadas experimentalmente pa-

ra o indio.
As teorias até aqui apontadas explicam satisfatoriamente o com-

portamento da córtente em função do potencial aplicado. Todavia o mo-
vimento imprimido à gota de mercurio ainda é um desafio. A melhor te£
ria para o movimento estaria baseada na desigualdade de distribuição
das cargas na superfície da gota de mercurio e na tendencia de igua
lar as cargas nos diferentes pontos da gota (5). Esta explicação pa-
rece nao satisfazer totalmente o movimento da solução, principalmen-
te nas soluções contendo sais cúpricos, orde o movimento descencio-
nal e extremamente intenso e brusco. Somente quando a gota atinge um
certo tamanho próximo do máximo é que ocorre o movimento. 0 movimento
ocorre num intervalo de potencial muito limitado, independente do se_n
tido da varredura. Talvez algum fenômeno de ressonância localizado e£
taria presente onde a variação da capacitancia da dupla camada, por
qualquer razão como adsorção, no sentido da diminuição ocasionaria o
aumento da corrente e vice versa. Além da adsorção eventualmente a
superposição dos orbitais do mercurio metálico e das espécies metá-
licas concorreria para a modificação da dupla camada.

Em todo caso, se c movimento da solução é característico do cha
mado "stirring maxima", no caso do indio, na região do vale estaria
deparando com um mínimo polarográfico ou "stirring minima".
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ABSTRACT

Eninotin A|2-hydroxy-3-(2'-hydroxyisopropy 1 )-5-methyl-8-metoxi-
methyl-l-oxo-l,2,3,4-tetrahydronaphthalene|was submitted to controlled
potential electrolysis on a mercury pool cathode (-1,4V vs SCE),
resulting 2-deoxy-emmotin A in 74% yield.Identical product was
previously obtained from emmotin A-diacetate,by reaction with zinc in
acetic acid, followed by a saponification react.ion. The chemical
procedure was realized with 63% overall yield and each step needs
purification.In that case,c.p. e seems to be the most feasible method
due mainly to the mild experimental conditions, to the velocity of the
process and to the overall yield superior to the chemical one.

Coulometric oxidation of Emmotin I j l,2-dihydroxy-3-(2'hydro- /isopropyl)
-5-methyl-8-formyl-naphthalene ¡ on a mercury pool anode (0,( V vs SCE)
furnished emmotin D | 8-carboxy-l,2-dihydroxy-3-(2'-hydroxyisopropyl)-5-
methylnaphthalene-y-lactone, and a new quinone (8-carboetoxi-3-(2f-
hydroxyisopropyl)-5-methyl-l,2-naphtoquinone).

INTRODUÇÃO

As características polarográficas da emotina A1(1) representadas
pela dependencia do E l/2com o pH apenas em meio ácido a neutro, pelo
caráter irreversível da transformação e pela corrente limitada por di-
fusão são compatíveis com a presença na estrutura dessa emotina de Í.M
sistema ok-hidroxícetõníco, já atestado por métodos espectrais e quí-
micos2. A avaliação do número de e"envolvidos no processo eletródico
não foi possível e a eletrólíse preparativa da emotina A (V) foi reali-
zada de modo a obter informações adicionais sobre o processo polarográ-
fico e também promover transformações estruturais, principalmente, de-
soxigenação em C-2.

A emotina 1(2),por sua vez,ostenta ondas polarográficas anódicas
e catódicas compatíveis com a presença na estrutura de um sistema o-
hidroquinônico e de um grupo carbonila aromático1, já evidenciados
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através espec trone trias variadas3 e derivatização quíaica4.
As tentativas de preparação da quinona correspondente à eaotina

I (2), pela aplicação de oxidação quíaica resultaram na obtenção de
eaoTina D(3)\ A eletrólise a potencial controlado foi realizada visan-
do, não s¿~ a obtenção da quinona correspondente (A), como taabéa a
comprovação da natureza do processo anôdico e, finalmente a coapara-
çâo coa os métodos de oxidação quíaica.

MeO

.OH

CHO OH

OH

OH

PARTE EXPERIMENTAL

A célula eletrolítica era constituida de um tubo pirex de aproxi-
madamente 5cm de diámetro interno por I2cm de altura. A extremidade su-
perior, equipada com uma rolha de borracha, apresentava cinco furos,
nos quais foram colocados o eletrodo auxiliar, o eletrodo de referen-
cia, o sistema de desaeracão, o agitador mecânico, restando urna entra-
da para a coleta das amostras. 0 eletrodo de trabalho era constituido
de um poco de mercurio de 0,5cm de altura localizado na parte inferior
da célula, conectado ao circuito externo através de uma arame de cobre.
0 eletrodo auxiliar era formado de uma folha de platina de Ian* em um
tubo pyrex, apresentando a extremidade inferior fechada por urna placa
porosa e sobre ela urna carnada de ágar-ágar de aproximadamente lea de
altura. 0 eletrodo de referencia utilizado, o eletrodo saturado de ca-
lomelanos, era mantido tão próxiao quanto possível do eletrodo de tra-
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balho. A superfície do eletrodo de trabalho era agitada mecanicamente
através de um bastão de vidro conectado em sua extremidade a uma pla-
ca de vidro circular.

A solução do eletrólito soporte, adicionada ã célula de eletróli-
se era a mesma colocada no compartimento.do eletrodo auxiliar. A remo-
ção do oxigênio era feita por borbulhamento com o nitrogênio através
a solução, mantendo-se a atmosfera de nitrogênio até o final da reação.
Submetia-se o eletrólito suporte ã uma pré-eletrôlise a um potencial
0,3 a 0,4V maior do que aquele utilizado para efetuar a reação deseja-
da, para eliminar impurezas redutíveis e oxidáveis. Em seguida, ajus-
tava-se o potencial no valor desejado e adicionava-se a substância em
solução etanólica. 0 desenvolvimento da reação era acompanhado por su-
cessivos polarogramas, sendo considerada completa quando a corrente se
tornava baixa e constante. Após o término da eletrólise, o etanol era
removido por destilação â pressão reduzida e a solução era extraída
com éter sulfúrico. A camada orgânica era submetida a tratamento, su-
cessivamente com água e sulfato de sódio anidro. As purificações das
misturas foram efetuadas mediante utilização de cromatografía em colu-
na de silica.

i - REDUÇÃO ELETROQülMICA DA EMOTINA A (Figura 1)

Substrato: Emotina A (1) (0,0556g; 0,2 mmol) dissolvida em etanol
(

Eletrólito suporte: Solução tampão ácido acético+acetato de só-
dio pH*3,6.

Potencial aplicado: -1,AV vs ESC
Tempo de reação : 16 horas.
v - OXIDAÇAO ELETROQUlMICA DA EMOTINA I (Figura 2)
Substrato: Emotina I (2) (0,190g; 0,729mraol) dissolvida em etanol

(10ml).
Eletrólito suporte: Solução aquosa 2N de acetato de sódio (25ml)

+ solução aquosa 3N de acetato de potássio (lOml).
Potencial aplicado: 0,02V
Tempo de reação: 12 horas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A emotina A (1) foi submetida â eletrólise em potencial controla-
do, utilizando-se como eletrodo de trabalho um poço de mercúrio e for-
neceu a 2-desoxi-emotina A (5) com 74% de rendimento (Fíg.l, rota A).
Produto idêntico (5) foi previamente obtido a partir do diacetato da
emotina A (6), por reação com zinco em meio ácido (Zn/substrato-1), se-
guida de saponíficação (65% de rendimento total)(Fig.1, rota B). Em al-
tas proporções de zinco (Zn/substrato»10) ou em tempos prolongados de
reação, ocorre concomítantemente â desoxigenaçáo em C-2, clivageo re-
dutiva da ligação C-0 benzilíca.5
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MeO

MeO

MeO

OCOCH.
ni

OCOCH,

MeO

OCOCH,

Figura 1: Obtenção da 2-desoxi-eaotina A (5) por «¿todos quíaicos
e eletroquimicos

i - 74Z de rendimento

ii - C5H5 N , (CH3CO)2O, 27°Cf 240hv90Z

iii - CH3CO0H, Zn, refiuxo, 7h, 801

iv - C5H5OH, KOH, refiuxo, 5h, 90Z .
0 processo eletroquímico de oxidacio da eaotiaa I (2) forneceu

a enotina D O) (20Z) e uma 1,2-naftoquinona {]) (25Z) (Fig.2).

Figura 2: OxidaçSo elctroquíaica da caotioa I (2).
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CONCLUSÕES

A comparação entre o processo químico e o eletroquímico na deso—
xigenação da emocina A evidencia a vantagem na aplicação do segundo
método. 0 processo eletroquimfco é válido, nesse caso, tanto pelo seu
rendimento, quanto pelas condições experimentais suaves e ainda pela
rapidez de sua realização, uma vez que numa única etapa, chegou-se ao
produto final diferentemente do procedimento químico que exigiu três
etapas e purificação após cada uma delas.

0 mecanismo de oxidação da emotina I (2) não se encontra total-
mente esclarecido e merece estudos complementares. No entanto, a ob-
tenção da emotina D (3), tanto no processo químico5, como no eletro-
químico sugerem uma forte interação entre os grupos carbonila aromá-
tico e hidroxila em peri, originando a forma de lactol, passível de
oxidação a lactona.
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"ESTUDO DO EQUILIBRIO DE DISMUTAÇÃO DOS IONS DE COBRE E
A DETERMINAÇÃO DOS POTENCIAIS DOS PARES Cu°(c)/Cu+ »
Cu°(c)/Cu++ e Cu+/Cu++ EM ETANOL HIDRATADO".

CARL HERRMANN WEIS
CASSIA CURAN TURCI
Depto. Química ITA - CTA - Sao José dos Campos

ABSTRACT

For the solvent ethanol with 5,0Zw/w water and
for the ionic strenght 0,40 molar, adjusted with HCIOA,
at 30°C, the formal equilibrium constant, [Cuf]2 / [Cu++J-
4,0 x 10~4, and the formal electrode potenciais for the
following redox couples were estimated. E° (Cu°/Cu+>504m
v o l t ; E° (Cu°/Cu++)-402m vo l t ; E° (Ci. + /Cu++)-300ra v o l t .
The dismutation constant was deduced from redox titulations
of solutions of cooper ions equilibrated with cooper.

All electrode potentials are relat ive to the normal
hydrogen electrode in the same solvent.

The potential of the calomel reference electrode
f i l l e d with 0,40 molar HCl in the same solvent i s also
estimated re lat ive to the N.H.E.:E___« 129m v o l t .

Kfcr

INTRODUÇÃO
Quando se trabalha com soluções de ions de cobre

num solvente qualquer, precisamos saber antes de mais na
da o valor da constante do equilibrio de dísmutação,

Cu°(c)+Cu++^í 2Cu+ ; Kj - [Cu+]2 / [Cu + + ] _
Notar que os coeficientes de atividade estão en

globados na constante de equilibrio formal. Kp. Também
deve ser claro que [Cu+3 e fCu**]] se referem a ions com
pletamente solvatados. Por isto, o valor desta constante
de dismutação varía de solvente para solvente. Por exem-
plo, em água KD « 10~6 (Ref 1) e en acetonitrila Kj -10

21

(Ref 2). A metodología por nos empregada para determina-
dlo de Kj) cm etanol é análoga a usada na Ref 1 para
agua.

Conforme o valor de [Cu+j2 / CCu++J numa solução,
irão ocorrer as alternativas seguintes:

19) Se [Cu+J2 /_[Cu + +] ̂ KJJ , então ...
a solução não é estável e dela, mais cedo ou
mais tarde precipitará cobre.

IV SIMP. BRAS. ELHRDQUIM. B £ n * ) A N A U m M I S , P - 3 7 3 - 3 7 8
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29) Se [Cu^J2; [Cu*+J < K£ , então ...
a solução é estável na ausencia de cobre ae
tálico, mas, se nela for vergulhado us peda_
ço de cobre, este será corroído.
Mestas soluções é possível medir fCu"*"*3/̂ u"1^
utilizando um eletrodo de platina.

39) Se [Cu*J2/[Cu*+] - K?, só então ...
a solução será inerte em relação a cobre sie
tálico. Só nela é possível medir as concen-
trações dot ions de cobre mediante o emprego
de um eletrodo de cobre.

Conhecido o valor de Kp e um dos potenciais for
mais do cobre, por exemplo, o EQ~ relativo ao par Cu°(c)~7
Cu++, a determinação dos outros dois potenciais formais
em jogo é imediata. 0 único problema £ que precisamos c£
nhecer o potencial do nosso eletrodo de referência em re_
lação ao eletrodo normal de hidrogênio no mesmo solvente.

PARTE EXPERIMENTAL
Em todas as nossas soluções, a proporção em pe_

so entre etanol e água presente, foi mantida igual a
95,0/5,0, mediante misturas adequadas de etanol absoluto
e considerando nos cálculos a água que vem junto com o
HC£04 concentrado e com o CuíCÍO/^K.S H20 cristalizado.
Todas as drogas empregadas foram P.A., exceto o C u C d O ^
que foi por nós preparado a partir de HCtO^ e CuO e re_
cristalizado. Todas as equilibrações preliminares e todas
as medidas potencióme tricas foram feitas em soluções man
tidas em termostato a 30,0°C. Os potenciais foram medT
dos com um milivoltImetro eletroaStrico modelo I O N - A N A L T

SADOR DIGITAL 1.A.601 da IMBRACRIOS.
Todas as soluções foram cuidadosamente desareja_

das e mantidas isoladas do ar com nitrogênio prê-purifi-
cado com uma solução de sal cromoso. Esta cautela i mu£
to importante porque o oxigênio é cerca de cinco vezes
mais solúvel em etanol do que em água e a dissolução pa
rece ser muito rápida.

A determinação das concentrações de Cu(I) , Ci,
nas soluções prê-equilibradas com cobre metálico foi fei
ta por titulação com Ce(S04)2 e a do Cu(Il), C2» por tT
tulação iodometrica, bastante parecido ao método descrito
na Ref 1 no caso da água.

Para obter o equilíbrio entre o cobre metálico
e seus ions, soluções contendo HCtO^, Cu(C£0^)2 e Cu°(c),
mantidas num balão fechado sob atmosfera de N2 foram
agitadas mecanicamente, por um período aunca inferior a
12 horas, o balão estando dentro do banho termostãtico.
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Os resultados dessas medidas estão suaarizados

na tabela 1. Fazendo a hipótese usual de que o ânion
CIO4**» não complexa apreciavelmente os ions de cobre, te_
DOS que:

Cx 5 [Cu
+] ; C2 =

Que esta hipótese e razoável é confirmado por
um exame de 2a e da última coluna da tabela 1. Com efei^
to, não se nota correlação apreciável ei.tre a variação
da concentração de C-dO^" e do valor do quociente em jo_
go.

Para obter os potenciais formais que nos inte-
ressam, recorremos a medidas da F.E.M. (£_)dos três tipos
de elementos galvánicos abaixo indicados (I a III). Em
todos eles o £ significa potencial do polo esquerdo me
nos po tencial~"do polo direito, o solvente sendo o mesmo*
nos dois lados, e tudo para 3Õ°C.

C u ( H g ) | C u ( a ° 4 ) 2 y M ¡Hao.AM Hg2C£2(c) L g ; 6 I ( I )
lHC£04(04-yy3)M • '

Hg;e n(II)Pt, H2<0,83ATM)

. - n S | [Cu++1 ARBITRARIO I r , .
C u C H 8 ) | SOLVENTE ARBITRARIO | C u ( c ) ; C H1

Os valores obtidos para e¡ en função de
LCu"jSy são apresentados na tabela 2.

Para o elemento II verificamos que para todos
os valores de x no intervalo 0 i x í. 0,4 obtemos sempre
o mesmo valor CJJ • -0,160 volt (indep. de x)

0 elemento III já foi cuidadosamente examinado
por OKU e 0H0LM (REF 3 e 4) que dão o valor seguinte:

e_TT - j£ ¿n -—i - 0,0047 volt
1 1 1 2 F a C u ( H g )

TEORIA E CALCULO DOS POTENCIAIS NA ESCALA DO
E »N «H «

Para os elementos por nós examinados temos que:

CI " ECu " EREP * EJUN

eII " EB 2 "
 EREF * EJÜN
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ONDE

Cu 02 If

7F»n • B I
TI2 " 2F

IEREF * E S A L 0 H + I ? *>

Cu(Hgr LADO ESQUERDO

0 , 8 3 ' LADO ESQUERDO

1

« >

LADO DIREITO^

E DIFERENÇAS DE POTENCIAL DE JUNÇÃO
J FUNÇÃO DE £ OU x.

EM SOLUÇÕES EQUILIBRADAS COM CU(HR) TAMBÉM
TEMOS QUE

- *.O (6)

Dai o b t « o o s que

-<» * •

Para obter E

sua vez exige

precisamos calcular primeiro o valor do
c£ n 0 no**° aletrodo de referencia. Isto por

sua vez exige o conhecinento do valor do ErAL£>M
 n<> nosso

solvente. Este valor pode ser extraído do trftoalho de
SCHWABE(REF 5). 0 valor lá indicado vale para 25°C. Na
falta de melhor informação vamos admitir um coef. de tem
peratura desprezível. ""

ECALOM = °'096

No elemento II, no caso particular x - 0,4, obviamente:

tH+]-[c*"3" °» 4 0 nos dois
lados.

E (II,x«0,4)-ZERO ;
J
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Para este caso particular, das relações vistas

até agora obtemos para uma solução 0,4011 de HC£ en et£
nol 95,0Z massa. "~

^ »-[£«„

O fato de €__ não depender de x pode ter duas
explicações:

- 19) ou E-.,V(I1) é nulo e y«+ no lado esquerdo
• . JUN . . ti

independe de x.

- 29) ou EJTJMÍ11) varia com xty + no lado es_
querdo também varia com x, nas, isto de
tal forma que ambas as variações se com
pensam, ~

Ficamos com a 1. das alternativas acima. Se
admitimos E N(II,x)

s ZERO então também segue que E J U N

(I,y)sZERO desde que y«<0,4, como é o caso nas nossas
medidas.

Feitas estas considerações temos:

Assim obtemos En~ " 402m v o l t e usando (8) e
(9)

o o
o o

E01 " 5 0 * m v o l t » E i 2 " 3 O O i n v o l t
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TABELA 1: Resultados obtidos no estudo do equilíbrio
Cu+* + Cu°(c) -*• 2Cu*, na ausência de comply
xante para experimentos Teal içados a 30°C,
em etanol a 95Z s/m.

CONCENTRAÇÕES EM MOL/LI TRO NO EQUILÍBRIO

H+

.051

.021

.148

.254

.085

.042

.212

.042

.313

.469

.542

.508

C C O A "

.155

.239

.252

.357

.379

.428

.429

.446

.529

.575

.598

.662

C2

.048

.105

.050

.050

.143

.192

.105

.200

.106

.052

.027

.053

Cl

.0054

.0072

.0046

.0040

.0074

.0087

.0070

.0109

.0065

.0044

.0033

.0047

I

.202

.344

.302

.408

.522

.623

.534

.649

.636

.628

.313

.693

3,2

3,3

3.4

3,5

3,4

3,4

3,3

3,2

3,A

3,4

3,4

3,4

MÉDIA E DESVIO PADRÃO:- log K?-(3,3*0,2)
I : FORÇA IÓNICA

TABELA 2: Potenciais do elemento (1)

C Cu*+

(mol / l i tro)

1 x 10"3

2 x 10"J

4 x 10 " J

1 x 10"2

2 x 10"Z

4 x IO"12

e
(Milivolt)

¿90

196

206

216

227

235

MEDIA C(»l DESVIO

e-fi*n[Cu++]
(Milivolt)

280

277

278

278

278

277

278 + 1



DESEMPENHO DE UMA CÉLULA SOLAR ELETROQUÍMICA

COM ANODO DE MOLIBIDENITA
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H.L.Cesar e J.F. Julião

Departamento de Física, Centro de Ciências, Unî

versidade Federal do Ceará - Caixa Postal 3004,

60.000 - Fortaleza-Ceará,Brasil

ABSTRACT

The performance of photoelectrochemical cells for
«•oiar energy conversion, using photoanodes of molibdenite
and platinum cathode is reported in this paper. Conversion
efficiency between 0.1 and 1Z were determined. The surface
condition of the photoanode and the light absorption by the
electrolito were some factors responsible for the low
efficiency of those cells.

INTRODUÇÃO

0 mineral "molibidenita" i a forma com que o dissulfe/
to de molibidênio (M0S2) se apresenta na natureza. Trata-se*
de um semicondutor, con estrutura cristalina do tipo lamelar
e com uma região de energia proibida da ordem de 1,73 eV,fo_r
nada por um "gap" de hibridização-d. A radiação visível ab ~-
sorvida pelo M0S2 (entre A.000 e 7.000 R) , é, consequentemeii
te, devida a transições d-d de elétrons do próprio milibidê-
sio, sem que haja quebra de ligações químicas. Células sola-
res regenerativas usando molibidenita tipo-p e tipo-n foram*
estudadas inicialmente por Tributsch (1). Em face da baixa *
eficiência de conversão determinada por aquele pesquisador ,
seus estudos foram orientados, posteriormente, para monocris_
tais sintéticos, tanto de M0S2 quanto de outros compostos l_a
melares, por apresentarem melhores características de trans-
porte e, consequentemente, melhores resultados em termos de
eficiência (2). Nosso interesse em retomar esse tema, justi-
fica-se pela abundância do mineral molibidenita existente na
Região Nordestina, o que torna a matéria prima mais acessí -
vel e de baixo custo, podendo, em decorrência de estudos sis_
temáticos, vir a apresentar resultados satisfatórios que pe£
•itam seu emprego como fotoanodos em células solares fotoe -

IV SIMP. BRAS. ELEJROQUIM. E L E T R K M U m AMIS, p-379-384



letroqulmicas.Trabalhos recentes (2,3) •ostras que para os
compostos lamelares sintéticos, o eletrôlito sais adequado
é o iodeto/iodo en solução aquosa. Baseado nesses resulta -
dos foi que nos propusemos determinar, oeste trabalho, as
características de urna célula solar regenerativa do tipo n-
MoS2 natural/KI, I2/Pt.

PARTE EXPER1MEHTAL E MATERIAIS

Todas as experiências aqui descritas foram efetuadas
com monocristais naturais de MoS* (molibidenita) do tipo-n,
provenientes de jazidas localizadas no Estado do Rio Grande
do Norte. Os fotoanodos foram preparados a partir de mono -
cristais com dimensões entre 10 e 40 mm2. Um fio de cobre '
foi ligado, com emulsão de prata, ã face posterior do cris-
tal, onde, previamente, fora depositado, por esfregaço um
filme de In-Ga. A seguir os cristais foram encapsulados em
resina de poliéster, deixando-se a superfície anterior li -
vre para entrar em contato com o eletrôlito. Esta superfí -
cie foi preparada pela ação de clivagem do cristal, ao lon-
go das superfícies de Van-de-Waals, entre sanduíches S-Mo-S,
con o auxilio de uma fita adesiva. As medidas foram feitas
em célula eletroquímica, construída com teflon, dispondo de
uma janela de quartzo, semelhante àquela descrita em traba-
lho anterior (4). 0 contra-eletrodo usado foi uma folha de
platina com ãrea da ordem de 10 era . A fonte de luz foi uma
lâmpada de Xe de 75V, para iluminação policromática ou uma
limpada de Xe de 1000W, com o feixe passando através de um
monocromador duplo (ORIEL mod. 7244) para iluminação monoero
mãtica. Um radiómetro com sensor piroelétrico (RK 5100 e
RKP 345 da LASER PRECISION CORPORATION) foi usado para de -
terminar as intensidades luminosas. Filtros neutros da ORIEL
também foram usados para variar a intensidade luminosa inci
dente sobre o fotoanodo. Um sistema eletroquíaico da EGAG 7
PAR foi usado para as medidas fotoeletroquímicas. Os eletrõ
litos foram preparados com água bidestilada e reagentes com
grau de pureza P.A..

RESOLTADOS E DISCUSSÃO

0 desempenho de cada célula foi avaliado a partir de
medidas de corrente x tensão, relativo ao fotoanodo 00 escu
ro ou sob iluminação policromática, assim como a partir de
medidas de corrente x tensão relativa ã célula. Das primei-
ras medidas foi possível determinar o potencial de banda '
plana, vgp» do semicondutor e determinar o tipo de conduti-
vidade do mesmo. Dentre as várias amostras examinadas foram
encontradas algumas com condutividade do tipo-p, outras do
tipo-n e outras ainda de ambos os tipos (condutividade in -
trinseca). Os resultados aqui relatados restringem-se a fo-
toanodos com material tipo-n. Medidas de resposta espectral
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de fotocorrente também foram efetuadas para cada amostra '
afim de se determinar aquelas que melhor respondiam 5 faixa'
do espectro solar.

Amostras de jazidas diferentes apresentaram dis t in tos '
valores de Vfip, indicando diferenças nas características f í -
sicas das mesmas. Considerou-se
tencial de fotocorrente nula do
ainda, que para cada fotoanodo,
Vgp, depende da concentração de
usado. Para uma concentração 20

V , como sendo
fotoanodo.

ra as melhores amostras, um V
r a

igual ao po-
Foi verificado ,

o potencial de banda plana ,
iodo no ele t ról i to de 1M KI
mM de 1- determinou-se pa -
da

de 1-
ordemfip de -0,5V vs ESC,par

ra o fotoanodo iluminado com radiação policromática da ordem
de 30 mW/cm . Este valor difere, consideravelmente, do valor
¿ e Vgp " -0,2V vs ESC, determinado para eseas mesmas amostras
sob a mesma intensidade de iluminação policromáticas, porém*
num eletrólito de 1M KI coa concentração nula de I,.

Das características corrente x tensão, relativa ã célu
las do tipo n-HoS natural/lM KI, 20 nM I2/Pt foram determi-

0.2
POTENCIAL (V)

FIGURA 1 - D e n s i d a d e de C o r r e n t e v e r s u s f e n s â o
de urna célula de u-MoS2/KI-I2/Pt.

nados pariaetros característicos, tai* cono: corrente de cur
to circuito (I ) , temió de circuito «berto (V ) fator dê"
preenchimento ?FF) e eficiencia de conversão (ncf.Foram con*
truídas «proxiaadaaente 20 células coa n-MoS2 natural, as quaTs
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mostraram eficiencias de conversão variando aproximadamente
entre 0,1 e 1Z. Baixas eficiencias sempre foram determina -
das en células com fotoanodo de maior área superficial. A
tabela 1 mostra, para efeito comparativo, os parâmetros ca-
racterísticos de duas células representativas de n-MoS- na-
tural, examinadas sob as mesmas condições de iluminação e
de concentração de I2 no eletrólito, variando-se apenas a
área da superficie exposta ao eletrólito. Na verdade, em tra
balho anterior (5) foi mostrado que quando a superficie do
cristal não é clivada satisfatoriamente, restando nela, bor
das de superfícies de Van-der-Waals, estas agea como centros
de recombinaçao para buracos, reduzindo, portanto, o desem-
penho da célula. Os resultados apresentados na Tabela I «o¿
tram que, provavelmente, temos superfícies aais isentas dê"
defeitos, quando apenas uma pequena área do cristal é expo£
ta ao eletrólito.

TABELA I - Parâmetros característicos para duas células re-
presentativas de n-MoS2/lM Kl, 20 mM I2/Pt sob
iluminação policromática de 30 nW/cm .

Amostra

1 - f

1'a

Xrea (cm2)

0,170

0,062

Jcc(mA/cm2]

0,85

2,10

Vca(volts)

0,28

0.31

nc(Z)

0.35

0.96

FF

0,40

0.45

Assim, as baixas eficiencias de conversão apresenta -
das estão relacionadas, possivelmente, entre outros fato
res, com a existência de defeitos nas superfícies dos foto-
anodos expostas ao eletrtflito. Por outro lado, a Fig. 2 in-
dica que maior eficiência de conversão está relacionada com
resposta espectral de fotocorrente mais plana na faixa vis£
vel.

Outro fator responsável pela baixa eficiência de con-
versão dessas células é a absorção de luz pelo eletrólito^.
Foi determinada uma absorção total da ordem de 50Z pela lâ-
mina de eletrólito (~l,5cu) que cobria a superfície do foto
anodo na montagem da célula referida neste trabalho. A red 11
ção da expessura da lâmina do eletrólito levaria certamente
a células eom maiores eficiencias, pois diminuiria a absorção
luminosa da solução 20 mM de iodo, valor mínimo para o qual
se obteve estabilidade adequada de tensão de circuito aber-
to da célula. Nas várias células examinadas notou-se (Fig .
3) sempre um comportamento não linear da fotocorrente de
curto-circuito, Icc» para valores nais altos de intensidade
luminosa, advindo daí uma deterioração do fator de preenchi^
nento da curva I x V. Um dos fatores responsáveis por esse
comportamento parece ser a existência de defeitos na super-
fície útil do fotoanodo. visto que essa não linearidade foi
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menos acentuada para fotoanodos supostamente com menor nume
ro de defeitos na superficie. Fenômeno semelhante, verifica
do para o sistema n-MoSe2: I"/l2 (6) foi atribuido a varia~
ções na reflexão ótica» produzida pela formação anódica de
iodo molecular e a um fenômeno não linear de transporte qu£
mico. ~"

A estabilidade de urna célula construida com a amostra
lf foi testada por aproximadamente 200 horas, com uma resis
tincia de carga de 1,86 Kíi, igual ã resistencia serie da ce
lula.

4000 5000 «000 #

COMPRIMENTO DE ONDA (A)
7000

FIGURA 2 - Espectros de fotocorrente do n-MoS- numa
c é l u l a f o t o e l e t r o q u l m i c a : amostra l ' a ( f amos

l f (tra l f ( ) .

A iluminação foi feita com luz de X > 4500 ft. A prin-
cípio • fotocorrente decaiu, estabílizando-se a seguir em '
corno de 90Z do s«u valor inicial, mantendo-se constante '
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por nais de 100 horas, enquanto durou a experiencia. Não foi
verificada qualquer variação apreciável no eletrólito nem na
superfície do fotoanodo.

0.07 0 J 4 0,21
FOTOVOLTAftEW (V)

0.28

FIGURA 3 - Características I-V duaa célula
n-MoS./KI-I./Pt em função da intensidade '
luminosa. Amostra l f .
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EFEITO DO ANIÓN SULFATO NO MECANISMO DE DISSOLUÇÃO DO FERRO

T.M.C.Nogueira e O.R.Mattos
COPPE/UFRJ
Dept? de Metalurgia - Caixa Postal 68505
CEP: 2191»1» - Rio de Janeiro - RJ

The present study shows that the mechanism for iron
dissolution ¡n acid medium must include an i on participation. The
an¡on effect can be seen more easily in regions of polarization
where the mass transfer phenomena were present. Some ideas to
complete the mechanism of iron dissolution are presented

Na literatura existe grande controvérsia sobre a particj_
pação do anion sulfato no mecanismo de dissolução do ferro. Com efei-
to, Lorenzd) propôs um mecanismo onde o anion sulfato participa do
processo de dissolução. Anos mais tarde o mesmo PutorU) refaz alguns
experimentos, sobretudo curvas de polarização em pH próximo de cinco,
e não mais encontra participação do anion. Por outro lado, I.Epelboin
e M.Keddam'2), utilizando a técnica de impedãncia eletroqufmica, en -
contraen uma influência do anion e propõem um mecanismo para explj_
car seus resultados.

Os trabalhos acima mencionados foram realizados com eletrodo
a disco rotatório numa velocidade constante, em geral elevada, onde
os efeitos de transporte de massa puderam ser-desprezados. No presen-
te trabalho propõem-se realizar uma extensa investigação onde a con -
centração do anion se faz variar de 0,1 a 1,8M e igualmente a veloci-
dade de rotação do eletrodo de 100 a 1600 rpm.

I - MATERIAIS E MÉTODOS

Foi utilizado um eletrodo de disco rotatório e um sistema de
controle eletrônico de sua velocidade de rotação. Este sistema foi e±
pecialmente construído para o presente estudo e seus detalhes podem
ser vistos emCO . A área do corpo de prova foi um disco de 0,2 cm2 de
ferro origem Johnson-Mathey.

Foram utilizadas soluções de ácido sulfúrico e sulfato de s£
dio nos pH • 0 e I. A técnica de traçado das curvas de polarização foi
potenciostática com velocidade de rotação do eletrodo de 100, 225,
¿tOO, 625, 900, 1225 e I6OO rpm. Os potenciais foram medidos em relação
•o eletrodo de sulfato saturado.
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II - RESULTADOS OBTIDOS

Mostrar—se-ãoa seguir alguns resultados julgados os mais im-
portantes. 0 conjunto dos resultados pode ser visto emíM. Todos as
curvas apresentadas são corrigidas da queda ohmica (ver ref. k)

Na figura I encontram-se as curvas de polarização obtidas pa
ra concentração de IH de sulfato e pH =0. Observa-se que as curvas
são coincidentes em quase toda a faixa da dissolução ativa do meta)
(-950mV a ~73OmV). A potenciais mais anõdiccs as curvas deixam de ser
coincidentes apresentando patamares de corrente que se encontram bem
definidos para todas as velocidades de rotação do eletrodo. Estas cur_
vas caracterizam um processo que no infcio é controlado por transfe -
rência de carga, evoluindo logo após para um processo controlado por
transporte de massa»1*).

Na f i gura 2 encontram-se as curvas obtidas para a solução de
concentração de sulfato de 1,8M e pH igual a zero. Do mesmo modo que
a figura anterior as curvas são coincidentes até praticamente o apare
cimento dos patamares de difusão.

-750
I I I I

-150
l l I I I.

Fig. 1 - Curvas de polarização do
ferro pH *O;1M de sulfato

Fig. 2 - Curvas de polarização
do ferro pH«0;t,8M de
sulfato
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Na figura 3 encontram-se os resultados obtidos relativos â so
lucio de 0,1 M em sulfato e pH « 1. Nota-se que o conjunto das curvas
obtidas em crescentes velocidades de rotação, tomou uma forma distinta
daquelas anteriores. No início da polarização as curvas sio coinciden-
tes taJ como aquelas das figuras 1 e 2. Entretanto, ao ser atingido um
valor de potencial em torno de -850 mV, as curvas separam-se tornando-
se cada vez mais distintas na medida que prossegue a polarização. Kss-
ta região há uma sensível mudança da inclinação das curvas que conti -
nua gradati vãmente até ao aparecimento da passivação. Neste dom ínj o de
mudança de inclinação a corrente é funçio da velocidade de rotação e
do potencial. Este fato caracteriza um processo de eletrodo sob contro
le misto: transporte de carga e de ^

Ha figura fr sio mostradas as curvas obtidas com a solução de
1M de sulfato em pH * 1. Esses resultados, em rei ação a figura ante -
rior, mostram claramente que o aumento da concentração de sulfato faz
com que o eletrodo passe a apresentar um comportamento anódico seme-
lhante àquele observado para as soluções de pH = 0 (figura 1 e 2). No-
vamente as curvas tornam-se coincidentes até bem próximo do aparecimeji
to de um patamar de difusão bem definido. A mudança da concentração de
sulfato de 0,1 para 1M causa o desaparecimento de uma faixa de densidai
des de corrente onde existe um controle misto do processo.

t«V>

fig. 3 - Curva» de polarização 0,1 M
de sulfato pH*1.A reta pontj_
lhada será descrita mais tarde

Curvas de pola-
rização IM de
sulfato pH«l



A partir das curvas anteriores traçaram* gráficos da variação
da densidade de corrente do patamar de difusão em função da raiz qua -
drada da velocidade de rotação do eletrodo. São obtidas duas retas que
passam pela origem (I • A V'/2). Observa-se que a reta obtida para 1 M
de sulfato possui um coeficiente angular maior que aquela corresponden
te a 1,8 M (figura 5). Estes valores são respectivamente l,5_e 1,2.Com
isto torna-se evidente que o transporte de massa ê sensível ã concen -
tração de sulfato, sendo ma is sens Tve is para concentrações mais baixas.
ResuJtados análogos foram obtidos para pH • I em IMe 1,8 M de sulfa -

'Figura 5
Curvas traçadas a
partir das figuras 1
e 2. I • AWl/2

\jjWZ

Na figura 6 são mostrados os valores das densidades de corren
te obtidos para valores de potenciais de -750 mV e - 650 mV. Nestes va
lores de potenciais o controle do processo é misto. 0 gráfico da figu-
ra 6 é obtido sob a forma 1/1 versus 1/W'/2. As curvas obtidas seguem
Umã""~equação do tipo: l/l * A • B//U. Para W •• » tem-se o termo A que
é independente da velocidade de rotação do eletrodo. Este valor correjs
ponde a fração da densidade de corrente que é controlada por transfe -
rene i a de carga. Ao se fazer a extrapolação para V • », obtemos, a ca-
da potencial, a partir do intercepto das retas can o eixo das ordena -
das, os valores de densidade de corrente: 500 mA para - 750 mV e 700mA
para - 650 mV.

^*
Figura 6
Curvas ontidas a
tir da figura 3-
l/l • A •
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Na figura 3 traçou-se a reta (pontilhada) que foi obtida a
partir dos dois valores da densidade de corrente encontrados por extra
po lacio, COITO descrito anteriormente. Esta reta, portanto, corresponde
a urna parcela da densidade de corrente de um processo misto cujo con -
trole é dado apenas por transporte de carga. Como pode ser notado, es
sa densidade de corrente está exercendo certa influência na reqião de
controle misto das curvas de polarização.

111 - DISCUSSÃO:

Os resultados obtidos, assim conn sua exploração, mostram
de modo claro que existe uma influência do anion sulfate no processo
de dissolução do ferro. Em recente trabalho O.R.Mattos apresentou um
mecanismo para dissolução do ferro, no caso de concentração constante
de sulfato (1M pH 0-5/K Este mecanismo foi obtido para regiões da
curva livre da influencia do transporte de massa''). Descrevemos abai-
xo o mecanismo proposto:

Fe(l) . ^* K. *:**„; e xP E

ads * 4 • o. RT

K-3

(e,) v ^ , .6Í
0< a.

i

K6

K-5 Fe(.l) a d s

Neste mecanismo tem-se _três caminhos de dissolução l( * S S
I- • 2Ki C- e 7 • 2K, £, . £ possível mostrar que no instante onde o
transporte de missa começa a interferir no processo, para as constan-
tes cinéticas determinadas anteriormente'5), o caminho por onde a co_r
rente passa preferencialmente é aquele de 7,, isto é, K¿ em última
análise^'. A diferença existente entre o coeficiente angular da reta
da figura 3 e aquele de 7, permite levantar duas hipóteses^).

a * Quando o transporte de massa começa a ter influência,o mecanismo
de dissolução não segue o caminho de K¿. A dissolução se daria £
través de uma nova etapa inserida entre Fe(ll) . e Fe(ll) ,. E¿
ta nova etapa seria parcialmente controlada por transporte ae ma¿
sa e só seria visfvel para concentrações baixas de sulfato. ~



b) A segunda hipótese não consideraria a existência de uma nova etapa
no mecanismo em questão. Neste caso a dissolução ocorreria através
de K, para todas as concentrações até o patamar de corrente. Esta
reação seria no entanto dependente do transporte da espécie 507~.

IV - CONCLUSÕES

Os resultados mostrados neste artigo perrai tem listar as se*
guintes conclusões:

1. A técnica do eletrodo de disco rotatório foi um fator de grande utj_
1 idade no presente estudo. ~~

2. 0 efeito do anion sulfato sobre o processo do eletrodo em estudo
foi experimentalmente demonstrado. Existe uma relação do transpor-
te de massa e concentração de sulfato.

3- Os resultados nos levaram a uma complexidade adicional no modelo
proposto por O.R.Mattos. A modificação no modelo pode ser feita de
dois modos descritos no final da discussão.
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RUPTURA DE LA PASIVIDAD DEL ACERO AL CARBONO EN SOLUCIONES
NEUTRAS CONTENIENDO SULFATO DE SODIO

C A . Acosta, R.C. Salvarezza, H.Â. Videla and A,J. Arvía

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Apli-
cadas, INIFTA. C,C. 16, Sue. 4, 1900 La Plata, Argentina,

ABSTRACT

The localized corrosion of mild steel in neutral buffe-
red solutions containing sodium sulphate was studied using
potentiostatic and potentiodynamic techniques complemented
by scanning electron microscopy. The breakdown potential de-
pends linearly on the logarithm of sodium sulphate concentra
tion. The logarithm of the induction time for pitting initia_
tion decreases linearly with the reciprocal of the applied
potential until the inhibition potential region is reached.
Open circuit potential decay measured during the induction
time shows that the apparent thickness of the passive oxide
film decreases before pit growth. The pitting current densi-
ty is close to the diffusion limiting current of iron dis-
solution through a FeSO^ film. Results suggest that two
dimensional ferrous sulphate salt islands are formed before
piting, as it has been postulated for iron in halide contain-
ing solutions.

INTRODUCCIÓN

En estudios previos relacionados con el comportamiento
electroquímico del acero al carbono e hierro en presencia de
sulfato de sodio se observan potenciales de picado más anódi_
eos que en presencia de iones cloruro )1¡. El agregado de
sulfato de sodio a soluciones de cloruro de sodio produce un
desplazamiento del potencial de picado del hierro hacia v a k
res más positivos. Para este metal, en soluciones neutras y
alcalinas el ion sulfato resulta más agresivo que el ion cío
ruro | 2 | , ~*

La presente comunicación se refiere al comportamiento
electroquímico del acero SAE 1020 en soluciones tamponadas
conteniendo sulfato de sodio y contribuye al mejor conoci-
miento de las etapas iniciales d .1 proceso de picado del hie
rr.o en presencia de sulfato,

EXPERIMENTAL

Los electrodos de trabajo eran cilindros de acero 1020
de 5 mm de diámetro incluidos en Araldite con un área activa
de 0,2 cm2. Los electrodos previamente eran pulimentados su-
cesivamente con abrasivos de granulóme tría decreciente luego
desengrasados con acetona, lavados con agua bidestilada y seca
dos a temperatura ambiente. Se empleó un nuevo electrodo en"

IV SIMP. BRAS. ELfTROQUIM. E L E T R O A M U m ANAIS, p-391-394
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cada experimento. La solución de trabajo era el tampon fosfa_
to-borato KH2POA 0,1 M + ^ B ^ O y 0,05 M de pH 8,0, con
Na2S0^ en concentraciones comprendidas entre 10~2 M y 1 M.
Esta solución era purgada con nitrógeno purificado antes de
cada experiencia. Se empleó una celda de vidrio Pyrex de un
solo compartimiento a 25 i 0,l°C. Las medidas de potencial
de electrodo se realizaron a través de un capilar de Luggin
contra un electrodo de calomel saturado de diseño especial
para minimizar la difusión del ion cloruro al medio. COBO

contraelectrodu se utilizó un alambre de platino.
Se efectuaron barridos triangulares de potencial (BTP)

y barridos triangulares de potencial repetitivos (BTPR). An-
tes de cada experimento el electrodo era mantenido durante
1 m 30 seg a -1,00 V para lograr una superficie completamen-
te electroreducida. Se registraron también transientes co-
rriente-tiempo a potencial constante. Los potenciales de pi-
cado se determinaron mediante el método potenciostático |3|.
Las medidas electroquímicas fueron complementadas con obser-
vaciones de microscopía electrónica de barrido mediante el
empleo de un microscopio Philips modelo 500.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El voltamperograma (E8 c - -1,0 V ; E8 a - 0,0 V;
v = 0,02 V/seg) del acero SÂE 1020 en soluciones tampón de
fosfato-borato muestra durante el barrido anódico tres picos
de corriente a los siguientes potenciales: -0,70 V, -0,55 V
y -0,30 V. El barrido catódico presenta un pico de corriente
ancho a -0,50 V. En presencia de sulfato de sodio 1 M el ba-
rrido anódico muestra los dos primeros picos y la rama aseen
dente del tercero. Si el potencial excede -0,30 V,se aprecia
un notable incremento de corriente. Entre 0,0 V y -0,36 V el
barrido catódico exhibe una corriente anódica considerable-
mente mayor que la registrada en el barrido anódico. En este
caso, el incremento de corriente y sus características osci-
lantes indican una activación de la superficie metálica por
un proceso de corrosión localizada. A potenciales más negati
vos que -0,36 V la superficie del electrodo se repasiva y lã"
aparición del pico catódico a -0,50 V sugiere que durante el
propio proceso de picado se produce una cierta cantidad de
óxido.

Los transientes de corriente, a potencial constante, en
el tampón fosfato-borato, entre -0,50 y 0,40 V, muestran un
decrecimiento continuo hasta alcanzarse valores cercanos a
10 pA/cm2. En presencia de sulfato de sodio 0,87 M, a poten-
ciales mayores que -0,26 V (valor correspondiente al poten-
cial de picado en ese medio) la corriente disminuye inicial-
mente y luego aumenta después de un tiempo de inducción (t¿),
A potencial constante, la relación corriente/tiempo responde
a la siguiente ecuación:
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d - i ) - k (t - t i )
b

donde Ip es la corriente base, t¿ el tiempo de inducción y k
y b constantes. Entre -0,26 V y -0,10 V, t- disminuye a med¿
da que el potencial se hace más positivo, de acuerdo a la r<[
lación:

log t./t - k! (E - E ) ~ *
i o p

donde E es el potencial de picado y to y k
1 son constantes,

A potenciales mayores que -0,10 V, t¿ aumenta con el poten-
cial. Ep es función de la concentración de sulfato de sodio
según la relación:

siendo a' y b1 dos constantes.
La8 observaciones microscópicas de los electrodos usa-

dos en los transientes de corriente exhiben pequeños hoyue-
los inicialmente de características cristalográficas, que
luego aumentan de tamaño y adquieren forma semiesferica, Un
aumento del tiempo de disolución produce una transición de
la morfología del picado, similar a la observada con hierro
en soluciones de cloruro conteniendo iones sulfato, Este e-
fecto fue atribuído a la precipitación de FeSO^ dentro del
hoyuelo |4|. Cuando el numero de hoyuelos es suficientemente
grande coalescen en manchas de forma irregular.

La influencia de los iones sulfato sobre el óxido pasi-
vante ha sido estudiado también a través del potencial a cir̂
cuito abierto y su dependencia con el tiempo, luego de pasi-
var el electrodo a potenciales dentro .del pico ubicado a
•0,30 V. En presencia de sulfato el tiempo de transición
(tr) comprendido entre la zona de potencial relacionada con
la electroreduccion de la capa de óxido de hierro y la liga-
da a los procesos redox que involucran el Fe(0H)2> aumenta
con el potencial de anodización. En presencia de sulfato tf

decrece abruptamente cuando el potencial de anodización es
solo 20 mV más negativo que E_,

Los resultados confirman que los iones sulfato son cap¿
ees de provocar el picado del acero al carbono a potenciales
mayores que el potencial de pasivación, pero menores que el
de desprendimiento de oxígeno. Esto concuerda con resultados
reportados recientemente para hierro y aceros en soluciones
tamponadas y no-tamponadas conteniendo sulfato |5|, En solu-
ciones neutras y ligeramente alcalinas los iones sulfato son
nas efectivos que los iones cloruro en ti picado del hierro |2|.

La primera etapa del proceso correspondería a una nucle¿
ción y crecimiento sobre la superficie pasiva con la particf"
pación de aniones. HSO^"* formando islas de sulfato de hierro"*
hidratado que compiten en la resistencia local del sistema
con la capa pativante.
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El crecimiento de los hoyuelos obedece a una ecuación
de Engell-Stolica con un exponente cercano a 1 en el interva_
lo de potenciales empleado en el presente trabajo. La morfo-
logía de los hoyuelos, en condiciones cuasiestacionarias,
cambia de una cristalográfica a la semiesfSrica pulida.

El proceso de acidificaciSn localizada dentro del hoyue
lo contribuye a su crecimiento a través de la formación de
una solución saturada de SO*Fe.

La repasivación se produce cuando se excede el poten-
cial de pasivaciôn del metal en contacto con la solución deja
tro del hoyuelo.
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DISTINÇÃO ENTRE 1.2-,1,4- e 2,3 - QUINONAS E HIDROQUINONAS PELO
EHPREGO DE VOLTAMETRIA ClCLICA EM PRESENÇA DE BORATO DE SÕDIO E EM
rCIO ALCALINO.
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ABSTRACT

Cyclic voltarametry on carbon paste electrode in aqueous methanolie
solution, in the presence ef sodium borate can be used in the
distinction between o- and p-quinones and quinols and presents
advantages as compared with the habitual methods. Based on the fact
that complexation between £-quinols and borate occurs rapidly and that
the formed complex can be oxidized at more positive potentials than the
free form, a comparative study involving some natural products and
comercial ones was made.The appearance, at fast scan rates, of an
aditional wave (when compared with curves without borate)that increases
its height with the increased concentration of borate,is representative
of an £-quinol or quinone system. For p-quinones. the curves in
presence or absence of borate, at similar pH.ars quite the same. For
2,3-hydroquinones however, completely irreversible voltamograms and
filming at electrode surface in alkaline media were observed. It seems
to be tipical of 2,3-quinols having no substituent at £ position.

INTRDDUÇAO

A distinção entre £ e £-qulnonas através métodos espectrometría
c o s 1 2 , analíticos qualitativos3 e químicos (preparação de derivados)
não é, em uma série de casos, conclusiva e requer reinvestigação. A vo^
tametria cíclica apresenta-se como uma ferramenta de uso potencial nes-
te esclarecimento, oferecendo uma série de vantagens.

A partir do conhecimento de que a formação de complexos entre £-
quinois e borato é rápida44 e que os complexos quelados formados são
oxidados a potenciais mais positivos do que a forma livre, estudo vol-
tamétrico qualitativo comparativo» em presença de borato, foi realizado,
utilizando-se as amotinas H (1), I (21, a 1,7- e 1,4-naftoquinonas ( 3_
e 4; respe), o 2,3-naftalonodiol (5) e a eaculetina (6}. ~

*0H

1 2 3
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PARTE EXPERIMENTAL

As curvas de voltametria cíclica foram realizadas em uma unidade
CV-1A Cyclic voltanmetry (Bioanalytical Syste* Inc.). acoplada a unt
registrador X-Y [Hewlett Packard] e a un multlnetro digital.

As medições de pH foram feitas utilizando-se un eletrodo áa vidro
combinado E A 121 da Metrohm conectado a um pH metro digital E 500 da
Metro hm.

As medidas voltamétricas foram realizadas ero una célula formada
por um tubo de Pyrex de 5,5cm de diámetro interno e 7,0cm de altura mu-
nida de uma tampa de acrílico contendo 4 orifícios, 3 deles para os e-
letrodos e o quarto para o sistema de desaeração. Empregou-se un sis-
tema de três eletrodos: eletrodo de pasta de carvão6, fio de platina e
saturado de calomelanos, respectivamente como eletrodo de trabalho, au-
xiliar e de referência. A célula não foi termostatizada.

As substancias orgânicas de origem vegetal foram purificadas por
recristalização em éter etílico e hexano (emotina H) e éter [emotina I)
e sua pureza atestada por ponto de fusão e cromatoplacas. As demats su-
bstancias foram utilizadas sem tratamento pr-évio. Suas soluções esto-
que (10 3n) foram preparadas dissolvendo-se quantidades suficientes dos
sólidos em etanol destilado.

As soluções foram desaeradas coin uma corrente de nitrogênio.
Fez-se o estudo voltamétrico em melo ácido (faSO* ou HClACl). am

tampão fosfato pH 7,2 e em presença de borato de sódio em quantidades
variáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

COMPORTAMENTO VOLTAMÉTRICO

Em melo ácido

Em meio ácido, o comportamento voltamétrico das quinonas _̂»_3 e £
mostrou-se bastante semelhante [Fig. la,b,c), observando-se a presença
no segmento catódico de ondas bem de-finidasj ao se Inverter a varredu-
ra, ondas anódicas correspondentes aos processos catódicos anteriores
foram observadas. Já as hidroquinonas 5̂  e £ apresentaram no ciclo dire-
to apenas uma onda anódica e na varredura seguinte, além da onda anódi-
ca, a onda catódica correspondente, ambas bom definidas (Fig 2a,b). A
emotina I (2*) exibiu no primeiro ciclo, duas ondas anódleas e ao se In-
verter o ciclo, una única onda catódica, alón das duas ondas anódicas
já descritas (Fig. 2c). 0 par de ondas catódica e anódica em potenciais
mais próximos apresentou correntes de pico (ipa e ipcj similares e es-
tá relacionado ao processo de óxido-redução do sistema hidroqulnônlco.
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FIGLRA 1 - Voltamogramas cíclicos da emotina H (a) , da 1,2-naftoquino-
na (b) e da 1,4-naftoquinona (c ) . Condições - (a.b,c) Eletrólito supor
te - H_S0 0,05 H pH 2.4i (a) JEmotina H| 6.25 x ID"5 Hi velocidade de
varredura 20 mV/sj direção anódica. E vs E.S.C.; (bl |1,2-Naftoquinona|

* | ¡3,12 x 10~* Hj v « 200m V/s» direção catódica; (c)
1,21 x 10~4 ftt v • 200m V/s, direção anódica.

1,4-nafotoquinona¡

*• r :

r*

FIGURA 2 - Voltamogramas cíclicos da esculetina (a) e da emotina I (b)
Condições: (a.b) Elstrólito suporte KC1 • HC1 pH 1,2; (a)| Esculetinaj:
1,61 x ÍO"4»! v - 200m V/s» direção catódica» (b)| Emotina l|: 6,25 x
10"5»! y: 10ü« V/si direção catódlcai E vs E.S.C.
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A segunda onda anódica aparece a potencial bastante positivo, sua cor-
rente de pico é comparativamente menor e corresponde a un sistema irre-
versível relativo provavelmente ã oxidaçâo do grupo carbonila aromáti-
co.
Em tampão fosfato pH 7,2

As quinonas 2 8 5 mostraram feições voltamétrlcas similares àque-
las registradas em meio ácido, com alteração dos valores de potencial
de pico. Para a hidroquinona 2_. o processo de ôxido-reduçâo. provavel-
mente bieletrõnico em meio ácido, transformou-se, aparecendo tanto no
segmento anódico como no catódico, duas ondas provavelmente relativas
a uma redução bieletrônica em etapas, cada uma delas relativa à trans-
ferência de um elétron (Fig.3).

Os voltamogramas cíclicos das substâncias _5 e £ apresentaram dife-
rentemente dos demais, apenas ondas anôdicas com intensidades de cor-
rente progressivamente menores, comportamento este indicativo de proces
so irreversível e de provável formação de filme de adsorção na superff-
cie do eletrodo (Fig.4).

Em presença de borato

A presença de borato no melo (tampão fosfato pH 7,2] ocasionou al-
terações nas feições das curvas voltamêtricas de 1, £ e 3 [Fig.5): com
o aumento da concentração de borato, a onda anôdica relativa â oxida-
ção do sistema hidrcquinônico nos diferentes voltamogramas decresceu e
simultaneamente apareceu a potenciais mais positivos onda anódica adi-
cional, tanto mais visível quanto maior fosse a velocidade de varredu-
ra.

A 1,4-naftoqulnona, diferentemente das demais substâncias compor-
tou-se semelhantemente em presença e ausência de borato no meio.

CONCLUSÕES

A partir dos daoos obtidos, verificou-se que a presença de borato
afeta semelhantemente os voltamogranas das 1,2-quinonas [1 6 3) e hidro
quinonas Í2). A feição especial observada nos voltamograncó, represen-
tada pelo deslocamento das ondas anôdicas relativas ã oxidação do gru-
po o-hidroquinônico para potenciais mais positivos ê explicada pela
formação de complexos entre o ion borato e os 1,2-diois, complexo esse
mais dificilmente oxidado. As 1,4-hidroquinonas não são afetadas.

A observação da onda anódica adicional depende da estabilidade do
êster quelado de Ácido bórico formado e da velocidade de varredura.

0 comportamento yoltamêtrico de 2,3-diois não substituídos nos ca£
bonos adjacentes também i bastante típico e eles podem ser facilmente
distinguidos pela análise dos voltamogramas em meio básico. Como o pro-
duto de oxidação eletroquímica destes diols sofre polimerização fácil,
a observação de voltamogramas completamente irreversíveis e de adsorção
na superfície do eletrodo pode ser considerada característica destas
substâncias.
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FIGURA 3 - Voltamogramas cíclicos da emotina H (a); da 1,2-naftoquino-
na (b) e da emotina I (c). Condições: (a.b.c): Eletrólito suporte: tam
pão fosfato pH 7.2i (a): | Emotina H |: B.25 x 10"5l1; 200m V/s; poten-
cial inicial -0.130.Vi direção anódica, E vs E.S.C.; (b):| 1,2-Naftoqui
nona|: 3.12 x 10"*Pli 200m V/si direção anódica, E vs E.S.C; (c): |Emo"
tina l|: 6,25 x 10~5l1i 200m V/s» direção catódica; E vs E.S.C.

ras

-FIGURA 4 - Voltamogramas cíclicos da esculetina (a) e do naftalenodi-
ol (b,c). Condições - (a): Eletrólito suporte tamp¿o fosfato pH 7,2 i
|Esculetina|: 1,6 x 10"4PI; velocidade de varredura 200m V/s; direção
catódica; (b) Eletrólito suporte: tampão acetato pH 5,6; ¡2,3-haítale-
nodiolj 5,9 x 10"*I1; v - 200 mV/si direção catódica; (c) idem, exceto
v - 20 mV/8.
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FIGURA 5 - Voltamogramas cíclicos das emotinas H (a); I (b) e da 1,2-
naftoquinona. Condições: (a) tampão fosfato • borato pH 7,4j | Emotina
H|: 5,00 x 10"5M; (Borato | : 1,02 x IO"2!*»» 200 mV/s, direção anódica;
E vs E.S.C; (b) tampão fosfato • borato pH 7,2; lEmotina l| : 5,68 x
10"5(1; |Borato|: 1,18 x 10"2|1; 200 mV/si direção catódicai E vs E.S.C;
(c) tampão fosfato • borato pH 7,75i |l,2-Naftoquinona j: 2,94 x 10~4M;
iBoratoi: 2.35 x 10"2n» 200 mV/si direção anódica» E vs E.S.C.
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ESTUDO FOTOELETROQUlMICO DO Si TIPO P

J. L. Ferreira e F. Decker
Instituto de Física, UNICAMP

Caixa Postal 6165
13.100 Campinas, (SP)

Electrochemical reduction were studied at p-Si electrode
under illumination and in the dark. Charge transfer mechanisms
from the conduction and the valence band to different redox
ions in solution were distinguished. Photoelectrochemical
solar energy conversion has been studied as a particular
case.

Os fenômenos associados com sistemas fotoeletroquímicos
são baseados na formação de uma junção entre o semicondutor
e o eletrõlito.

No estudo eletroquTmico de semicondutores ê importante
conhecer se as reações redox na junção semicondutor/eletrõ-
1 i to ocorrem através de cargas pertencentes ã banda de valen
cia ou i banda de condução. Enquanto para metais os portado-
res de cargas (elétrons) se localizam na banda de condução,
para um semicondutor do tipo p os portadores majoritários
são lacunas de elétrons na banda de valencia. Para eletrõij^
tos líquidos» o potencial redox dos pares redox presentes
no eletrõlito ê identificado com o nível de Fermi do eletrõ
lito.

0 cristal de Si foi acoplado, na forma de disco com
0.3 cm2 de área, com um eletrodo rotativo (ROE) e os expe-
rimentos foram realizados em um sistema eletroquTmico con-
vencional, as medidas sendo feitas sob condições potencio^
táticas. 0 eletrodo foi iluminado com uma lâmpada de tung^
tenio de 150W, e um eletrodo de caiomeiano saturado (SCE)
foi usado como referência de potencial. Os eletrólitos fo-

IV SIMP. BRAS. ELETOQUIM. a E I M W U l S t t , AMIS, P-WMC5



-ram desoxigenados por borbulhamento de nitrogênio e, antes
de cada experimento, o eletrodo foi submetido a um "etching"
de HF concentrado para remoção da camada d» oxido superfio
ai.

Os processos de transferência de cargas com eletrodos
de Si-p podem ocorrer por meio da banda de valencia ou de
condução, dependendo da localização dos potenciais redox
dos eletrólitos nos quais o eletrodo ê imerso. A Fig. 1 mos_
tra o comportamento do Si-p em um eletrólito contendo Tons
Ce . 0 potencial de equilíbrio da reação Ce + e" = Ce
e em torno de 800mV mais positivo que a posição dos bordos
da banda de valencia. A corrente de redução obtida no escu
ro pode portanto ser atribuída ã extração de elétrons da
banda de valencia do semicondutor, fenômeno comumente indj^
cado como injeção de lacunas, A Fig. 1 também mostra que
o comportamento do semicondutor nesta experiência ê simi-
lar ao comportamento de um metal, satisfazendo a equação
de Levich onde a corrente é proporcional ã raiz quadrada
da freqüência de rotação do eletrodo.

A Fig. 2 mostra como o Si-p se comporta quando imer-
so em um eletrólito contendo ions 2,6 Antraquinona, indi-
cando ausência de corrente no escuro e a presença de dois
patamares na fotacorrente, para intensidades maiores de
iluminação. Pode-se mostrar também a dependência do pri -
meiro de grau somente com a freqüência de rotação, um com
portamento típico de processos limitados por efeitos difu
sionais. 0 primeiro patamar indica portanto a rei':ção dos
Tons 2,6 Aq por elétrons fotogerados, enquanto o segundo
patamar indica a fotõlise da ãgua com produção de hidro-
gênio. Ambas reações ocorrem por melo de elétrons da barí
da de condução do Si-p (gerados pela luz) e podem ser
utilizados para conversão da energia luminosa.

Agradecimentos: J.L. Ferreira agrade ao CNPq pela bolsa e ã FINEP
pelo suporte financeiro.
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Fig.l.. Voltamograma de corrente no escuro Dará o Si-p em
lOmM Ce*+ (pH_l), a diversas freqüências de rotação do ele-
trodo, e o gráfico de Levich (1:metal,2:Si-p). A direita,
esquema de energias nara o semicondutor e o eletrõlito.
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Fig.2. Voltamograna de corrente nara o S Í - D em 5mM 2,6 Aq,
oH 10, sob várias Intensidades de iluminação. A direita, es
quema de energias oara o semicondutor e o eletrólito.



ESTUDO PQLAROGRfiFICO DE UM OLEO ESSENCIAL: A.1-CARVONA
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ABSTRACT
A d.c. and a.c. polarographic investigation of the reduction

mechanism of 1-carvone was executed. The reduction occurs with the
participation of protons in the region below pH 10.5. Experimental
evidence of the contribution of a chemical reaction is given. One
of the specimen participating in the eletrode process has a pKa
value of 10.2. The diffusion coefficient of LC was determined. The
reduction occurs with the E.A. specimen adsorbed in the strongly
acid and weakl^y basic regions of the pH, contrary to the strongly
basic region were desorption already has occured before the
reduction starts.

INTRODUÇÃO
A 1-carvona ( f ig . l ) é um 51eo essencial monoterpenoide, comer

cialmente acessível, o qual e caracterizado por um sistema cetoriã
conjugada cíclica com urn substi tulnte metil e um isopropenil.

Figura 1 - 1-carvona

Vários estudos mostraram 9,sua intensa aplicação como: repe-
lente de passaros('), formigas^2) e baratas(3J; perfumante de ambi
e n t e s é ; emprego na industria de alimentos (p.ex. como constituid
te de chicletes(5)}. A 1-carvona, LC, i também usada na indústri?
dos perfumes onde é conhecida como urna substancia de odor primá-
rio(o). Além disto apresenta atividade inseticida^) e fungici-
da(6) sendo naturalmente produzido por urna grande diversidade de
plantas como meio de auto-defesa.

Dando continuidade ã uma linha de pesquisa desenvolvida emnos
so laboratório, cujo tema central é a investigação eletroquímica dé

* Bolsista de I.C. da FAPESP
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cetonas conjugadas, investigou-se por polarografia d.c.e.a.c. a LC
visando elucidar o seu mecanismo de redução a fim de poder, poste-
riormente, desenvolver um método de síntese por via eletroquTnica
dos produtos da redução.

PARTE EXPERIMENTAL

A concentração das soluções de trabalho da LC*, preparadas a
partir de uma solução estoque de 5X10-3 H, foi mantida constante
em 1.00X10-3 M (exceto nos estudos onde há necessidade de se va-
riar a concentração) tendo sido a força iónica mantida constante
em 1.0 pela adição de NaCl. A solução estoque de LC. foi preparada
por pesagem direta do composto. Na preparação das soluções estoque
dos compostos empregados^na preparação dos tampões foram usados
reagentes de pureza analítica. Estas soluções estoque foram purifi
cadas mediante eletrólise em potencial controlado. 0 mercúrio uti~
lizado como E.6.K. foi tratado com NaOH e HNO3 (embos 2 H) e em se
guida destilado, triplamente, a pressão reduzida (^10 irni).

Os polarogramas foram registrados com um polarógrafo "Polare-
cord E 506 + E 505" da Metrohm, o qual usa a configuração experi-
tnentl de três eletrodos. Como E.R. usou-se o de Ag/Ag Cl. 0 E.6.K.
usado era em forma de lãpis podendo o seu tempo de gotejamento ser
controlado mecanicamente no intervalo de tempo de 0.4 a 6 s. Dados
característicos do capilar: m= 0.790 mgs-1 em t» 3 s (dados obti-
dos em -0.924 V vs Ag/Ag Cl).

A temperatura das soluções de trabalho foi mantida constante
em 30°C por intermédio de um circuíador de água de temperatura con
trolada da marca Haake, tipo F 4291, e urna célula temostatizad?
Metrohm EA 875.

0 pH foi medido com um pH-roetro digital Metrohm, modelo E-500,
munido de um eletrodo de vidro combinado.

RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Na fig. 2 são mostrados dois polarogramas, de e acj j, repre-

sentativos da LC. *
0 comportamento polarografico de da LC pode ser dividido, ba-

sicamente, em três regiões distintas. Numa primeira região de pH,
contida entre 1 e 3, os polarogramas d.c. se mostram bem formados
apresentando uma onda principal (onda 2) e uma põs-onda (onda 3).
0 potencial de meia onda da onda principal, E? / 7, se desloca para
potenciais mais negativos^com o aumento do pHl/£da solução. 0 po-
tencial de mftia onda da põs-onda, localizado ao redor de -1.160 V
vs Ag/AgCI, é independente da acidez do meio. Ambas as ondas se Io
calizam muito proximo ã descarga do E.S., dificultando o seu trata"
mento gráfico. ""

Na região do pK contida entre 3 e 8 os polarogramas de se mos

* A amostra de LC foi cedida ptia firma DRAGOCO (St.Aaaro, SP, Bra
sil) tendo sido sua pureza verificada por croaatrogria gasosa. ~
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redor de -174 roV para a região ácida e de -155 mV para a região
básica. 0 potencial de pico do pico de desorção i constante (em
-1.186V) na região do pH inteira. Em conseqüência, o pico faradai-
co precede o pico de desorção na região ácida (1-3); se sobrepõe
na região intermediaria (3-6) e se localiza catódico ao pico de de
sorção na região básica. . . .

A largura a meia altura, Ep¿2«do pico faradaico se manten cons
tante sendo de 120 mV na região acida e de 112-115 mV na região bã~
sica. __ ~"

Comparando-se, para uro dado pH da solução, a corrente limite
com a corrente de pico verifica-se que a corrente limite sempre se
apresenta bem maior que a corrente de pico^

Estudou-se a influência da concentração (pH 1.2 e 12.46) no
intervalo de concentração de 0.15-5x10-3M. Verificou-se que tanto
ijj quanto i l U apresentam uma relação linear entre a corrente e a
concentração. Também verificou-se que o potencial de pico faradai-
co se desloca para valores menos negativos com o aumento da concen
tração. No caso de pH= 12.46 o E¿U varia de 112 mV (3xlO~4 M) pa~
ra 96 mV (5x10-3 M ) . P /

A influência da temperatura, estudado no intervalo de 8 a
50 C, sobre a corrente limite apresenta uma relação linear no in-
tervalo todo de temperatura investigado. Os coeficientes de tempe-
ratura são de 1.891 e 1.442 para os pH's de 1.2 e 12.46, respecti-
vamente.

Investigando a influência do tempo de gotejamento sobre a cor;
limite verificou-se para pH 12.46 que i? = ktV6# já p a r arente limite verificou-se para pH 12.46 que i? = ktV6 # já para

pH = 1.2 nenhum dos expoentes examinados resultou numa dependência
linear com a corrente.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Executando-se o tratamento logarítmico das ondas polarografi-

co verificou-se que os coeficientes angulares, a, das retas obti-
das se localizavam ao redor de 40-45 mV aumentando este valor para
60 mV para a região mais ácida. Comparando-se estes valores com os
teóricos e levando em consideração que se trata de cetonas (cuja
redução exige a participação de 2 elétrons) conclui-se que o valor
mais provável para m é dois. Os desvios do valor teórico de
29.6 mV, conjuntamente com os outros resultados experimentais, são
indicativas da existência de uma reação química acoplada as trans-
ferências eletrônicas.

Lançando-se em gráfico os Efi? vs pH obteve-se três retas. Uma
reta I no intervalo de pH de 1 ã 3; uma no intervalo de 8 ã 10 (II)
e uma para pH 10,5 (III). Seus coeficientes angui-ares são, respec-
tivamente, 61.9; 60.1 e 0 mV.unidade pH-1. Deste modo pode-se con-
cluir que a redução polarográfica se processa com a participação de
um número de prõtons igual ao número de elétrons nas regiões I e
II e sem a participação de prótons na região III. A intersecçãodas
retas II e III, em pH * 10.2, denuncia a participação no processo
eletrôdico de uma espécie com pKa • W . 2 . Usando-se as correntes
limites dos polarogramas calculou-se por intermédio da equação de
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Koutecky os coeficientes de difusão da forma oxidada da LC obten-
do-se os valores de 2.5?xlO"& e 2.3OxlO~6 cm' s"' para os pH's
de 1.2 e 12.46, respectivamente. Estes valores sao coxpatTveis com
valores publicados na ÍHeratura e com valores por nos determina-
dos para cetonas conjugadas similares.

Examinando-se o comportamento dos picos no ac e da corrente de
base verifique-se, no caso de pft= Í.2, a adsorção de todas as espé
cies participantes no processo eletrõdico. Ja no caso de pH= 12.46"
o processo faradaico ocorre numa região do potencial onde já ocor-
reu a desorção do material eletro-ativo.
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO ACEPTOR DE ELÉTRON DO DIBMMOETANO FRENTE AO
RADICAL DE NAFTALENO POR POLAROGRAFIA NO EGHg.
Solange Lima e Roberto Tókoro - Instituto de Química da USP - C, Pon-
tal 20.780 - Sao Paulo ~ Brasil,

RESUMO (ABSTRACT)

Naphtalene can s t a b i l i z e one e l é t r o n due TT bonding in the ben-
zene r i n g . This e l e c t r o n can be transferee! to s u i t a b l e organic com-
pounds l i k e a l k y l - h a l i d e s ( 1 ) . Ethylene dibromide was s e l e c t e d by i t s
importance i n environment p o l l u t i o n . Polarographic s t u d i e s showed in
DME the wave of EDB a r i s e s before of naphtalene. EDB wave in the pre-
sence of naphtalene showed no increase of i t s h e i g h t . This f a c t lead
us to i n f e r that EDB present poorer donation property of e l e c t r o n com
pared to naphtalene.

INTRODUÇÃO

A l i t e r a t u r a c i t a a formação e le troquímica de r a d i c a l e s t á v e l
de compostos orgánicos como por exemplo o naf ta leno ( 2 ) . Este r a d i -
ca l por sua vez pode ceder e l é t r o n s para alguns compostos orgáni -
cos (4) adequados» podendo-se c i t a r entre e s t e s ú l t imos os a l q u i l - h a
logenados. Of a lqu i l -d iha logenados mostrara-se mais favoráveis de r e -
ceberem e l é t r o n s re lat ivamente aos monohalogenados. Foi e s c o l h i d o o
dibromoetano devido ao seu l argo uso como fungic ida na a g r i c u l t u r a ,
ant idetonante da g a s o l i n a , c o n s t i t u i n d o ainda como poluente químico
bromado e de natureza carc inogên ica . A e luc idação da e s t a b i l i z a ç ã o do
radica l de naf ta leno e do poder aceptor-doador de e l é t r o n s do d ibro-
moetano na técn ica p o l a r o g r a f i c a , poderia conduzir ao es tudo de apa-
recimento de onda c a t a l í t i c a no s i s tema n a f t a l e n o / 1 , 2 dibromoetano.

ESTUDOS DO NAFTALENO

Diversos aspectos do na f ta l eno foram explorados com a t é c n i c a
polarograf ica como a sua s o l u b i l i d a d e , e sco lha do melhor solvente ,bem
como do e l e t r ó l i t o suporte e do r e f e r e n c i a l para o meio não aquoso
( 3 ) .

0 naftaleno na concentração de 2 raM, em meio da mistura de ace-
t o n i t r i l a e água na proporção de 3:7 v /v , referencial de ECNaCl 3 M,
e l e t r ó l i t o suporte de TEAP, no EGHg, apresentou onda por vo l ta de
- 2 , 2 V de ~ 10 yA de intensidade. Na mistura de dioxano e água ( 8 , 5 :
1,5 v /v) com TBAI apareceu a onda em -2 ,6 V de 6 \ik. Na mistura de
dioxano e água ( 7 , 5 : 1 , 5 v/v) com TEAP apareceu a onda em - 2 , 5 V de
4 UA.

ESTUDOS DO DIBROMOETANO (DBE)

0 DBE na concentração de 1 mM, na mistura de so lventes de AN +
H20 (3:7 v / v ) , ECNaCl 3 M, TEAP 0,1 M apresenta onda em - 1 , 3 V de 2,5
UA e pico em - 1 , 4 V de 8,6 yA. 0 DBE na concentração de 1 mM, na mis
tura de solventes dioxano e H20 (7 ,5 :2 ,5 v / v ) , ECNaCl 3 M, TEAP 0,1 M
apresenta onda em - 1 , 7 V de 3,4 uA.
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FIGURA Ia: (1) descarga da solução contendo o eletrólito suporte de
TEAP 0¿l M, em A» + H2O (3:7 v/v) versus ECNaCl 3 M,
na ausência de O2.

(2) onda do naftaleno 1 aM na solução (1) S - 1 UÀ.
(3) onda do DBE 1<T4 M na solução (1) S - 0,1 uA.

-1,0
••—»

FIGURA Ib: (4) onda do DBE l n H a a solução (1).
(5) onda do DBE 1 nM na presença de naftaleno 1 oM aa so-

lução (1).
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PRIMEIRA CONCLUSÃO

Em virtude da onda polarográfica do naftaleno se situar na re-
gião sais negativa em relação ã onda do DBE, isto evidencia que o DBE
se reduz sob o aspecto eletroquimico com menor sobretensão no EGHg
do que o naftaleno. Este aspecto prejudica totalmente o eventual apa-
recimento de onda catalítica do naftaleno na presença do DBE. Todavia
nao fornece dados quanto ã tendencia aceptor-doador de elétrons entre
as duas substancias en meio homogêneo.

ESTUDO POLAROGRAFICO DA ONDA DO DBE NA PRESENÇA DO NAFTALENO

A onda polarográfica do DBE ocorre em região menos negativa em
relação a do nafirleno no EGHg que conduz a pensar sobre a possibi-
lidade do aparecimento de onda catalítica do DBE na presença de na-
ftaleno. Esta hipótese foi estudada utilizando-se uma solução de DBE
1 mM, eletrólito suporte TEAP, em meio de acctonitrila e água (3:7
v/v) adicionando-se naftaleno em diversas concentrações. 0 DBE apre_
senta onda com formato de pico em -1,4 V de 8,6 uA, onde concentra-
ções crescentes de naftaleno diminuiu a altura do pico (o naftaleno
parece agir como supressor de máximo). Como a onda do DBE diminuiu,
quando a expectativa é que fosse aumentar, com crescentes concentra-
ções do DBE, mostra a não existência do processo catalítico. O pico
obtido na onda do DBE depende da sua concentração, pois quando se re-
gistra um polarograma com solução 10~^ M a sua onda aparece bem de-
finida, desaparecendo o pico que se comporta como máximo polarografi-
co. Um problema encontrado foi a grande avidez da acetonitrila pelo
oxigênio. Verificou-se também que a volátilização dos componentes era
considerável, afetando a altura das ondas, problema que foi consto_r
nado pela pre-desaerificação das soluções de trabalho.

SEGUNDA CONCLUSÃO

Após várias repetições confirmatorias, concluiu-se que a onda
do DBE não apresenta comportamento catalítico na presença do nafta-
leno. Sob o aspecto químico o DBE mostrou ser um doador de elétron
fraco quando comparado ao naftaleno, fato confirmado no_aspecto ele-
troquimico pois o DBE se descarrega com menor sobretensão do que o
naftaleno.

Trabalhos estão em prosseguimento para verificar se o naftaleno
seria um doador de elétron mais poderoso que o DBE.
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ADSORCIÓN DE IONES POR CONDUCTANCIA SUPERFICIAL

R.I. Tucceri y D. Posadas

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Apli-
cadas, INIFTA, C.C. 16, Sue. 4, 1900 La Plata, Argentina.

ABSTRACT

The adsorption of HSO4~ and Br~ on gold is studied by
surface conductance (SC). In the case of HSO^~ adsorption
the SC results are compared with those obtained employing
the multipulse-potentiodynamic technique. In the case of Br~,
the differential capacitance is measured in order to obtain
the electrode charge (0) and the specifically adsorbed
charge (a¿r_). In this way an attempt is done to separate
the field and surface scattering contributions to the observ
ed SC changes.

INTRODUCCIÓN

Los cambios de conductancia superficial (SC) pueden
utilizarse para obtener información sobre la adsorción de
iones sobre metales sólidos. En este trabajo presentamos dos
estudios comparativos de SC con otras técnicas electroquími-
cas. De esta forma se comparan los resultados para la adsor-
sión de HSO^" sobre oro a partir de H2SO4 1 N con los obteni^
dos por el método de multipulsos y barrido potenciodinámico.
Asimismo se estudia la adsorción de Br~ sobre oro con medi-
das de la capacidad diferencial de electrodos a partir de
mezclas de x m KBr + (1-x) m KF a m • 0,04 m y la fracción x
comprendida entre cero y 0,125.

DESARROLLO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

Los cambios de conductancia superficial fueron medidos
siguiendo la misma metodología expuesta en trabajos previos
[2,3]. La adsorción de HSO^~ fue estudiad.-) con el método de
multipulsos y barrido potenciodinámico desarrollada por
Gilman [4] y Bagotskii y colaboradores [5]. Las variaciones
relativas de resistencia en función del tiempo de adsorción
para distintos valores del potencial de adsorción (Fig. la)
se comparan con los valores de cubrimiento (Fig. Ib) en la
figura 1.

Si bien las medidas de capacidad sobre electrodos de
oro policris talino plantean serios problemas debido a la di£
persión con la frecuencia y la presencia de fenómenos de his_
teresis en curva capacidad vs. potencial [6], la motivación
de este estudio es la de obtener simultáneamente la carga s£
bre el metal (o) y la carga específicamente adsorbida (o¿r_)
de forma de intentar una separación de contribuciones de cao
po y de dispersión superficial a la variación de resistencia.
Las observación* ; experimentales más importantes son:
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a) La curva °Rr- vs. o muestra un punto de cruce para
valores de c positivos a partir del cual oi-- es mayor para
valores de x menores,

b) La resistencia, a a constante, aumenta con 0¿ r- en
forma casi independiente de la carga,

c) A cr r̂_ constante, la resistencia aumenta con o para
°¿ r- bajos y disminuye con o para o¡jr- altas.

CONCLUSIONES

Para el estudio de la adsorción de HSO4" se concluye
que los cambios de resistencia permiten determinar los cam-
bios de cubrimiento de iones adsorbidos. Se verifica que la
cinética para la adsorción de HSO^~ sobre ore esta represen-
tada por una ley de primer orden respecto del ¿rea libre su-
perficial [7]. El coeficiente de dispersión superficial de
electrones es del orden de 0,2 A^ por ion que se compara ra-
zonablemente bieti con los del I-(l,l JU) y Br-(0,7 Â 2) infoj:
mados por Rath [8].

Respecto del estudio de la adsorción de Br~ 6Ólo es po-
sible al presente extraer algunas conclusiones cualitativas.
En nuestra opinión la disminución de la resistencia con la
carga sobre el metal podría ser explicada por una transieren
cia parcial de carga.
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IHE FORMATION OF MIXED COMPLEXES OF URANYL CATION WITH A2IDE AND HY-
DROXYL ANIONS.
Eduardo F.A. Heves^ and lhais Vitoria da Silva (Instituto de Química da
Universidade de São Paulo, Cx. Tostai 20,780 - São Paulo - Brazil).

ABSTRACT

How hydrazoic acid is a weak electrolyte ¡001j, the change of
pH in N3/HN3 buffers can be verified after introduction of t^O?* ions,
potentiometrically, with glass electrode. In order to obtain accura-
te measurements the Nernstian response of this electrode was determi-
ned.

The data treatment was applied to obtain the hydrolysis forma-
tion constants, in azide medium, through average ligand number ¡002;,
n, and complexity function |003¡, F0(X), at several ligand concentra-
tion and ionic strenght of 2.00 M and (25.0 í 0.1)°C.

INTRODUCTION

The hydrolysis of uranyl salts is a function of the charge and
the size of the ion ¡00A|. Thus, U(VI) is easily hydrolysed. Such
hydrolysis has been extensively studied |OO4,OO5| and a great variety
of possible species present in uranyl salt solutions have been pro-
posed.

- Previous work |006( showed that a more complete study of the
UO2 hydrolysis, in azide medium, is necessary. However sometimes it
is necessary to use indirect methods to the avaliatioa of the system,
because it is not possible to obtain equilibria data from the over-
lape of the spectra when sucessive complexes are formed or due the
inexistence of selective electrodes to the metalic ion studied. Thus,
when the ligand fonas weak electrolytes, the pH buffers variations
can be accompained with glass electrode. Thf N3/HN3 system is a exem-
ple of these systems. In such cases it is possible to use a competi-
tive method because azide ion acts as a ligand with respect to the
metalic cation and forms a moderately weak buffer (K^gg 2.8 x 10^ )
{0011 - From pH measurements it is possible to obtain the mass balance
and calculate the average ligand number, n, that is a function of the
sucessive hydrolysis constants.

EXPERIMENTAL
Reagents and Solutions

Reagents were normally of A.R. specification 5.0 M sodium per-
chlorate (Merck) was gravimetrically controlled by driing to constant
weight at 110°C a volume of the stock solution.

Perchloric acid (BAKER) was dilluted and standardized with so-
dium carbonate.

Uranyl perchorate was prepared by treatment of perchloric acid
(BAKER) with slight excels of the corresponding diuranate salt. Ad-
dition of strong acid (0.1 M) was added to the solution to prevent
hydrolysis. Standardisation )007J was performed gravimetrically.

Sodium azide (Merck) was dissolved in water at 80°C, filtered,
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42D
precipited with ethanol and f i n a l l y dried in an oven at 110 C, Stan-
dardization of 4,5 M stock so lut ion was carried out by West's method
|008|» af ter d i l u t i o n .

Instruments and Processes

Potentioroetric measurements were carried out with a d i g i t a l
ORION RESEARCH IONANALYSER model 801-A with a Metrohn g las s e l e c t r o -
de. The internal compartment of the reference electrode was f i l l e d
with a 3 .0 M sodium chloride s o l u t i o n . A piston microburette, Metrohm
model E457, was used.

A HP9825-A computer was used from the ca lcu la t ions .

DETERMINATION OF NERNSTIAN RESPONSE OF THE GLASS ELECTRODE

The response of the glass electrode.was studied using the N3/
HH3 buffer in presence and ausence of U2O5 .

EQUATIONS

The standard pHs solution provides a E 8 potential and according
to the Nernst equation with a normal response, the conditional po-
tential calculed, Eg is given by:

Es " z°s - V P H S (1)

being SN the Nernstian slope.
However if the actual slope of the glass electrode (SA) differs

from the theoretical value, a slightly different conditional poten-
tial is considered:

Es - Ej
1 - SA.PHS (2)

From these we have:
E s ' " E A - < S N - V - P H S <3>

When the glass electrode is calibrated at pH§ and then dipped
in a working solution the potential E x is measured as resulting from
the true pHx.

As the electrode response is non Nernstian an erroneous pH¿ is
measured: .

E « E° - SM.pH' (4)
The true pH would be taken from:

Ex * ZA - SA'PH* (5)

From (4) and (5) we have:

Combination of (6) and (3) leads to

(SA - S )pHj. • S .pHV
A j

pH - —* 2-J2 L-S (7)
* SAMo corrections exists if S. - S



SLOPE DETERMINATION'S PROCEDURE

The potentiometer was calibrated with HClO^/NaClO^ buffer at
pH « 2.00 (I « 2.00 M), Followed by the titration of 5 ml 2.00 M
NaClO^ with 0.01 M HCIO^, All potentiometrie measurements was carried
out under N£ constant flow.

RESULTS

The E (mV) values obtained through titration above show a li-
near relation, fig. 01, with log I/IK*! in the range concentration -
used.

The data treatment using the method of least squares gives the
slope value: 60.04 ± 0.30 (mV.mol"1 )•

200 -

aoo
Fig. 01 - Nernstian Response (glass electrode)

S, « 60.04 ± 0.30 (mV.mol"1)
R2 - 0.9999

ÜRANYL CATION HYDROLYSIS IN AZIDE MEDIUM

The potentioraetric measurements of the buffer and the sample
was made simultaneouslly.The base addition was made, d irect ly to the
volumetric flask in order to avoid the l o s s of the v o l a t i l e HN3.

The figure 02 shows the average formation curve of the hydvo-
l i za ted complexes spec ies .
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too

T*3l2
 <M)

0.100 0300 0500
Fig. 02 - The average formation curve of the system U2O5/N3

en ~M TTA2+ *~A Kt\ «M cmt"50 mM U0| and 50 nM 0H~

EQUATIONS

The complexity function, FO(X). was obtained using the
equilibrium concentrations data, JN3I2 and the average ligands
ber, through the integration of the average formation curve by
Fronaeus' method.

Thus:

1BL|L| + 262 |L|2 + + n 6 | L | nn6n|L|

ligand
num-
the

(8)

and

and

(X) - -H -> 1
M

Alog F.(X)

62 |L|

n d log

(9)

(10)

the graphic treatment was aade using the Leden's subsidiary functions.

RESULTS

The experimental data was carried out through two methods. The
Leden's graphic method showed the existence of the tree coordenated
species in equilibrium and gave the f i r s t aproximation hydrolysis
formation constants' values. Tot least square method, using the l i -
nearization of the simultaneous equations, was applied and the fol-
lowing hydrolysis formation constants vas obtained with the help of
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the HP9825-A computer

S, - 2,14 x 10? (M"J)
BI - 6,09 x 10I (M'r)
B* - 1,42 x 10° (M J )

The hydrolysis formation constants obtained, indicated the exi£
tence of the following equilibria:

U02
+ + H20 - U020H+ + H+ (1)

2UO2OH+ - füO2(OH)|2+
 0H (2)

N~ - |U02 N3-~U02r (3)

2 N 3 | (4)

¡ 2 | ^ + 3K3 - | N 3 U O 2 - — N 3 UO2N3| (5)

"^OIT

The obvious decrease of the l igand number, n, in the condi t ions
s tud i ed , and the increase of the s t a b i l i t y , s p e c i a l l y of
the f i r s t complex, suggest the br idges formation as showed
in the e q u i l i b r i a above ( 3 ) , (4) and ( 5 ) .
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ELETROLISE EM POTENCIAL CONTROLADO DA 1-CARVONA E ÍNXLISE DOS
PRODUTOS FORMADOS

Julien F.C. Boodts, ü.G. da Costa* e J.R. Romero

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Ribeirão Preto-
USP, Depto. de Química, Av. Bandeirantes s/n.

14.100 Ribeirão Preto, S.P., Brasil

ABSTRACT

Exaust'ive controlled potencial eletrolysis in strongly
acid and basic supporting eletrolytes, of the title compound
were executed. The reduction products formed were isolated
and analyzed by spectroscopic techniques. At pH 1.2 a mixture
of two products (the dimer and 1-carvone with the double bond
localized a to the ketone reduced) was obtained. The ratio of
the quantities of the two products formed is a function of
potential. At pH 12.5 only the dimer was obtained, independ-
ent of the potential location on the i vs E curve. A reduc-
tion mechanism, for the two cases, is proposed.

INTRODUÇÃO

A 1-carvona i um óleo essencial monoterpenõide, comer-
cialmente acessível, o qual é caracterizada por um sistema
cicloexano com cetona conjugada com um substituinte metil e
um isopropenil.

Vários estudos mostraram a sua intensa aplicação como:
repelente de pãssarosd), formigas(2) e baratas^); perfuman
te de ambientes(4); emprego na industria de alimentos (p.ex.
como constituinte chicletes(S). £ também usada na industria
dos perfumes onde é conhecida como urna substancia de odor pri
mário(6). Alem disto apresenta atividade inseticida(7) e fun
gicida(8) sendo naturalmente produzida por urna grande diver-
sidade de plantas como meio de auto-defesa.

Dando continuidade â uma linha de pesquisa desenvolvida
em nosso laboratório, cujo tema central é a investigação ele
troquímica de cetonas conjugadas, investigou-se^o 'comporta-
mento eletroquímico da 1-carbona, LC, por eletrólise em po-
tencial controlado, E.P.C. Os produtos formados foram isola-
dos e analizados por métodos físico-químico de analise.

«Bolsista de I.C. da FAPESP
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PARTE EXPERIMENTAL

Eletrólises exaustivas nas regiões fo:-emente ácida (pH
= 1.2) e básica (pH = 12.5) de uma soluç" -5 x IO"3 M (V =
320 ml; -250 mg de LC) de LC* foram ex<* i'.adas. A composição
do eletrólito de suporte era: HC1 0,1 ; + NaCl 0,9 M, na re-
gião ácida, e NaOH 0,0288 M + NaCl 0,^71 M na região básica.
Os potenciais investigados foram -",925; -0,950; -1.00 (re-
gião ácida); -1,58; -1,60; -l,fl j -1,65 V vs Ag/AgCl (região
básica).

Apôs a eletrólise proc /-.-se â neutralização da solu-
ção, até pH = 7, com HC1 ov :aOH. A solução foi então satura
da com NaCl e os produtos rormados extraxdos com éter etíli-
co como fase orgânico. O extrato orgânico foi, em seguida,
seco com Na2SC>4 anidro, filtrado, e o solvente evaporado. O
extrato bruto obtido foi retomado em poucos mililitros de
clorofõrmio, seco novamente com Na2SO4 anidro, filtrado e o
solvente evaporado. Em seguida secou-se o extrato na trompa
de alto-vãcuo. No caso do extrato obtido a partir das E.P.C.
em pH 1,2, onde dois produtos são formados, procedeu-se â se
paração da mesma por cromatografía em placa usando-se como
suporte silica-gel G e como eluente uma mistura de éter pe-
trólio + éter etílico (2sl). Os extratos obtidos foram anali
zados por espectrofotometria do infra-vermelho, ultra-viole-
ta e resonancia magnética nuclear.

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO

Região fortemente ácida

Na Tabela I. são mostrados os rendimentos dos produtos
obtidos em função do potencial aplicado ao eletrodo de traba
lho.

TABELA I - Distribuição dos produtos formados (t) em função
do Eap/V vs Ag/AgCl.

(V v s

% A

% B

Ag^AgCl)

(Dimero)

-0,925

36

64

-0,950

14

86

-1,00

5

95

Os produtos formados nos E.P.C. e isolados por cromato-
grafía en placa preparativa foram analizadas por u.v.; i.v.
e N.M.R. e os resultados reunidos na Tabela II.
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TABELA II - Parâmetros característicos das bandas espectrais

i.v. (cm"1) N.M.R.* (valores em 5 (ppm))

1-carvona 1670 (G) C3-6,75 (m)lH
C8-4,60 (s largo)2H
C6-2,85 (m)lH
C4 e C6 - 2,20 e 2,60 (m, m)4H
C9 e C10 - 1,80 (2xs)6H

Produto A 1630 (M)
(Dimêro) 1700 (G)

3325 (M)

C8-4,95 (m)2H
C3, C6 e C2-2,20 - 2,95 (m largo)4H
Cg-1,80 (s)3H
Cio-1,20 (s)3H
C4-0,80-2,00 (m)2H

Produto B 1620 (M); 1700 (G) xx
3300(M)

*Para numeração dos carbonos ver figs. IA e B.
**O produto B não tem sua estrutura ainda totalmente confir-
mada

1.

A fração superior (produto A) obtida na separação por
placa cromatográfica preparativa nesta região do pH mostrou
na espectroscopia i.v. banda correspondente ã carbonila des-
conjugada (1700 cm~l) (a banda correspondente ã carbonila
conjugada da LC absorve a 1670 cm-1). Espectrometria no r.p.m.
mostrou (Tabela II) o desaparecimento do proton vinllico da
insaturação a à carbonila (mantendo-se aqueles prótons cor-
respondentes a insaturação exocíclica) e um desdobramento dos
protons metílicos sendo que, agora, o metil do C¿o absorve a
campo mais alto por não estar ligado â insaturação como esta
va na_LC, onde os dois metilos semelhantes absorvem na mesma
posição. Adição de D2O não modifica o espectro r.m.p., o que
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concorda com a não presença de banda hidroxila no i.v. Modi-
ficação na multiplicidade e na integração (produto A = 4 hi-
drogenios; LC = 5 hidrogenaos) na faixa de 6 2,20-2,95 do
espectro r.m.p., permite estabelecer esta estrutura como sen
do o dimero mostrado no mecanismo (ver Discussão) e na figu-
ra IB no qual os sinais na ressonância aparecem cono perten-
centes ã metade monomérica do dinero, jâ que as duas partes
são simétricas.

A fração inferior (produto B) obtida na separação por
placa cromatográfica preparativa apresenta carbonila não con
jugada no i.v. (1700 cm""*) , desaparecimento dos protons vinT
lieos da dupla ligação em a â carbonila no r.m.p., nenhuma
modificação do espectro r.m.p. ao adicionar-se D2O e nenhuma
banda de hidroxila no i.v.

Tratando-se de um produto diferente de A, como é demons
trado pela cromatografía e nos espectros i.v. e r.m.p., o
produto B é sugerido como sendo a LC com a dupla ligação a a
carbonila reduzida. Não entanto não podemos confirmar total-
mente esta estrutura, devido a certas complicações espectrais
que estamos ainda em via de solucionar. Um argumento, apoian
do a nossa hipótese com respeito ao produto B, é que na redu
ção de outras cetonas conjugadas de estrutura muito semelhan
te, foi observada, além da formação do dlmero (produto A) a
redução de dupla ligação a i carbonila.

Região fortemente básica

Cromatografía do único produto obtido na região forte-
mente básica, bem como suas análises por i.v. e r.m.p., mos-
tra tratar-se do dímero (produto A) e isto independente da
localização do potencial aplicado ao eletrodo de trabalho.

CONCLUSÕES

Baseado na estrutura dos produtos formados e nos resul-
tados polarográfieos (ver "Estudo polarográfico de um óleo
essencial: a 1-carvona" nestes anais) propomos o seguinte me
canisroo de redução:

Para pH = 1,2
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Da Tabela II verifique-se a obtenção simultânea na re-

gião ácida dos dois produtos sendo a proporção formada fun-
ção da localização do potencial de trabalho na curva i vs E.
De fato quando o E a p é fixado num valor situado no pê da on-
da uma quantidade proporcionalmente maior de dlroero, compara
tivãmente â quantidade de dimero formado com E a p •localizada
no plateau da onda, ê obtida. Tal comportamento é perfeita-
mente explicável uma vez que apresentando a constante hetero
gênia de transferência de carga uma dependência exponencial
do potencial e situando-se o potencial de trabalho na região
do plateau da curva i vs E, cria-se uma situação experimen-
tal onde o tempo disponível para ocorrer a dimerização do ra
dical (I ou II) ê menor.
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ANODIC BEHAVIOR OF TITANIUM AT HIGH N a C l CONCENTRATIONS AT
9 0 9 C AND HIGH OVERVOLTAGES

C. V. D'Alkaine - R. M. B. Rodrigues - F. C. Nart
Grupo de Eletroquimica - DQ - UFSCar
13560 São Carlos (SP) - Brazil

ABSTRACT

The study of Ti/TiO? growth on 5.0 M NaCl solution at 909C
(pH = 2.5) gives rise to a linear log i vs log t represen
tation with the well known slope of -0.94. The corrosion ~
current presents a suddenly increase at E ^1.4 to 1.5
volts. For potentials lower than these the growth follows
the inverse logarithmic law from which different parameters
are calculated.

1. Introduction

The use of a titanium based electrode for the
chlorine evolution in the Cl2/NaOH production, makes impor
tant to study the electrochemical behavior of this metal
at high 'JaCl concentrations, high temperatures (909C) and
slight'.1 acidic media (the conditions of the CI2 evolu-
tion r c cess in the industrial production). These kind of
resul r v ill give a base to try to use another metal as ba
se mf; 1. The present work makes this study at potenticsta
tic ,Í• :v th conditions. n _ _.

The TÍ/TÍO2 system has been studied be fore ̂ '^"^
for t n initial state of oxidation and also for the case
of th• thickening of the film^3'4), but at low temperatu-

(45)

6 Hf
C io

i i
(1)

n T»1

wher. B = R^a with aa = 8 2 (B the transfer coefficient of
the vctivatea process by which an ion passes from one poŝ L
tion to the other, within the oxide) and "a" is the jump ""
distance between two positions of the ion inside the film;
C « M/zF5f where M is the molecular wheigt of the film su-
bstance and 5f is its density; E\ is the so called exponen
tial Integral*5) and i/io is given by the well-known expo""
nential l a w ( 6 ) ~

(2)i - i
RT

where A$f is the potential drop across the film; L is the
film thickness and io is given by the equation

io " nzev exp - -%*-
RT
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where n is the density of the mobile ions, ze the ion char
ge, v the frequency factor and W the height of the activa-
tion energy barrier.

For the case of the L.vs t representation» the-
se TÍ/TÍO2 results at low temperature, follow the inverse
logarithmic law»5' deduced by Mott and Cabrera(?).

"I" " cte " "li ln

with L l = 2a

Laser et al found for the rutile case at room ten
perature C = 6.09xl0~5 cmVcoul., B = 6.8xlO"6 cm/volt and"
io « 2.53xlO"15 A/cn»2

2. Experimental

The electrodes were prepared from Titanium 99.89%
annealed in vacuum at 9009C during 45 minutes. The electri
cal contact was made by pressuring a brass wire in a little
hole of the titanium rod, wich was included in a teflon cjL
Under under pressure. The electrode area was 0.7 cm2. Be*
fore each measurement, the electrode was successively po-
lished by 400 and 600 emery paper. The experiments were ma
de at constant potentials (with a potentiostatic Electro-
Argen model 200 mA/15 volts) and the currents were recor-
ded versus time. A three compartment cell was used and
the temperature was mantained at 90Í29C. All the poten-
tials are given against the NCE at room temperature. The
5 M NaCl solutions were prepared from NaCl P.A. and the
pH was adjusted to 2.5 with HC1 P.A. At room temperature.

3. Results and discussion .

The log i vs log t plot are given for different
growing potentials at Fig. 1.

The slopes of Fig. 1 curves were always -0.95,
in agreement with the value obtained by other workers(3,4,5)
at lower temperatures, showing that the Beck Theoretical
equation is followed also at these high NaCl concentration
and high temperature.

From these results it was possible (by extrapola-
tion) to obtain the stationary current which is represented
against the potential in Fig. 2.

It is possible to see that there is a change in
the dissolution process for potentials higher than 1.4 to
1.5 volts. The present work will deal with the films for
lower potentials.

Using the integration method, the charges for 500
minutes (practically a tine in wich the current is very
near to the stationary corrosion current) were calculated.
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Fig. 1 Log i vs log t plot for the following
growing potentials (vs NCE): (•) +50mV,
(o) +750mV and (A) +150OmV. Titanium
electrode in oxigenated 5 M NaCl solu-
tions at 909C.

From those values, the thickness for these times for the
different growing potentials, were calculated through

L = Cq (5)

where C was taken as 4.36x10*" cm /coul..

The representation of log i vs Eg/L is given
in Fig. 3 (Eg growing potential vs NCE).

= En - Er .
could be considered

proportional to Eg. Then, from the plot of Fig. 3 the va-
lue of "a" could Be obtained using cxa = 2 (for Ti

+4 and
supposing a symmetric barrier). The result was a = 4.91A
wich must be compared with the two known values of the
rutile structure"9' for the Ti - Ti distance: 2.96A and
3.55Â.

The law for the film formation at different
growing potentials was the inverse logarithmic one, as
can be seen in Fig. 4. From the slopes of these curves
it is possible, using eq.(4), to calculate the values o£
A$f for the different growing potentials (talcing a«4.91A)
(Pig. 5).

As A $ f = E g - E F (with E p t h e F l a d e p o t e n t i a l
at 909C; w h i c h must b e c o n s t a n t ) , l i d d

(6)



Fig. 2 Stationary corrosion current vs E
vs (NCE). Titanium electrode in o
xigenated 5 H Nad solutions at ~
909C.

Fig, 3 Log 1 vs EgA plot. TitaniuB ele
ctrode in oxigenated 5 M Mad sõ
lutions at 909C. ~
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Fig.4 Inverse logarithmic law re-
presentation for growing film
of Ti in oxigenated 5 M solu-
tion at 909C. Growing poten-
tials (vs NCE): (•) +50mV, (o)
+750mV, (A) +1500mV.

Fig. 5 A$ vs E (growing potential) for
Ti/TiO2 filn in oxigenated 5 M
N a d solution at 909C
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As it is possible to see in Fig 5, the potential
drop across -the film changes linearly with the Trowing po
tential.
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OXIDAÇÃO ELETROQUlMICA DE LIGANTES COORDENADOS II-SISTEMA
TETRACIANOFERRATOdDPICOLILIMINA/PICOLILAMINA

Ana Maria C. Ferreira. Neyde Y. Murakami lha e_Henrique E.
Toma, Instituto de Química, Universidade de São Paulo, CP
20780, Sâo Paulo, SP.

The oxidative dehydrogenation of the 2-picolil-
anine (pyam) ligand in the [Fe(CN),(pvam)J2~ complex has
been investigated by cyclic voltammetry, spectroelectro-
chenistry and by stopped-flow kinetics with the Fe(CN)¿3~
ion, at 25°C and I " 0.5 M KC1. In acidic solution, the
picolilamine complex undergoes reversible electron trans-
fer, with E° * 0.422 V vs NHE. Above pH 8, the deproton-
ated complex (Kb • 2.6xl0

2 M~l) is further oxidized to the
red picolilimine product, with a specific rate of 5.6x10^
K"ls~l, in the presence of the ferricyanide ion. The imine
complex displays reversible electrochemistry (E° - 0.577
V); however, in the presence of OH" ions, oxidation pro-
ceeds irreversibly. Oximes are suggested as the major pro-
ducts.

INTRODUÇÃO

As reaçõesde desidrogenação oxidativa de ami-
nas formando iminas são sujeitas ã catalise coordenativa
por Ions metalicogl~5, Essas reações são observadas com
freqüência em compostos com aminas macroclclicas* e polia-
minas. A oxidação da etilenodiaaina no complexo Fe(CN)4en^*
foi inicialmente descrita por Gocdkenl e recentemente, um
estudo detalhado do mecanismo de reação foi publicado por
Tona e Ferreira^, Em todos esses casos, as reações envol-
vem no mínimo quatro elétrons e um grande número de inter-
mediários de difícil caracterização. Nosso interesse pela
2-picolilamina é devido ao fato de que a formação da imina
correspondente envolve apenas dois elétrons, sendo prova-
velmente o caso mais propício para investigação mecanísti-
ca. Estudos com esse ligante jã foram descritos anterior-
mente, para complexos de rutênioâ»?, em condições relativa
mente drásticas de potencial e pH. ~*

No caso do complexo 2-picolilaoina(tetraciano)
ferrato(II) a desidrogenação oxidati'-a é promovida mesmo
por oxidantes fracos, como ferricianeto, facilitando pro-
cessos consecutivos, ao contrário dos complexos de rutínio
que desprogorcionam-se quando oxidados, formando iminas, sem
participação do agente oxidante.

IV S O T . BRAS. ELETCOGUIM. ELETRQAMU 1 9 8 4 , ANAIS,
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PARTE EXPERIMENTAL

O complexo 2-picolilaaina(tetraciano)ferrato(II)
foi preparado na foraa de «al de sodio, pela reação de pe£
clorato de ferro(II) COB a asina, seguido da adição de^ci¿
neto de sódio, ea aeio aquoso, sob atmosfera de nitrogênio.
0 procedimento utilizado í análogo ao descrito anteriormeti
te para o complexo de etilenodiamina8. As análises elemen-
taren foram concordantes coa a composição esperada. Todos
os reagentes utilizados são de alta pureza. As soluções f£
raa preparadas sob ataosfera de nitrogênio ou argônio, COD
água deionizadit.

As medidas de voltametria cíclica foran realiz¿
das coa um aparelbo da Princeton Applied Research, consis*»
tindo de urn potenciostato Mod. 173, e de ua programador u-
niversal Mod. 175, acoplados a um registrador XY da Houston
Mod. RE0074 tipo 3. Os eletrodos de trabalho e auxiliar f£
raa de platina. Como referencia utilizou-se ua eletrodo de
Ag/AgCl en KC1 1,0 M, da Orion, aantido em recipiente ter-
minando en capilar de Luggin.

Os espectros eletrônicos foraa registrados com
um espectrofotometro Cary 17. As medidas espectroeletroqu£
micas foram feitas coa o potenciostato acoplado diretamen-
te ao compartimento de cela do espectrofotomet.ro, utilizati
do arranjo especialmente projetado no laboratorio. A cela
espectroeletroquímica dispõe de um microeletrodo de Ag/AgCl
como referência, de ua eletrodo auxiliar de platina, e de
uma rede delgada de platina ou ouro (ainigrids) coao ele-
trodo de trabalho, além de entradas para gis inerte, e pa-
ra a solução. O caminho óptico utilizado neste trabalho foi
de 0,038 ca.

As cinéticas rápidas foraa investigadas com um
aparelho "Stopped-flow e T-Jump" D-150 da Durrua, equipado
com sistema de fluxo de Kel-F. Os experimentos foram re«H
zados sob condições de pseudo~£rimeira ordem, a 25°C,e fo_£
ça iónica 0,5 ea KC1. A formação da imina foi acompanhadT
em 520 na, variando-se BB concentrações de ferricianeto,
ferror.ianeto, e Ions OH".

RESULTADOS E DISCUSSÃO

0 voltamograma cíclico do complexo de 2-picoli-
laaina ea aeio neutro, ou levemente ácido, apresenta-se tî
picâmente reversível, com E(l/2) relativo ao processo Fe"
(III)/Fe(II) igual a 0,422 V vs NBE, e D • 0,54 x 10~5 en2

»-l (cf. Fig. 1A). Com o aumento de pB, o potencial do pi-
co aaõdico e deslocado catódicamente (Fig. IB), diminuindo
a ralação das corrantas de fico catódico/anódico. Efeito
seatlhant* á observado eoa • tfiainuição da velocidade da
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Fig. 1 Volt amo gramas cíclicos dos complexos Fe ^py
(A e B) e Fe(CN)4pyim2- (C e D) em KC1 0,5 M E (V
vs Ag/AgCl), a 25OC.

varredura, aproximando-se do comportamento reversível em
velocidades mais altas. Esse comportamento indica envolvi-
mento de^um processo químico dependente de OH",acoplado ã
transferência de elétrons, com uma constante de velocidade
ea corno de 2 x 10$ M"ls"S obtido através do tratamento
de Shain e Nicholson?. Um segundo pico sucessivo pode ser
observado nos voltamograuas da Fig. IB. Esse pico corres-
ponde a oxidação da forma imínica, mostrada isoladamente
na Fig. 1C.

Em meio acido, a oxidação do complexo iminico é



monoeletrônico e reversível, com E(l/2) igual a 0,577 V vs
NHE, e D " 0,60 x 10~5 co^.g-l. Con o ausento do pH, acen-
tua-se o pico de oxidação, decaindo simultaneamente o pico
catódico (cf. Fig. ID), (^deslocamento gradual do pico ano
dico com o pH, e a dependencia das relações de corrente de
pico catÕdico/anõdico com a velocidade de varredura indi-
cam um processo químico acoplado, como no caso anterior.E_£
se processo é dependente de OH", processando-se con uaa
constante de velocidade de 1,2 x 10 3 M~ls~l, no intervalo
de pH de 10-11.

As medidas espectroeletroqulmicas para o comply
xo de 2-picolilamina e seu derivado iraInico estão ilustra-
das nas Figs. 2A e 2B. Em meio ácido, o comportamento é
essencialmente Nernstiano, com valores de E° consistentes
com os estimados por voltametria cíclica. Em meio alcali-
no, a oxidação da amina leva à formação da imina, quantity
tivamente, e de forma irreversível, cf. Fig. 2C. Esses re-
sultados confirmam a atribuição feita através da voltame-
tria cíclica. A oxidação da imina conduz por sua vez, a UB
produto com máximo de absorção em 463 nm, permanecendo i-
nalterado em valores crescentes de potencial (p. ex. ate 1
V). Esse produto pode ser reduzido, quase reversivelmente,
a uma forma que absorve em 472 nm. A formação de oximas p¿
de ser sugerida com base nos espectros, contudo, a compro-
vação ainda exige estudos sistemáticos mais aprofundados.

As cinéticas de oxidação do complexo de 2-pico-
lilamina com ferricianeto mostraram um comportamento de
primeira ordem no reagente de partida, com dependência não
linear com respeito às concentrações do oxidante, 0H~ efe£
rocianeto.^Medidas de ^0\>s foram obtidas em larga faixa áZ
concentração, conduzindo a seguinte lei de velocidade, coii
sistente com o mecanismo abaixo:

d[íepyim] k.K[OH-j[Fe(CN)6
3~]3-12

dt
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900 400 500 600 700 nm
fig. 2 Espcetrotlctroquiaica dot complexo i de tetraciano-

ferrato(II) com A) picolilamina, B) picolilimina u
C) pieolilamina es função do pB, ajutcado coa HAc,
NaAc ou HCO3"/CO32-, respectivamente, a 30°C, XC1
0,5 M. E Vf Ag/AgCl 1 M KC1. .



442
onde k • kj e K • K1.K2. Os valores de IC3, K2

és da análise dos gráficos de
foraaj 1 2 3, 2 j

calculados através da análise dos gráficos de duplos recí-
procos da Fig. 3A. e dos dados eletroqutaicos,sendo iguais
a 5.6 x 10* M-l«-l, 3,6 x 10* e 1,8, respectivamente.

12

0.4

C.5 1.0

Fig, 3 A) Verificação gráfica da relação Fe I I I/k o b s d-l/k*
+FeII/k.K.[OH-JFeI11, para a oxidação do conplexo
de picolílamina coa ferricianeto (Fe***), na pre-
sença de ferrocianeto (Fell) 2,10x10-4 M, e [OH~]
2,10x10*3 M. B) idea, para o coaplexc dê* picolili-
oina, coolFelIJ- 2,10-* M e [OR-J 5,lxlO"3 M. C)
ibidea, coalFelIJ - 2xl0~7 M e [FelH] 5,2x10"* M.

0 coaportaaento cinético para a oxidação do coa
plexo com a 2-picoliliaina foi seaelhante ao anterior, se¿
do consistente coa o aecanísao abaixo:

(CN),F« Fe(CN)

Fe(CN)

* Fe(CN) 4-

4-

• OH

2" + FeíCH).3"

+ Prod, decomposição.

Os gráficos correspondentes estão aostrados aa Fig.3B a 3C.
Os valores calculados para K¿ e para o produto K6.K5 são
4,3 x 10-3, e 1,6 x 105 M-2,-1, rcspectivaaenca.

Os estudos de veltaaetria cíclica, cinética e



espectroeletroqulmica revelaram que o metal atua diretameii
te na transferência de elétrons junto a amina coordenada.
Além de induzir o processo redox, o metal, através da coi>£
denaçio, também aumenta a acidez dos protons aminicos, fa-
cilitando o processo de desidrogenaçao oxidativa.

FINEP/CNPq
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MEDIUM EFFECTS IN THE ELECTROREDUCTION OF THALLIUM IN NON-
AQUEOUS SOLVENTS
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Grupo de Eletroquimica - Depto de Quimica - Universidade
Federal de São Carlos - 13560 - São Carlos - SP - Brazil

W. Ronald Fawcett - Departament of Chenistry, University
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ABSTRACT

The kinetics of electroreduction of Tl has been
determined at mercury in dimethylformamide, dimethylsul-
phoxido and hexamethylphosphoramide containing tetraethyl^
ammonium perchlorate as supporting electrolyte. The kinetic
parameters were observed not to depend on solvent.

Introduction

Several experimental results have been reported
for the kinetics of electroreduction of thalliura (I) at mer
cury in aqueous solutions(1~3)t but a comprehensive kinetic
study of this reaction in nonaqueous solvents has not been
carried out. Some information about half-wave potentials
and reversibility was obtained in the literature^4"5) from
a polarographic study of the reduction of T1(I) from dime-
thylformamide (DMF) and Dimethylsulphoxide (DMSO) solutions.

The purpose of the present study was to investi-
gated the electroreduction of thallium nitrate in DMF, DMSO
and hexamethylphosphoramide (HMPA) solutions, with a spe-
cial interest in making a comparison between these systems.

Experimental

The kinetic data were obtained by phase sensitive
a.c. admittance technique. The potential of the working e-
lectrode was controlled with respect to a reference electro
de using a PAR model 173 potentiostat; the a.c. signal was""
supplied by a Hewlett Packadr model 4 204A oscillator. The
a.c. current was fed to a PAR model 129A lock-in amplifier
which provided simultaneously d.c. voltages proportional to
the in-and-out-of-phase components of the current. Admittan
ce data were obtained near the d.c. half-wave potential for
several frequencies. The half-wave potential and the diffu-
sion coefficient were obtained by d.c. polarography. The
working electrode was a Hg dropping electrode. Tne counter
electrode was a Pt cylinder and the reference was a Ag wi-
re in a solution of 0.05 mol/dm3 AgNO3 + 0.05 mol/dm

3 TEAP
in the given solvent.

The procedures followed in purifying and drying
the salts were described previouly<6), as were the methods
for purifying DMF(6) and the other solvents(7). The experi
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ments were conducted in a chamber where the nitrogen atmo£
phere was continuosly purged of oxigen and water. The tem-
perature was mantained at 259C.

Results and Discussion

Well defined reversible d.c. polarographic waves
were observed for Tl reduction in all solvents. In DMF,
the wave was observed no to depend on the kind of suppor-
ting electrolyte. The results for Tl+ electroreduction in
0.5 mol/dm3 TEAP are summarized in Table 1

Table 1. Kinetic Data for Tl+ + e^¿Tl(Hg) in various sol-
vents at 259C

Solvent -El/2
ÍV) (cm2/seg)

ks
(cm/s)

DMF

DMSO

HMPA

0
0

0

.8727

.7599

.7717

5
2

1

.91

.81

.40

1.
0.

0.

420
785

200

0.
0.

0.

65
72

68

The analyses of a.c. polarograms were performed
by the method proposed by De Levie and Husovsky '8'. Al-
though these data are not corrected for double-layer ef-
fects, the fact that the apparent transfer coefficients we
re approximately equal to 0.7 in the different solvents su
ggests that the double layer contribution to the free ener
gy of activation is approximately independent of the sol-
vent for the data above analysed.

Figure 1 shows a good linear correlation between
the logarithm of the standard rate constant and the solvent
donor number. Thus, the standard rate constant change** a
little when the solvent is changed from DMF, where Tl+ is
weakly solvated, to HMPA, where T1(I) is strongly solvated,
this effect was attributed tcTl(I) adsorption .

In conclusion, when the solvent is varied the
standard rate constant for electroreduction of Tl"1" do not
change much, which means that adsorption occurs before the
electron transfer



log K

o.o

-0.2

-0.4

-0.6

OKF

..DNSO
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Figure 1. Standard rate constant for the electro-
reduction of Tl+ at Hg from several non
aqueous solvents plotted against the
solvent donicity
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POTENTIOSTATIC GROWTH OF PASSIVATING FILMS OF TIN IN Na2SO4

SOLUTIONS.
C. V. D'alkaine, J.M. da Silva
Grupo de eletroqulmica - DQ - UFSCAR
13560 - São Carlos (SP) - Brazil

ABSTRACT - Through experiments of potentiostatic growth oí
the passivating film on tin, followed by galvanostatic redu
ction analysis, the composition of this film at neutral and
sliglitly alkaline solutions is analysed. Contrary to other
situations, the place exchange mechanism is not followed in
this case.

1 - INTRODUCTION
The eletrochemical behavior of tin has been com-

prehensively reviewed by Hampsond). In general no works ha
ve been done in neutral solutions'2) and only some of them
are in sliglitly alkaline solutions*3'. In all the cases
the formations of SnO and SnO2 is pointed out and this have
been confirmed by the use of elétron diffraction^) and
ESCA^5'. In a recent paper^' using the galvanostatic tech-
niques for the anodic growth and the cathodic reduction, we
were able to prove that the film was composed of a mixture
of Sn(II)/Sn(IV) and that it presents a dissolution-reduc-
tions mechanism in the galvanostatic reductions conditions,
during the passage of Sn(IV) to Sn(II). In that paper(6) the
galvanostatic growth was made always.up to the pitting poten
tial ( -O.525V, NCE ). In the present paper the growing po-
tential is changed using a potentiostatic condition and
film is analysed through the galvanostatic reduction tech-
nique used before.

2 - EXPERIMENTAL
The reference eletrode, to which all the potential

are referred, was Hg/Hg2SO4 in 1M Na2SO.. The working eletro
de and the all were previously described(?). The working so
lutions were oxygenated 0.5M Na2SO4 with neutral and sligh-
tly alkaline plfc ( NaOH 10"3M ). The eletrode was always

' polished up to 6°0 emergy paper before each measurement.
The film was growi potentiostatically at diferent growing
potentials ( Eg ) during periods up to 15', them kept at
the free potential during 2' (for the elimination of the
tin Ions in solution), and finally, reduced galvanostatica-
lly at 40 ya/cnr (''). When the electrode was not used during
more than one hour, the first set of mnasurements did not
present reprodusibility and the two transition times of
the chronopotentiogramos ( specially that corresponding to
the reduction of Sn(II), were longer than normal, even when
the electrode was polished before each measurement. The
elimination of this irreprodusibility was obteined by a
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previous electrochemical reduction, before the first poli-
shing, each time when the electrode was kept more than one
hour in the air. These facts show that during the
tine the electrode is mainteined in the air, an oxide film
is developed and during the first polishing this oxide is
included in the metal, been only slowly reduced during the
first set of galvanostatic reductions.

3 - RESULTS AND DISCUSSION
To give an idea of the electrochemical behavior

of tin in the two working solutions, Uieir voltammogramos
are presented in fig.l. It is possible to see the three
known anodic peaks(3) and the three cathodic processes,
which are specially visible in the slightly alkaline solu-
tion. Thus, the growing potentiostatic potentials were se-
lected between -1.6V and -0.9V.

FIGURE 1 - Voltammograraos of tin in oxygenated 0.5M ^
solution. ( ) neutral, ( )-H0~3M NaOH.

The chronopotentiogramgs present the two knoun*6' reduction
transition times, depending on the potential, from which
it possible to determine the charge involved in the tran-
sition from Sn(IV) to Sn(II) (which we call qj) and that
from Sn(II) to Sn(o) ( called q2 ) (fig. 2).

Even when it is not possible to consider the
(q2 + ĝ  ) charge as the total charge, due to the fact
that there is a reduction-dissolution process ( as has been
pointed out before*6' ), the maximum in q, is showing that
the total charge passes through a maximum. This is given
by the fact that when we increase E_ over the maximum, we
are comming to the transpassivity region. The maximum is



s

-1*00

neutral solution

sli<tlltly alkaline

solution

/

Eg(-v)
-1000

O "neutral solution
A "Sliílltly alkaline solution

(b)

-150C -1000
(»v¡

FIGURA 2 - Representation of the charges transitions vs
the growing potential, (a) q, vs E . (fcOqj vs E .

not dependent on pH ( for the two studied solutions ) and9

could be considered to be at -1.0V, that is, 0.16V catho-
dically in relation to the pitting potential (vs Hg/Hg2SO4
electrode). The representation of q-iAb v s E9 c a n b e seen in
fig. 3. x ¿

Even when the dissolution-reduction mechanism is
present, if we consider that it affects homogeneously a
portion of the film, the value Ç-i/q? gives an idea about
the film composition at different growing potentials: there
is an increase of the Sn(IV) content with the increase in
Éç,for this region of potentials.

The growing process seems to correspond to the
Sato-Cohen* ' "place exchange" model for iron, because
after an initial period it gives rise to a linear l/i vs t
representation ( fig. 4 ). ...

. This behavior has been found before * ' for tin
electrode in slighitly alkaline solutions. Kapusta and Haç
Herman*3' also found that for higher potentials, the model
is not followed. The reason for this is clear from our
results: the l/i vs t linearity is lost for potentials hi-
gher than that in which the galvanostatic reduction tran-



FIGURA 3 - q-i/q? v s E g representation for t in in oxygenated
075M Na-SO4 solutions. ( )neutral, ( )
+ 10"3ITNaOH.

l/i(cnr/ua) (103)
-100

Ò =-1600mv
O »-1500mv
v =-1400mv
O »-1300rav

•50 y o 6

FIGURA 4 - Place exchange model representation for the i - t
neasurefM>nts. Tin on oxygenated 0.5M Na2SO4 neu
tral solution. . "~
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sients show the presence of Sn(IV).

Finally, the fact that we have not found a linear
relationship between qj and Eg, as the theory demands'3':

q2 = B ln^pt) +_£E_ ( 1 )

does not permit one to say that the model is actually fol-
lowed as was pointed out in the referred paper13'. The
reduction-dissolution mechanism cannot be the reason for
this disagreement, because we are in a potential region
where there is no Sn(IV).
AKNOWLEDGMENT: We are gratefull to FAPESP for the financial
support to the program of which this work is part and for
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VOLTAMETRIA CÍCLICA DE CIANO-COMPLEXOS DE FERRO(II) - CORR£

LAÇÃO DOS POTENCIAIS DE ELETRODO COM PARÂMETROS DE SUBSTITU

INTES E ENERGIA DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA Fe-L

Manlio Gallotti, Iris Koba, Henrique Eisi Toma e
Neyde Y. Murakami lha

Instituto de Química, Universidade de Sao Paulo
Caixa Postal 20780, 01498, São Paulo, SP, Brasil

The electrochemical oxidation of pentacyanoferrate
(II) complexes, (CN^FeL^*", with substituted 4-pyridine
ligands, pyR (R - H, CH3, C(CH3)3, C(OH)2H, 4-py, CONH2,
CN, COCH3, COCHNOH, COOCH3, Br and Cl) was carefully
investigated in aqueous solution, 0.5 M KC1 and 25°C, by
means of cyclic voltammetry. For the Fe(CN)5pyC(OH>2^^"
complex, the study was carried out under conditions where
the aldehide form is negligible. The voltammograms of the
complexes where R - Cl and Br exhibited a prepeak,
indicative of adsorption process. The half-wave potentials
associated to reversible, one electron oxidation of the
complexes were linearly correlated with the wave numbers of
the charge-transfer band, as well as, with ox and OR
substituent parameters.

INTRODUÇÃO

0 processo de coordenação traz como conseqüência
um número ilimitado de modificações, tanto do ion metálico,
como do ligante (1). Um dos parâmetros diretamente afetado
e o potencial redox, que reflete a natureza do ion metálico,
seu estado de oxidação, o tipo e o número de libantes.As ijs
formações sobre a propriedade do orbital redox e sobre fato
res relacionados com a diferença das energias de formação
da formo oxidada e reduzida, sao necessárias para a compre-
ensão da influência da estrutura na velocidade e no mecani¿
mo do processo redox.

Considerando-se a natureza do processo redox, í íri
teressante correlacioná-lo com outro processo, _no qual a mti
dança no número de elétrons decorre da interação com radia-
ção, causando ionização do sistema (correlação com as pro-
priedades termodinâmicas do par redox), ou uma redistribui-
çao interna de densidade eletrônica (correlação com os pa-
râmetros cinéticos da própria reação redox) (2).

No presente trabalho, investigamos a influencia
dos substituintes dos ligantes piridinicos no comportamento
eletroquímico dos complexos, Fe(CN)5L3~, com L • NT¿>-R on-
de R - H, CH3, C(CH3)3, C(OH)2H, 4-py, CONH2, CN, COCH3,
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COCHNOH, COOCH3, Br e Cl. O estudo foi feito através da vol
tame tria cíclica en KC1 0,5 M a 25,0°C.

0 potencial formal para o complexo 4
foi determinado ea condições tais que a forma aldeldica foj»
se desprezível. *~

Para R • Cl e Br, os voltañogramas apresentam um
pre-pico característico de um processo de adsorção.

A fim de avaliar as propriedades provenientes da
coordenação, a correlação entre os potenciais de meia onda
^1/2 dos processos de oxidação reversíveis e monoeletroni-
cos e a freqüência da banda de transferencia de carga é a-
presentada no texto» assim como a correlação entre os potett
ciais formais e os parâmetros dos substituintes (3-5). "~

PARTE EXPERIMENTAL

Os compostos de pentacianoferrato(II) foram prepa-
rados de acordo_com procedimentos descritos na literatura
(6-8) . As soluções dos complexos foram sempre obtidas na
presença do excesso do ligante livre para minimizar o efei-
to de dissociação.

As medidas eletroqulvicas foram efetuadas com um
sistema modulado da PARC, constituído de um programador Uni
versai Mod. 175, um potenciostato/galvanostato Mod. 173. A
variação da corrente com o potencial foi acompanhada atra-
vés do registrador x-y da Houston Instrument RE0074 tipo 3.
A célula eletroquimica é composta de um sistema de três eljs
trodos, utilizando-se placa de platina (A - 0,54 e 0,78 ±
± 0,01 cm2), Ag/AgCl (1M KC1) e fio de ©latina, respectiva-
mente como eletrodos de trabalho, referencia e auxiliar. 0
controle de temperatura foi feito com o auxilio de um circu
lador-termostatizador Forma Temp, da Forma Scientific Inc.T
equipado com compressor.

Cada experiência ê precedida pelo registro do vol-
t amo grama da solução do eletrõlito suporte (branco). A solj»
ção do complexo em estudo é deaerada por 15 a 20 minutos na
célula jã montada. 0 gás borbulhado é o nitrogênio da White
Martins,^tipo SS que se passa^por uma solução de vanadio
(II). Após essa etapa, o gás é lavado^ passando-se através
de um frasco lavador rontendo a solução 0,5 M de KC1 para ¿
liainar_possiveis resíduos da solução reduto7a e permitir 7
saturação do gás com respeito a vapor d'agua.

As medidas de absorção no visível foram efetuadas
no espectrofotometro^Csry Mod. 17, empregando-se cela_ de
quartzo com caminho Stieo de 0,10 cm. A ttrmostatização foi
efetuadas através do circulador-termostatizador da Univerulny,
Mod. OTÜ, acoplado ao suporte da cala do especcrofocômetro.
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RESULTADOS

.i Figura 1 mostra um voltamograma cíclico típico re_
versível obtido para todos os conplexos de pentacianoferra-
to<II) en estudo, com exceção dos derivados com substituin-
tes Cl e Br. Os voltamogramas de 4-cloro e A-bromopiridina
apresentam um pré-pico característico do processo de adsor-
çao (9,10). A largura do meio pico de adsorção e maior do
que 90 mV e a separarão deste pico com o de difusão i maior
do que 180 aV. 0 parámetro do isoterma, or en termos de 0rF/
/RT deve ser muito menor do que 0,01. Os potenciais relaci£
nados na Tabela I foram obtidos a baixa velocidade de varre:
dura, onde a influenciare adsorção é minimizada e a condi"
çao de reversibilidade é melhorada.

Fig. 1 Voltamo grama cícli-
co da solução de
Fe(CN)54-CNpy3-
3,99 x 10-3 M em
KC1 0,5 M a T5,0°C.
|L| - 4,"Õ3 x 10-2 M
v - 0,050; 0,020 ê*
0,010 V.s-1

• 0,8 +0,6 +0,4 4-0,2 0,0
E(V vs Ag/AgCl)

0 potencial de meia onda para o complexo com o li-
gante 4"pyC(OH)2H foi obtido através do estudo prévio do e-
feito de temperatura e velocidade de varredura de potenci-
ais no equilíbrio Fe(CN)54-pyCOH3-/Fe(CN)5A-pyC(OH)2H3-(11) .

Para os demais complexos, os potenciais de pico pr¿
ticamente independem da velocidade de varredura de potenci^
ais. A diferença entre os potenciais de pico e meia onda é
de 29 mV. Gráficos de ip/v'/2 vs vl/2 são retas paralelas
ao eixo da abscissa, dentro do erro experimental. A razão
das correntes de pico e igual a unidade e independente da
velocidade de varredura de_pottnciais. 0 gráfico da corren-
te de pico anodico em função da concentração do complexo é
uma reta que passa pela origem. A partir dessa relação li-
near foram determinados o* coeficientes de difusão relacio-
nados na Tabela II.
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TABELA I

Energias de transição de transferência de carga Fe-L e po-
tenciais de aeia onda (±0,005 V) vs Ag/AgCl (AgClsat/KCl 1.0
M) obtidos dos voltamogramas cíclicos em KC1 0,5 M a 25,0©C

P»(CH)5L
3" v(kX)

°

0,220

0,220

0,245

0,270

0,265

0,290

0,331

0,295

0,263

0,300

0,280

0,285

27.9

27,4

26,0

23,0

22,8

21.1

20,8

19,3

21,5

26,3

26,5

TABELA 11
Coeficientes de difusão dos complexos de Fe(CN)5L3- calcula
dos apartir do gráfico de ipt vs |Fe(CH)5L3-|,25°C,0,5M KCT

Fe(CN)5L3- D ( 1 0 5 C B 2 S - 1 )

Piridina
4-pyCH3
«-pyC(CH3)3

(A-A)bipy
4-pyC0NH2
4-pyCN
4-pyC0CH3
4-pyC0CHN0H
4-pyCOOCH3

0,59
0.67
0.35
0,35
0,51
0,57
0,48
0,51
0,41
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A observância dos criterios de reversibilidade(12,
13) caracteriza bem os processos de eletrodo, descrito como
reversível, monoeletronico, controlado por difusão, corres-
pondente 8 oxidação do Ion metálico central no complexo.

Os potenciais de meia onda nos sistemas reversí-
veis podem ser tomados como E°' quando os coeficientes de
difusão da forma oxidada e reduzida são iguais. 0 potencial
formal Eo'Fe(CK)5L

2-/Fe(CN)5L3- diminui a medida em que os
substituintes sao trocados por grupos doadores de elétrons,
como resultado da maior habilidade o doadora dos ligantes.
Essa diminuição reflete na maior estabilidade das formas
férricas dos complexos comparada â estabilização das formas
ferrosas •

E(V)

0,50

0,40

•

«

@ -

m

'"V ^ Fig. 2 Correlação en-
tre E°' dos
Fe(CN)5L3- e o
parâmetro de
substituinte no
anel pirídínico

-0,2 0,2 0,6 o

A Figura 2 mostra o gráfico de E°' vs a dos subst^i
tuintes na piridina. No parâmetro do substiluinte consider¿
do, são englobados tanto o efeito indutivo Oj como o de re£
sonancia OR. A correlação obtida considerando-se apenas o £
feito indutivo ou mesoméríco, isoladamente, é válida apenas
para um número pequeno de substituintes, enquanto uma exce-
lente relação linear (CC-0,99, E o ?- Eg1 • 0,12A o) é obtida
quando se considera ambos os fatores. Isto indica que tanto
o efeito indutivo como o de ressonância sao importantes <
influem na densidade eletrônica do nitrogênio coordenado.

Os complexos de pentacianoferrato(II) com os liga£
tes N-heterocxclicos apresentam uma banda intensa, atribuí-
da ã transf ência de carga inversa Fe-L, b2(y2) "*

 b2(vt^ '

A freqüência de transição de transferência de car-
ga pode ser associada com a transferência de elétron inter-
nuclear, podendo ser considerado como processo redox intra-
molecular (2,14). Dessa forma, para uma série de compostos
similares, pode-se esperar usa relação entre o potencial p£



drão do eletrodo com as frequências^da banda de transferen-
cia de carga e, as condições necessárias para se obter urna
boa correlação tem fido enumeradas e revistas por Vlcek(2).
A correlação obtid.i entre o potencial formal de eletrodo,
E o > e a freqüência da banda de transferencia de carga Fe-L
e boa, conforme se pode observar na Figura 3. 0 ligeiro de¿
vio observado para os derivados 4-Clpy e 4-Brpy^mostra que
o efeito mesomérico presente nestes grupos não é igualmente
refletido na freqüência de absorção, ond« a diferença pro*
vêm em grande parte da afinidade eletrônica do ligante.

E(V)

0,50 -

0,40

3 Correlação en-
tre E°* dos
Fe(CN)5L3- e a
energia de traja
siçao de trans->
ferencia de car

22,0 26,0 v(kK)

Por outro lado, a freqüência das bandas dos espec-
tros de absorção é diretamente proporcional S energía envo¿
vida na absorção; portanto as correlações lineares^de ener-
gia livre com os parâmetros de substituintes são válidas «-
tilizando-se as medidas da freqüência de absorção para
serie de compostos, como a obtida na Figura 4.

u*

uma

v(kK)

28,0

20,0

4 Correlação en-
tre a ensrgia
de transição
Fe- L,.b2(yz) *

^b2(irL) p-
râmetro de >ub¿
tituintes no a*
nel piridínico

-0,2 0,2 0,6 O
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ESTUDOS DA UTILIZAÇÃO DE ELETRODOS SOLIDOS EM TITULAÇÕES
POTENCIOMÊTRICAS EM SOLVENTES NÃO AQUOSOS-I

Orlando Fatibello Filho, Eduardo F.A. Neves*, Wanda Maria de Carvalho,
Milton Duffles Capelato e Luis O.S. Bulhões (Departamento de Química,
Universidade Federal de São Carlos, Caixa Postal 676 - 13.560 - São
Carlos, SP, Brasil - *endereço atual: Instituto de Química, Universida
de de São Paulo, Caixa Postal 20.780,01000-São Paulo, SP, Brasil).

ABSTRACT

Fatty acids and ethanolamines were titrated potentiometrically
with tetrabutylammnonium hydroxide in methyl isobutyl kenote-isopropyl
alcohol and with perchloric acid in ethanol,respectively. A study of
utilization of Sb,_Sn,W,PbO2,Ti and 316L stainless steel oxides -
Ag/AgBr/But»NBr(xM) /solvent electrode systems has been investigated in
comparison with the glass - Ag/AgBr/Bui»:NBr(xM) /solvent system. The
best performance was obtained using W, Sb, PbÜ2 and Ti electrodes.
The tungsten and titanium electrodes have yielded a larger potential
shift than glass electrode for acid-base titfation.

INTRODUÇÃO

Como parte de amplo estudo sistemático usando materias primas
nacionais para fins de aplicação em química analítica (ácidos graxos
como reagentes catiônicos de extração por solventes (1-2) e esteres
das etanolaminas conr ácidos graxos, como extratores aniônicos (3)), há
problemas de titulações de Reagentes, ácidos e bases, de interesse pa-
ra o projeto.

Em estudos anteriores, foi demonstrado a possibilidade de ae
efetuarem titulações de ácidos graxos com base forte, em meio etanol-
-ãgua a 50% v/v, potenciómetricamente, com eletrodo de vidro (4). Por
outro lado, foi demonstrado a viabilidade de se utilizarem eletrodos
de Pt/PbO2 para titulações ácido-base (5), bem como o eletrodo de
Nb/Nb2Os (6-7), com curvas potenciométricas bem definidas. Já sao
bem conhecidos os eletrodos de óxidos de antimonio (8-9), de cobre(lO)
e o de tántalo (11-12).

No presente trabalho, estamos estudando a aplicabilidade dos £
letrodos de õxidosjie antimonio, de estanho, de tungstenio, de titâ-
nio, de aço inoxidável 316-L e de dióxido de chumbo eletrodepositado £
nódicamente em fio de platina em substituição ao eletrodo de vidro nas
titulações de ácidos graxos (especialmente o oleíco e o esteárico) e
etanolaminas (DEA e TEA). Estes estudos estão sendo realizados ea
metilisobutilcetona (MIK)-Isopropanol e em etanol 96% a 25,0±0,l°C,sob
atmosfera inerte de N2(g) e utilizando-se como eletrodos de referência
o eletrodo de Ag/AgBr/Bu*NBr(xM)/solvente apropriado.

A maioria dos trabalhos de titulações potenciométricas de áci-
dos e bases fracos em solventes não aquosos, utilizam como eletrodos
indicadores o de vidro (13-14), de platina (15-18) e o de antimo-
nio (13-14).
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O baixo custo, alta durabilidade e o pequeno núnero de tra
balhos na literatura, justificam o estudo da aplicabilidade destes ele
trodos em processos rotineiros de titulações potencióme tricas.

PARTE EXPERIMENTAL

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico e os sol
ventes (M1K, isopropanol e etanol) foram purificados utilizando-se os
métodos descritos por PERRIM e colaboradores (19), em seguida, determi^
naram-se a porcentagem de água em cada solvente pelo método de Karl
Fisher, encontrando-se 0,20, 0,41 e 4,22 v/v de água, respectivamente,
nestes solventes.

A solução de hidróxido de tetrabutilamonio em isopropanol foi
preparada por troca iónica a partir de uma solução de brometo de tetra
butilamônio em álcool isopropilico como descrito por Harlov et ai (18),
e padronizada com ácido benzoico 0,0824N em isopropanol potenciómetri-
camente e também visualmente com azul de timol.

A solução de ácido perclÕrico em etanol foi padronizada com u-
ma solução padronizada de hidróxido de sódio 0,0945 N.

Os eletrodos indicadores foram preparados com os respectivos
metais na forma cilíndrica, diâmetro 0,5 cm (com excessão do tungstê-
nio de 0,3 cm) e fixados em tubo de vidro pyrex com resina a base de
epoxi do tipo Araldite. Para o contato do eletrodo com o circuito
externo, foi rosqueado um "fio" de latão de 2 mm de diâmetro. A su-
perfície metálica destes eletrodos foram lixados mecanicamente com li-
xa Norton 600 antes de serem utilizados nas titulações.

0 eletrodo de Pt/PbO2 foi preparado com a deposição anódica
do PbÜ2 em um fio de platina com diâmetro de 0,1 mm (com área superfi-
cial de 0,155 cm2) com densidade de corrente I"15 mA/cm2 em um banho
de metanossulfonato de chumbo l,0H (Pb(CH3SO3)2) e ácido metanossulfS
nico 2,0M (CH3SO3H) durante 2 horas.

0 filme de PbÜ2 eletrodepositado em platina apresentou-se li-
vre de buracos ("pits"), aderente e homogêneo.

Os potenciais foram medidos contra um eletrodo de Ag/AgBr/Bui,N
Bui,NBr(0,02M), MIK - Isopropanol (50Z v/v) e contra um eletrodo d*
Ag/AgBr/Bui,NBr/0,01M), etanol (96Z v/v) os quais foras preparados
conforme descrito anteriormente (20-21).

As medidas potenciometricas foram obtida* em pH-metro IM-
BRACRIOS PM 600 a 25QC, a solução de trabalho dasaerada com nitrogênio
por 10 minutos_e utilizou-se uma microbureta de pistão Matrona EA-769-
-20 com precisão de 0,01 ml.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1, mostra as curvas de titulações do ácido oleieo
0.0548N e do solvente (MIK) con hidróxido de tctrabutilamôneo 0,0529 N
a 25°C cm soluções oxigenadas.

Os volumes de equivalência encontrados no presente trabalho,
foram determinados segundo o mitodo descrito por GRUNBAUM at al (22).
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Neste método, a curva de titulação total (ácido + solvente) menos a
curva do branco (solvente), fornece a curva real do ãcido titulado
(curva corrigida). Leva-se em consideração o volume de titulante gas_
to na titulação de pequenas impurezas ácidas presentes no solvente.Nas
discussões dos resultados encontrados, bem como nas representações gra
ficas mostradas, representar-se-ao apenas as curvas corrigidas.

Cocparanáo-se as curvas potenciometricas do ãcido oleico (Fiĝ i
ra 1) e do ãcido esteárico (Figura 2), pode-se constatar que estes ãci_
dos apresentam comportamento semelhantes, verificando-se ligeiro desl£
camento do ãcido esteárico para potenciais mais negativos, potencial
de meia neutralização - 145 mV enquanto que o ãcido oleico é - 125 mV.

A Figura 3, mostra a necessidade de se trabalhar em atmosfera
inerte de nitrogênio, visto que a absorção de dióxido de carbono da
atmosftra pelo sistema reacional desloca o ponto de equivalência, para
valores maiores, havendo ira desvio da ordem de 4,32 do volume de equi-
valência.

Na Tabela 1 (Figura 4) estão reunidos os volumes de equivalên-
cia (ml) de Bui,NOH 0.0529N em isopropanol e os respectivos saltos po-
tenciomêtricos (V) encontrados na titulação do ãcido oleico em MIK
utilizando-se como eletrodos indicadores os óxidos de tungstênio, aço
inoxidável 316L, antimonio, estanho, Pt/PòO? e eletrodo de vidro e co-
mo referência o Ag/AgBr/Bm»NBr (0,02M), MIK - isopropanol (50% v/v) a
25,0 ±0,l"C, sob atmosfera inerte de nitrogênio.

TABELA 1 - Titulação do ãcido oleico 0,0548N em MIK com hidróxidc de
tetrabutílamôneo em isopropanol a 25,0±0,l°C com diversos
eletrodos indicadores.

ELETRODO

vidro
tungtênio
Pt/PbO2
Aço inoxidável
antimonio
estanho

' SALTO POTENCIOMETRICO
(V)

0,430
0,490
0,400

316 L 0,350
0,350
0,200

' VOLUME DE EQUIVALENCIA
(ml)

2,30
2,30
2,30
2,50
2,28
2,50

Os resultados obtidos na titulação da trietanolamina (TEA)
0,0799N e da dietanolamina (DEA) 0,0898 com ácido perclórico 0,0887N
em etanol a 96% com diversos eletrodos indicadores são mostrados nas
Tabela 2 e 3 (Figuras 5 e 6), respectivamente.

TABELA 2 - Titulação da TEA 0,0799N com ãcido perclõrico 0,0887 em eta
nol 96Z a 25°C com diversos eletrodos indicadores. "~

ELETRODO
POTENCIO»
(V)
0,230
0,250
0,275
0,030
0,250

STRICO VOLÜME DE EQUIVAL
(ml)

2,00
1,95
2,00
1,95
2,00

vidro
tungstênio
antimonio
tstanho
titanio
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TABELA 3 - Titulação da DEA 0,08985 com ácido perclórico 0.0887N

etanol (96Z) a 25°C com diversos eletrodos indicadores.

ELETRODO

vidro
tungstênio (u)
antimonio (Sb)
estanho (Sn)
titânio (Ti)

SALTO POTEMCIOMETRICO
(V)

0,230
0,300
0,285
0,050
0,300

VOLUME DE EQUIVALENCIA
(ml)

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

Estes resultados preliminares mostram que os eletrodos de
tungstênio, antimonio, Pt/PbO2 e titânio são os mais viáveis para subs
tituirem o eletrodo de vidro nas titulações potenciométricas ãcido-ba-
se nos solventes estudados. Os eletrodos de tungstênio e titânio a-
presentaram uma sensibilidade superior ao eletrodo de vidro sem altera
ção do ponto final em ambos os casos.

Wescott (23) discute amplamente as vantagens e desvantagens do
uso do eletrodo de vidro em soluções não aquosas. Sua habilidade em
responder as variações de potencial está associado com a água retida
na membrana de vidro. Quando este i utilizado incorretamente em solu
ções não aquosas, poderá ocorrer desidratação parcial ou total desta
membrana, diminuindo consideravelmente teu desempenho.

Em contra partida, o uso destes eletrodos sólidos não conven-
cionais tem como vantagens a utilização de voltímetro de baixa iapedan
cia e de menor custo, sua alta durabilidade e baixo custo, além das
facilidades operacionais sobre o eletrodo de vidro.
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ABSTRACT

The electrochemical oxidation of the |(bde)Fe(C0)2
LI

where L«CO, PPh^. P(OPh)3 and PEt3 was studied in
dimethylformamida at different temperatures, on platinum.The
electrochemical behaviour of these complexes is almost the
same. The controlled potential electrolysis, at the peak
potential of the first oxidation step, E!? , gave n»2.9
electrons. A free bda was found as one of"the products of the
electrolysis and the E? peak has disappeared. The electrolysis
of this solution, at the potential of one of the products
gave n*0,9 electrons. The results seems to indicate that the
oxidation process follows a E1CE2 mechanism, where Ej>E2« The
oxidation step in Ej probably occurs by two electrons while
the other is monoelectronic. The paak potential of the first
step of the oxidation becomes less positive with the ris^ of
the basicity of the ligand.

INTRODUÇÃO

A literatura consultada não apresenta dados sobre a
oxidação eletroquímica de compostos do tipo | (bda) Fe (CO^L |,
onde bda ê benzilidenoacetona a L«CO, PPh3, P(0Ph)3, PEt3>
Já a redução eletroquímica de |(bda)Fe(C0T3| em tetrahidro-
furano (THF) foi estudada sobre mercúrio (1,2). Estes auto-
res observaram que o produto da primeira etapa da redução
aletroquímica (monoeletrônica a reversível) sofre decompôs^
cão lenta assistida pelo solvente (THF), produzindo bda a ~*
|Fe(C0)3Sn|

7 onde S é solvente. Porém, este produto sofre
decomposição rápida em solventes fortes coordenantes, como
dimetilformamlda (DMF).

No presente trabalho, estudou-se a oxidação eletro-
química desses complexos sobre Pt em DMF contendo NaClO^
0,5(1 a diferentes temperaturas.

EXPERIMENTAL

Os complexos foram preparados a partir de ferrope£
tacarbonila, benzilidenoacetona |preparada no laboratório"
(3)| e dos ligantes: PPh3. P(0Ph)3 e PEt3, conforme descri^
to na literatura (1, 4-6). Os complexos são estáveis â~
temperatura ambiente e na ausência de oxigênio.
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Oimetilformamida, Merck p.a., foi purificada confo£

me descrito na literatura (7). Como eletrólito de suporte
foi utilizado NaC104> Merck, p.d.. recristallzado 3 vezes da
etanol, p.a., seco em estufa a 130°C e mantido em desseca-
dor sob pentóxido de fósforo. Perclorato de prata foi sinte_
tizado conforme descrito por Fugivara (7). 0 eletrodo de re_
ferincia. Ag/Ag*(10~2n). Nf»^in4 (O.Sri). OMF foi preparado
conforme descrito na literatura IB)_.

Para as medidas de voltametria cíclica e eletrólise
a potencial constante foram utilizados o sistema descrito
na literatura (9) e o aparelho polifuncional da PAR mod. 370
(medidas a altas velocidades de varredura - registrador de
sinais 4102), com célula de três eletrodos. Como eletrodo da
trabalho foi utilizado um disco plano de Pt (0,18 cm2 de
área) e como eletrodo auxiliar um fio de Pt. Urna tela de Pt
foi utilizada como eletrodo de trabalho na eletrólise a po-
tencial constante.

Os espectros foram obtidos no espectrofotômetro
Perkin Elmer modelo 457 na região do infravermelho e no es-
pectrof otômetro Beckman modelo UV 5270 na região do visí —
vel e ultravioleta.

As soluções foram preparadas sob atmosfera de N^ (tî
po SS) previamente tratado conforme descrito por deites (10").
As soluções foram desoxigenadas pela passagem de N2 purifica^
do, pré-saturado com a solução do branco e termostatlzadas
com um ultratermostato MLW mod. MK 70 até -30°C. Para tempe*
raturas inferiores a -30°C foi utilizado um banho de gelo se
co e acetona.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A oxldação eletroquímlca dos complexos de fórmula ge_
ral |(bda) Fe(C0]_l| foi feita em OMF a diferentes tempera^u
ras e foi observado comportamento semelhante. Por isso, será*
descrita a oxldação eletroquímlca do complexo
|(bda)Fe(C0)2P(0Ph)3|,

A figura Ia mostra o voltamograma cíclico do branco
no intervalo de potencial -1,3 a •l.O V vs Ag/Ag* (10"2f1) ,
í̂  -CIO4 (0,511). DfiF. a 25°C e 100 mV.s"1. A figura lb mostra
o voltamograma cíclico repetitivo para solução 1 mfi de
| (bda)Fe(C0)2P(0Ph)3| entre -0,7 a • 0.4V vs Ag/Ag*, a 25°C
e 100 mV.s"1. Para todos os complexos o pico 2a sostente ap£
rece na varredura repetitiva. Os picos 2a e 2c não aparecem
quando a varredura é invertida antes de se Iniciar a oxlda-
ção do complexo, pico la (v. flg. le). Este par de picos
existe na varredura repetitiva mesmo a 1000 V.s"* e -50°C ,
condição em que o pico catódico correspondente ao pico 1a se
apresenta multo pequeno (razão de picos lc/la < 0,2).

Os picos 2a e 2c estão separados cerca da 60 mV e a
razão entre as correntes de pico 2c/2e • Igual a unidade. A
função corrente para o pico Ia diminui com o aumento da ve-
locidade de varredura de potencial e a corrente do pico Ia



Figura 1 a-Voltamograma cíclico da solução da NaClO. 0,5(1 em DMF, sobre Pt, » 100mV.s
e *25OCj b-Voltamograma cíclico da solução do branco contendo lmM de
|(bda)Fe(CO)2P(OPh)3| entre ~\7 e *O.AM vs Ag/Ag+, a 50 mV.s"1 e
c- ídem b. Intervalo de potenciais: -0.7 a •O.lVi d- Idem b. intervalo de
potenciais: -1.50 a •0,65Vj e- Iderr. b, intervalo de potenciais: -1,50 a
• 0,95Vi f - Voltamograma cíclico entre -0,50 a •0,45V do solução lmfi do
complexo após a eletrólise em *0,35V vs Ag/Ag*. 25mV.s"^ e • 25°C.
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ê linear com a concentração.

Ampliando-se o Intervalo de potencial de -1.5 a
•0,65 V vs Ag/Ag* observam-se os mesmos picos la, 2a e 2c (v.
fig. Id) já descritos. Porém, quando o voltamograma é obtido
entre -1.5 e +0,95 V vs Ag/Ag* são observados outros picos
um anódico em +0.7V e um catódico em -1.08 V vs Ag/Ag* (v.
fig. le).

Apôs estes resultados, procurou-se estudar «tais de
talhadamente o que ocorria no intervalo de potencial de
-0,7a*0.4 V vs Ag/Ag*. Ds resultados até aquí descritos suge_
rem que: 1) a especie resultante da primeira etapa de oxida-
ção do complexo é altamente instável, devenido sofrer uma de-
composição assistida pelo solventei 2) pelo menos um dos prp_
dutos desta decomposição é eletroatlvo no intervalo de poten^
ciais estudado. A eletrólise a potencial constante (*0,35Vvs
Ag/Ag*, pico Ia), mostrou n • 2 9 elétrons e sabe-se que o
composto original contém o átomo de Fe no estado de oxldação
zero (11). Após a eletrólise. da solução amarelo-claro foi
evaporada em evaporador rotatório à pressão reduzida. adici£
nado benzeno e filtrada. As frações obtidas da cromatografía
em coluna de silica gel. por eluição com benzeno. mostraram
no tspectro de infravermelho bandas correspondentes a (bde)
livre, idêntico ao espectro obtido a partir de uma solução dB
bda pura em DDF, após ter sido submetida ao mesmo procedimert
to descrito acima. Espectro semelhante foi obtido dissolver^
do bda em benzeno. Bandas correspondentes a bda livre não fo
ram obtidas quando este procedimento foi aplicado a uma solu_
çâo do complexo em OMF não eletrollzada. A principal banda
de bda aparece em 1680 cm'1 ( V ^ Q ) , região em que o benzeno
não apresenta bandas.

0 espectro uv da solução após a eletrólise no poten-
cial de pico Ia, mostra uma banda em 280 nm característica
de bda livre e ,a solução não eletrollsada apresenta um
ombro em 285 nm.

A figura lf mostra o voltamograma cíclico obtido no
intervalo de -0,50a • 0.45V vs Ag/Ag* com solução do comple-
xo, após a eletrólise a potencial constante (+0,35 V vs Ag/
Ag 4). Verifica-se que os únicos picos que aparecem são os
correspondentes aos picos 2a e 2c. A eletrólise a potencial
constante em -0,11V vs Ag/Ag4 mostrou n«0»9 elétrons.

A solução resultante da eletrólise em +0,35V vs Ag/
Ag* (pico Ia) não acusou a presença de Fe3* (teste com SCN1
e Fe2* (teste com a,a' -dlpirldllo). Após a adição de HC1
concentrado o teste para Fe3* foi positivo e negativo para
Fe2*. Eletrolisando os produtos da primeira eletrólise em
"0,11 V vs Ag/Ag* não se observou Fe3* e sim Fe2*. A presera
ça d* Fe3* foi verificada após algum tempo borbulhando-se 0^
na solução ou pala adição d9 HC1 concentrado.

Estes resultados sugarem que alam de bda livre há
outro produto da decomposição na forma de complexo de Fe «s_
tável na escala ds tampo dos voltamogramas. Ests complexo ""



475

parece mais estável na forma de Fe 3 4.
Os resultados apresentados até aqui sugerem que o

mecanismo do processo global de eletrodo, para a oxidação
destes complexos, pode ser representado pelas equações 1
e 2.

|(bde)Fe°(C0),L| ~ |bda)FeII(CO).L\2*

A II ,2*bda + |FeIIÍC0)2L(S)n|

-le"

JFeII(C0)2L(S)n|
2 Z |FeIII(C0)2L(S)n|

3* (2)

• le~

A Tabela 1 mostra os valores de E a e a basicide-
de do ligante.

L

CO
P(0Ph)3

PPh3

PEt*

Ea ímV)
Pl
• 550
• 310
• 35
-30

•" i

basicidade (12)
AHNP

875
573
111

Os dados da tabela 1 mostram que o complexo é mais
facilmente oxidado â medida que aumenta a basicidade do li_
gante ( D , devido ao aumento da densidade de carga sobre o
metal.
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GROWTH MECHANISM OF THE PASSIVATINC FILM OF
AISI 3O4L UNDER POTENTIOKINETIC CONDITIONS

I- H,SO4 DEAERATED SOLUTION

C.V. D'ALKAINE - Electrochemical Group - DQ-UFSCar
S.E. KURI - Corrosion Laboratory - DEMa-UFSCar
C.P. 676 - 13560 São Carlos (SP) - Brazil

ABSTRACT
Considering that for certain types of metals a surface free ener-

gy distribution must be considered, and by looking at the surface as
being two different growing film states, i.e. one with the control in
the metal/film interface and the other in the ionic migration inside
the film, the first voltametric peak of stainless steel in sulfuric
acid has been clarified.

1- INTRODUCTION
The superficial oxide film formation has a very important role in

differents electrochemical phenomena like that of corrosion, passiva-
tion, etc. Nevertheless, not a single quantitative theory about the
kinetics of oxide film formation has been mentioned in the literature.
Some papers(1~5) are concerned with its structure whilst others(ó-8)
with its chemical and physical properties. This investigation proposes
a quantitative model for the oxide film formation, based on the conside_
ration of a superficial free energy distribution.

2- EXPERIMENTAL
This study was carried out on AISI 304L stainless steel prepared

in a vacuum furnace. After hot rolling the samples were annealed at
1300 °C (in argon) and water quenched. The cylindrical specimens with
0.5 cm diameter were included in a polyester resin, leaving a 0.2 ca^
of exposed area. The surface was abraded up to 600 grade emery paper
before each measurement, rinsed in ethyl alcohool and dried. The
voitametry was made in deaerated 2N H2SO4, prepared from distilled
water and sulfuric acid P.A. at 25 °C. The reference electrode was the
saturated calomel electrode (SCE) to vich all potentials are referred.
The PAR Electrochemical System model 370 was used for the potentio-
dynamic technique.

3- THEORY
If we take into account that on the surface of a polycrystalline

electrode there will be different crystallographic faces and, therefore
with a superficial free energy distribution, the current density will
be different for the differents crystallographic faces. This has been
pointed out for faces of several pure monocrystalline metalsdO). The
free energy distribution will present a broad band for metals of large

IV SIMP, BRAS. ELETROQUIM. ELOTANAU 1984. AMIS, M 7 7 - 4 8 1
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Young modulus (like stainless steel; metals type I) and a narrow one
for those of low Young modulus (like Sn or Pb; Metals type II). From
this point of view, we can expect that the growing mechanism of the
passivating films will be different. In the case of large Young modu-
lus, it is necessary to consider the different face currents for the
same potential. In the other case, only one current could be conside-
red. The problem for the type I metals is if they will present a Tafel
relation. The analysis shows that this will be the case*?) if it is
considered that the transfer coefficient (XM (in the metal/film inter-
face) is the same for the different crystallographic faces.

if - if e x p ^ f BJ (1)

Í • * I kf ,i / .i

where Aj and aMe.j are the area and the activity for the j crystallo-
graphic face. With the film thickening, the process control passes from
the metal/film interface to the film. The initial increase of the
current witn the potential comes to decrease due to the field reduction
through the film (given by its thickening). This accounts for the
appearance of a peak. The simulation of this model by computer gives
rise to this behaviour.

The calculation of the peak charge (qp) as a function of the
sweep velocity (v), using as a first approximation only eq. (1) i.e.
without taking into account the transition of the process which will
come to be controlled by the film thickening, gives rise to a compli-
cated qp vs v dependence'^) (where qp is a mean value).

exp(CL*E.) A. f •

where i, . * nFk, . â . .; E. is the initial potential of the sweep and
*»J . »J n e » J *•

tj is the time in which occurs the change of the control mechanism for
the j c" crystallographic ¿ace.

If we suppose that the electrode surface could be divided in
three regions: (a) one without film (63); (b) the other where the film
thickening is controlled in the metal/film interface (62) and (c) the
third where the control corresponds to the ionic movement inside the
film (6}). Then, the current can be expressed by

i - i l 6 l • i2e2 • i3e3 (4)

where ii, i2 and i3 correspond to the different* regions. This equa-
tion for the case of 63 • 0 (stainless steel case) ¿ives

ilôl * i2 < 1" 6l ) (5)
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Ebersbach et alii has proposed that

d6

Using (5) and (6) it is possible to show , in contrast to
Ebersbach, for our case that K is a function of v.

6
K(v) -± (7)

i. e. dt
o-i:

If in a first approximation for the peak conditions

h ei dt

K(v) could be seen as

K(v) - ^ (9)

where 0 < X < 1 and X • X(v).
K(v) is the area corresponding to the unit charge and 8, is

pointing out the fact that this kind of film is only in a fraction of
(he area and X indicates that a portion of the film has grown over the
point of its change of controlling mechanism. For the simple case in
which i]_ • 0, K • 8lp/qp.

Using all these equations, it is possible to deduce the following
relations for ip and W

E
P aMf I e l I aM

For the ip vs v/K(v) representation an interactive method was
used. It gives an empirical relation

K(v) - Ko vn (12)

4- RESULTS AND DISCUSSION
The figure 1 shows the linearization of current peak density as a

function of v^~ n'.
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Figure 1: Representation of eq.(10) Figure 2: Representation of eq.
for ip vs vi

1"11). (11) for Kp vs to. (ip-iip6ip).

Using eq. (10) and (12) is obtained OH/KQ, the term ilpQip and
the n value. The Figure 2 shows the relation of the equation (11),
from which is obtained <JM and i|*. The parameters obtained through Fig.
1 and 2 are indicated in Table I.

Table 1

' -*^Parameter

Material"*"*—^_

304L

n

0.71

Ko

7.94xl0"6 0.44

i°. (uA/cm2)

0.50xl06

i lpe ip(yA/cmZ)

695

Using the Ofy and if values it is possible to obtain the indivi-
duals terms of the eq. (5) like indicated in Fig. 3 and 4 for 10 mV/sec
and 100 mV/sec respectively.

The calculations for the different velocities indicates that the
term iip^lp i* independent of the sweep velocity. This occurs because,
for each area in the peak potential, the field in the film is cons-
tant(9).

The dashed lines in these figures, show the experimental curves
corrected with respect to the hydrogen current density at each poten-
tial. The validity of the model is demonstrated by the fact that the
¿lp&lp values calculated by extrapolation in Fig. 1, or from the
specific current differences of Fig. 3 and 4, gives the same results.

Based upon in these results» we can conclude that the film growth
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on stainless steel in H2SO4 is controlled at the same time by the
metal/film interface (Í2) and by the migration current (ii) through the
oxide.

-950 -SOO -250 -200 -390 -?00 -2S0 -200
ElmvJ

Figure 3: Experimental and Theoret^ Figure 4: Experimental and theory
cal curves for Í282» ¿2» *-l®l» tical curves for Í252« ¿2»
ij. v • 10 mV/sec. il^lt il« v * 100 mV/sec.
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VELOCIDADES E MECANISMOS DE CORROSÃO DO AÇO AISI 304 EM SO-
LUÇÕES ÃCIDAS AQUECIDAS*

B. M. Silva e C. D. Guedes
Departamento de Quimica
Universidade Federal de Ouro Preto
35400 - Ouro Preto (MG) - Brasil

ABSTRACT

Due to the fact that there is a little amount of 1JL
terature about the corrosion resistence of the stainless
steel on H2SO4 at temperatures higher than 609C, the present
work studies this area. The weight loss technique and the a
nalysis of the different components in the solution are used,
A proposition is made about the reason for the loss of resis_
tence to corrosion of the stainless steel at this high tem-
per ture.

Introdução

Os aços inoxidáveis freqüentemente slo escolhidos co
mo elementos constitutivos de sistemas industriais agressi-
vos, pois associam grande resistência mecânica e resistência
ã corrosão, qualidades estas exigidas sempre em maior ou me-
nor grau.

A previsão do comportamento de um metal, sob o pon-
to de vista corrosionístico, pode ser conseguida pela simu-
lação, através da técnica tradicianal de perda de peso e pe
Io estudo da dissolução seletiva dos constituintes da ligaT
O primeiro método fornece diretamente as velocidades enquan
to o segundo permite uma melhor compreensão dos mecanismosT

Este trabalho usa tais métodos para o aço AISI 304
em soluções de ácido sulfúrico 0,1 N nas temperaturas 709C,
859C, 909C e 959C conforme trabalhos já publicados (D

Parte Experimental

1. Características do aço AISI 304

Composição quimica (%)

0

c
,048

Mn

1,41

S i

0 ,38 0

P

,036 0

S

,002

Cr

18,5

Ni

8 ,1

Tamanho de grão: ASTM 7
Tratamento superficial: 2B

2. Métodos utilizados

* Agradecimentos â preciosa colaboração do Prof. Dr. Carlos
V. D'Alkaine, a quem se deve o planejamento deste trabalho.
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Na determinação de Fe, Cr, e Ni das soluções empre-
gou-se um espectrofctômetro ÜV-VIS VARÍAN 320.

As pesagens das amostras foram feitas com balança e
letrônica BOSCH S.2000.

Os corpos de prova foram extraídos de chapas de
1,0 mm de espessura, polidos com lixas 3M na seqüência 180,
400 e 600, e em seguida passaram por um desengraxainento.

Os testes foram realizados em balões de vidro de ca
pacidade 500 ml, dotados de tres orificios: um fechado, ou-
tro com o termômetro e o terceiro ligado ao condensador.

As temperaturas eram obtidas e controladas por man-
tas aquecedoras ou banhos termostatizados.

O controle de pH das soluções foi feito por um pHme
tro digital modelo MICRONAL, constatando-se que o mesmo não
variava durante o experimento.

Para uma determinada concentração de ácido sulfúri-
co e na temperatura desejada submeteu-se distintos corpos
de prova e crescentes tempos de ataque.

Resultados

1. Velocidades totais de corrosão

Os gráficos das figuras 1 e 2 mostram as perdas de
peso por unidade de área em função do tempo a diferentes
temperaturas para uma e outra concentração de ácido.

Figura 1. - Curvas de perda de peso para o aço
AISI 304 em H2SO4 0,0IN

A linearidade só é oBtida na temperatura de 959C e
nos demais casos apôs algum toapo d* «nsalo.
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Figura 2. - Curvas de perda de peso para o aço
AISI 304 em H2SO4 N

Na tabela I estão colocadas as velocidades totais
de corrosão

Concentração (N)

Temp. (9C)

Vt (mg/cm2.h)

0,01

85

0,045

90

0,087
95

0,156

0,1
70

0 ,129

85

0,250

95
0,708

Tabela I

2. Velocidades parciais de corrosão

Os gráficos das figuras 3 e 5 mostram as perdas de
peso por unidade de área em função do tempo para os consti-
tuintes Fe, Cr e Ni a 859C nas duas concentrações.

Em ambos os casos obtêm-se representações lineares
para o níquel e ferro. Para o cromo a linearidade só apare-
ce após algum tempo de ensaio.

A velocidade total de corrosão (Vfc) equivale ã soma
das velocidades de dissolução dos constituintes:

VNi Cr Fe
(1)

logo, por recurso grafico determina-se as curvas resultantes,
que concordam razoavelmente com aquelas obtidas por perda de
peso.

A tabela II fornece as velocidades parciais de cor-
rosão em mg/cm2.hora e as velocidades totais (por análise
quimica e por perda de peso).
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Figura 3: - Representação das velocidades par-
ei ais de corrosão avaliadas analí-
ticamente, correspondentes â solu-
ção de H2SO4 0,01 N a 859C

Figura 4: - Representação das velocidades de
corrosão avaliadas analíticamente
correspondentes à solução de H9SO4
O,1N# a 859C



Concentração (N)

Temperatura (9C)

? Ni

% Cr

% Fe

Vfc (análise)

Vt (p. peso)

0,01

85

0,007

0,004

0,036

0,047

0,045

(

85

0,015

0,042

0,125

0,182

0,250

3,1
70

0,011

0,037

0,116

0,164

0,129

Tabela II

3. Observações metalogrãficas da corrosão

As amostras de aço AISI304 apresentaram os mesmos
aspectos corrosivos para ambas as soluções, ou seja, forma-
mação de óxidos semi-aderidos nas superfícies dos corpos de
prova, ataque intergranular e formação de pites. Naturalmen
te com maior intensidade na solução mais concentrada em con
cordãncia com os gráficos obtidos.

Discussão

Traçando_jgrãficos de log Vt versus 1/T(K) para as
duas concentrações obtemos representações não lineares (Re
presentação de Arrhenius):

Figura 5:* Curvas de LogVt vs l/T para o aço AISI 304
em (a) solução âm H-SOá 0,lN e (b) solução
de H2SO4 0,01N *



As curvas indicam mudanças continuas nos mecanismos
de corrosãoem todo o intervalo de temperaturas estudado.

_ A não linearidade das curvas impede os cálculos das
variações de entlpia que nestes casos são funções da tempe-
ratura.

Nas primeiras horas de ataque temos Vcr> V F e> VN¿ e
a ordem se inverte com o passar do tempo para Vpe>Vcr>Vjji-

A acentuada velocidade de corrosão do cromo no ini
cio do processo acarreta perda do caráter de inoxidabilidade
do aço e assim a dissolução é mais intensa. Os corpos de pro
va apresentam nestas condições revelados os contornos de
grão, pois são estas as regiões de maior concentração de cro
mo.

Com a diminuição gradativa da velocidade de dissolu
ção do cromo, a perda do caráter de inoxibilidade não mais
ocorre pos a liga residual se enriquece, relativamente, em
cromo e níquel; logo, a velocidade de corrosão do aço dimi-
nui, conforme mostram as curvas resultantes.

Conclusão

As curvas de perda de peso per unidade de área em
função do tempo apresentaram qualitativamente os resulta-
dos esperados. Nestas, os valores encontrados podem ser u-
sados na prática como valores limites, em dimensionamentos
de estruturas de aço AISI 304 em contato com soluções de
pH entre 1,0 e 2,0 submetidas às temperaturas de 70,85,90
e 959C.

Para temperaturas intermediárias ao intervalo 70 a
959C e mesmo outres próximas a esta faixa, por inter ou ex-
trapolação, pode-se usar o gráfico de Arrhenius com o mes-
mo intuito anterior.

As curvas de dissolução seletiva explicam de forma
simples a maior velocidade de corrosão do aço AISI 304 no
inicio dos ensaios.

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio dado por parte
da Universidade Federal de Ouro Preto e da ACESITA, sem os
quais este trabalho não poderia ter sido realizado.
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KINETICS OF ELECTROOXIDATION OF MANGANESE (II)
IN SULPHURIC ACID AT 80° C.

Sergio S. Machado and Luis Otávio de S. Bulhões
Grupo de Eletroquímica, Departamento de Química
Universidade Federal de Sao Carlos
Caixa Postal 676
13.560 - Sao Carlos, SP, Brazil

ABSTRACT

The electrooxidation of Mn(II) on Pt in 0.3 mol dm**3 of H2SO1»
at 80°C is studied through linear sweep voltazmograms. It is found
that the oxidation process involves an irreversible adsorption of the
reaction products followed by & slow dehydration reaction which forms
a film of MnCh over the surface.

INTRODUCTION

The kinetics of electrooxidation of manganese (II) in sulphuric
acid (1,2) at 25°C have been reported. It has been found (1) that
during the formation of ^-manganese dioxide on platinum, the oxide
nuclei grow three-dimensionally, and measurements of the rate
constant of crystal growth as a function of potential and solution
composition show that the slow stage of the reaction is the dehydration
to form y-manganese dioxide.

It was observed (2) that at high sulphuric acid concentrations
(> 6 mol dn*"3) the product of oxidation is Mn(III), which is stable in
such solutions.

The purpose of the present study was to investigate these
reactions in a more detailled way, by obtaining kinetic data under
conditions in which the composition of solution is varied in a
systematic manner. In this paper we present data obtained at
platinum with solution temperatures similar to those for the production
of y-MnO2.

EXPERIMENTAL

The voltammograms were carried out by means of a HI TEK
DT 2101 potentiostat, connected to a HI-TEK PPRI universal programmer,
using a Bryans 50 000 x-y recorder to record them.

The Hg/Hg2S0i, 0.3 mol dm'3 H2SO1, electrode was used as a
reference. The working Pt electrode had a geometric surface area of
0.19 an2 and, for the calculations, a roughness factor equal to 2.5 vas

IV SIMP. BRAS. ELETROQUIM. ELHROAI^L., 1984. ANAIS, P
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employed (4). A.R. grade chemicals were used and the temperature was
maintained constant to ±0.1° C by means of a thermostat.

RESULTS AMD DISCUSSION

The linear voltammetry of Mn(II) electrooxidation shows one
anodic peak just before the water decomposition reaction,.

Figure 1 shows on typical voltammogram for a solution in 0.3
mol dm~J H2SO* at platinum electrode .

E / V vs q g 2 4

FIGURE 1 - Linear sweep voltammogram for a 0.3 mol dm"3 H2SO1, (A) and
2x10"3 mol dm"3 MnS0<, (B) solutions, at 80°C for
v - lOmV.seg"1.

The kinetic parameters are strongly affected by the vicinity
of the oxygen evolution reaction. The increase in temperature shifts
the oxidation peak of Mn(II) towards more negative potentials, thus
increasing the separation between both process and decreasing the
contribution of the oxygen evolution reaction. Similar behavior is
observed with the decrease of HjSOi, concentration. These analyses
lead us to selected the temperature of 80°C and H2SO1, 0.3 mol dm"3 as
the working conditions.

The analysis of standard potentials for the possible reactions
for oxidation of Mn(II) in slightly acid medium permits to demonstrate
that the oxidation occurs by two electrons. The oxidation by one-
electron is difficulted by the oxygen evolution reaction that occurs
before.

The linear sweep voltammogram for the electrooxidation of
Mn(II) in the H2SO1, solutions studied exhibity a well defined single
peak, whose peak potencital varies linearly with the logarithm of the



sweep rate and whose peak current changes linearly with Che sweep
rate, as shown in Figures 2 and 3 respectively.

. 0 . 85 «

E / Vpa

¡BO _ ^ ^ Q — '

- 1 , 4

1

- t f

- 1 . 2

1

—-o—

log v

FIGURE 2 - Peak potential vs. logarithm of sweep rate for
2m mol dm"3 Mn(II) in 0.3 mol dm"3 H2S0H at 80°C.

0.5 10" i/ uA

FIGURE 3 * Peak current vs. sweep rate for 2m mol dm'3 Mn(Il) in
0.3 mol dm"3 H2S0¥ at 80°C.

The dependence of peak potential peak current on the sweep
rate» as shown in Figures 2 and 3, and the formation of on aderent
oxide fila suggest the use of the Srinivasan and Cileadi (3) model for
the analysis of the results. The equations derived by these authers
are:

V

RT

RT
Iff

(1)

(2)

where K is the electrical charge for the formation of one monolayer of
adsorbed species, 6 the coverage at the peak and k; the specific rate
constnt for the reaction, Ma2 • Mn*t * 2e.'ads



Table 1 shows the kinetic parameters for the oxidation of
calculated from Equations 1 and 2.

During the overall electrode process, there are four
dehydration reaction steps, up to the formation of

492
Mn ,

Mn(H20)
* • » •

njads *[' n-1 (OH)J ads
Such equilibria are affected bj the pH of solution and this

effect is demonstraded by the ki values reported in Table 1.
A pre-adsorption peak is shown in Figure 1; however, if a

scanning inversion is applied just before the beginning of the
increasing of the anodic current, an anodic peak is observed during
the cathodic sweep, as shown in Figure 4.

0

0 .

. 0 6

3
10

03

1

/

1 /

»——

A

iJ

p1
i¡.

\V
•

70

"^

-—

E /

— .i

0 .

V

80

V 8 Hg/Hg2SO4

FIGURE 4 - Voltaomogram for Mn(II) oxidation with scan inversion
performed before the normal anodic peak.
Solution: 2m mol dm*1 MnSO«t 0.3 mol dm*

1 B2SO« at 80°C.

The linear dependence of peak current with sweep rate for
voltammograms similar to those displayed in Figure 4 permits to
conclude that the adsorption of Mn(II) is the first step in the
overall electrode reaction*

COTCLDSI0XS

From the results shown ia the precadiag paragraph it it
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possible to conclude that the electrooxidation steps are better
represented as:

2+
Mn(H20),

so In
Mn(H20) i

ads

Mn(H2O)6

Mn(H20)J

2+

ads

ads

Mn(H20),

Mn(H20)

+ 2e
ads

3 +

ads

Mn(H20)2(0H).
ads

MnO2 + 4H20

The increase in the pH value shifts the equilibrium of all
chemical reactions after the electron transfer to the right
increasing the rate constant values as shown in Table 1.
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THE PASSIVATING FILM ON ZINC AT LOW NaOH CONCENTRATION
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ABSTRACT

Using the voltammetric technique, the mechanism of forma-
tion of the passivating film on zinc in slightly alkaline
solution is discussed. The resistance of the film is measu
red and compared with that obtained by the theory, not on-
ly for the NaOH case but also for the Na2CO~ solution.

1. Introduction

The electrochemical behavior of zinc in alkaline
media, due to its use in the battery field, has received
great attention. The work of Power and Breiter^1^ gives a
complete review of this area. In general, the works repor-
ted are for high-concentration alkaline solutions, in which
the formation of complex zinc hidroxyl ions^2»3) produces a
stronc, dissolution; This precedes the passivation phenome-
non, which presents two stages^1). The first one is the io£
mation of what has been called type I film (white) attribu-
ted to Zn(OH)2 or ZnO precipitation, which appears as loose
and flocculent porous layers. After that., at higher poten-
tials, and due to the fact that there is a smaller mass
transfer of OH" across type I films(4)f the so called type
II film (gray to black) is formed. This last one is consi-
dered to be ZnO, which appears as a continuos and adherent
films, with their chemical composition demonstrated by ele-
ctron diffraction(5)(pointing out also some Y-Zn(CH)2)-

The passivating zinc oxide is considered to be
rich in o2~(6,7) ¿ u e to the reaction:

1/m ZnO + 2 OH" — 1/m ZnO1+m+ H20 + 2e (1)

which occurs at higher potentials. This oxide is different
from that normally knownO) (produced by vapor phase growth)
which is generaly Zn dopped (n type, Zni+xO) and produced
electrochemically only in the region of O2 evolution.

It is necessary to point out that the composition
of all these films depends not only on the solution compo-
sition, but also on the hydrodynamic conditions. Nikitimad)
has concluded that at lower OH" concentration, the prisma-
tic Y"Zn(OH)2 is the stable species; at high OH" concentra
tion the ZnO is the stable one, and at intermediate values*
the rhombic e-Zn(OH)2. The complication arises from the
fact that in voltammetric measurements one is at the limit,
in stationary conditions. On the other hand, the potential
influences these different equilibriums and the solubility
of the films (which seems to be soluble at low potentials

IV SIMP. BRAS. ELHROnun ELETRQANAU 19B4. AMIS, p^95-500 .
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and insoluble at higher ones
fore in NaoCO-j solution (12)

di)g e e m e s ) . Following a work done be
fore in Na2CO3 solution112' for investigate if in that case
the film is zinc oxide, in the present work the Zn low NaOH
concentration solution is analysed by voltammeJ:ric techni-
ques.

2. Experimental

The zinc electrode and the cell were described in
another worku¿>. The reference electrode was Hg/HgO 1M
NaOH, to which all potentials are refered. The solutions we
re deareted 2.0M Na2(X>3 and 0.1M NaOH. The electrode was po
lished up to 600 emery paper before each measurement and i-
irunersed already at a cathodic polarization (Ei= -1.45 for
the NaOH solution and Ei= -1.3V for the Na2CO3 solution).
After that, the electrodes were swept anodically at veloci-
ties (v) from 10 to 200 mVs-1.

Typical results can be seen in Fig. 1
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Fig'. 1 Typical voltammetric measurements. A-0.212cm2.
(a) v-10 nV/s. (b) 200mV/s
(....) O.lMNaOH ,C ) 2-OM Na2CO3
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3. Results and discussion

The results in NaOH show the same behavior of tho-
se which have been reported in ref.(12) for the case of
Na2CO3. The corresponding equation for the peak conditions
a r e(13).

i = (2)

V PVP (3)

where t* is the peak time for v = oo (measuring the time
from the beginning of the sweep), p is the film ionic resi£
tivity, lp is the film peak thickness and i¿ is the disso-
lution current of the passive state. (Ep and ip are the peak
potential and current density, respectively).

For the case of NaOH solution the representation of
eq.(2) and (3) is made in Fig.2 for the case of NaOH:

Figure 2. Representation for Zinc in deacreted NaOH solution
at 259C of (a) i, vs v; (b) E vs i .

P P P
For the variation of t (the peak time) the fol-

lowing empirical linear relationship was found (like in
Na2CO3/ ref. (12))

V (4)

The representation of the above equation can be
seen in Fig.3.

The pip value determined from eq. (3) has been ca].
led R^. Finally, qp (the peak charge) was found to be conl
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tant (as in ref.(12)), in agreement with the proposed equa
txons. Its value was 1.0 inC/cm2 which must be compared with
0.16 mC/cm^ for one monolayer, calculated from the Wurtzite
unit cell^J and the same result (1.0 mC/cm2) obtained by
Kabanov for he same conditions. US)

Figure 3: Representation of tD vs v"
1 for deaereted

0.1M NaOH solution, at 259C.

In Fig.4 the experimental values of R^ (from the
work of ref.(12), determined from eq.(3) are compared with
that for NaOH (which has been plotted at zero NaoCO, con-
centration) . At the same time theoretical values of Rf (at
ÍÍ1 Afferent Na2CO3 compositions), calculated from eqs. (2)
and (4) are given for comparison.

The results show that there is a continuity in the

iLltht «£.*£?J aa C° 3 soJutions to the NaOH one, showing
that the films must Be considered equivalent. There is on-

Ihe SaOH^esuU. ^ d i f f e r e n t Na2C03 concentrations and

The comparison between the theoretical and experi
cental results, shows that the proposed model is valid for
cms case*
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Figure 4: Representation of Rf vs Na2CC>3 (o)
experimental values (•) theoretical
values.
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ABSORÇÃO DE ÃGUA EM FILMES DE EPOXI/POLIAMIDA-OXIDO FÉRRICO
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C.P. 676 - 13560 São Carlos (SP) - Brasil

ABSTRACT
Water transport in Epoxi/Poliamide-Oxide Ferric, films were

calculated from permeation measurements. It was found a dependence
between the permeation coefficients and the water content.

The clustering function were obtained from isotermal sportion
measurements.

Measurements of water absorption in free films and in attached
films to steel and glass indicate that there is an special interaction
between metal and water dipoles.

This interaction is not present in case of films attached to
glass or the free films.

The water ecuilibrium absorption time was determined from resis-
tance of films attached to steel.

1. INTRODUÇÃO
No presente trabalho são estudadas as propriedades relativas ao

transporte da água em filmes livres e aplicados de epoxi/poliamida-óxi^
do férrico. A partir dos resultados de absorção de água e sua relação
com os modelos propostos por ZIMM (1) para a teoria de clusters a pa£
tir da mecânica estatística, desenvolvidos e aplicados por ZIMM e LUN
DE BERG'S (2) e YASUDA (3), pode-se aprofundar o conhecimento dos meca_
nismos de transporte de água através de filmes poliméricos, bem como o
conhecimento do estado da água a nível molecular.

2. MÉTODO EXPERIMENTAL
O veiculo utilizado no presente trabalho foi uma resina Epoxi/P<j

liamida na proporção (4:1) e (1:1) com pigmento a base de óxido férrico
(FezOa).

Os filmes livres foram obtidos através da aplicação da tinta so_
bre papel siliconizado.

0 período de cura foi de 4 a 5 dias em câmara termostatizada
(30 °C) e HR * 40%. A película de tinta era facilmente destacada do
papel, após este período, sendo mantida até o momento de uso em desseca
dor sob vácuo na presença de silica gel.

Para o caso da aplicação sobre vidro foi feito previamente um tra_
tamento superficial constituído por imersões sucessivas das placas, em
mistura sulfúrico-crômica, água, potassa alcoólica e finalmente deixa_
das imersas em acetona ate o momento do uso.

Para o caso dos filmes aplicados sobre superfície metálica foram
utilizadas chapas de aço carbono jateadas com areia ao metal branco,
com posterior aplicação da tinta, 10 minutos no máximo, após esse trata_
mentó. A rugosidade superficial obtida no jateamento foi de 60 \m.

A tinta de todos os casos foi aplicada com pistola convencional,
obtendo-se espessuras com até 120 ym.

IV SIMP. BRAS. ELfTROQUIM. ELEIRONVIU 1984 . ANAIS, P - 5 0 1 - 5 0 6
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À permeabilidade de vapor d'água em filmes livres foi determinada

com copo de Payne (Norma ASTM D1653-52) em uma câmara isopilstíca com
atividade de agua unitaria por um período mínimo de 300 a SOO horas a
temperatura de 30 °C. Utilizou-se a técnica de copo seco; onde o ambi_
ente úmido está definido na câmara e o agente secante (P2O5) no inte_
rior do copo. 0 filme ê colocado como separador entre o interior do co_
po e a câmara, na superfície do copo, tendo-se o cuidado de se fazer
uma vedação dos seus bordos com um "o'ring", graxa de silicone e o fe_
chamento do copo (comprimindo-se este sistema) com um sistema de flange.

A absorção*de água em filmes livres e imersos foi realizada utiH_
zando-se soluções saturadas de cloreto de litio, cloreto de cálcio, n¿
trato de cálcio, cloreto de sódio, bisulfato de potássio, sulfato de
zinco e água bidestilada para obter-se distintas atividades de água a
saber: 0,15; 0,323; 0,55; 0,75; 0,86; 0,90: 1,0, respectivamente a 30°C.

As medidas de resistência com os filmes aplicados sobre metal f£
ram realizadas utilizando-se uma fonte de 1,5 V e um muitimetro Key-
thley mod. 610C (resistência interna de 10 a 11 fl) como medidor de cor_
rente. Como eletrodo auxiliar utilizou-se uma chapa de platina de 0,5
cm2. Neste sistema uma área superficial do metal pintado da ordem de
18,0 cm , permaneceu imersa continuamente em água. Para se eliminar uma
elevada queda ohmica, instantaneamente (no momento da leitura), substi_
tuia-se a água por NaCl 3Z.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na Figura 1 i mostrado o resultado de um ensaio para permeabilida_

de de água em copo de Payne seco. Estes resultados mostram duas re-
giões lineares, uma entre 0 e 260 horas e outra 260 e 600 horas de en
saio. No ponto de descontinuidade correspondente a 260 horas de ensaio
a reta sofre uma mudança de inclinação de 10° e- consequentemente isso
significa uma sensi** " diminuição no fluxo e no coeficiente de penneabi_
lidade, como pode s observado nos resultados apresentados na Tabela 1.

Por outro lado um dos casos limites da função de cluster desenvoj_
vida por ZIMM (1) e aplicada em sistemas epõxidos por PERERA e HEERTJES
(A), para altos valores de atividade de água como é o caso em questão
(j3w « 1,0 no interior da câmara isopíéstica), se a interação ãgua/políme
ro for maior, o suficiente, do que a interação água/água, tudo isto
quando analisado para a água contida nos espaços interfibrilares, não
da lugar a formação de cluster de água imóveis e como conseqüência a
quantidade total de água transportada e o coeficiente de permeabilidade
deveriam aumentar.

A função de cluster relacionando a atividade da água (a ) e a fra
ção de volume ($ ) que a mesma ocupa na fase polimerica é dada por:

Gll» - -»-•")
U P,T

-1 (D

_A evidência de não formação de cluster fica comprovada quando na
equação acima o termo
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i positivo e consequentemente G11/V1 < -1. Na Figura 2 está mostrada a
variação de a**1/̂ 1 em função da atividade da água. A partir deste resu^
tado o valor de Gll/Vl obtido é -1,984. A explicação para estes dois
resultados aparentemente divergentes está no fato de que os resultados
de permeabilidade como sao obtidos, através do acompanhamento temporal
do ganho de peso do sistema, para as priir.eiras 300 horas de ensaio como
se trata de uma tinta completa, a inclinação inicial está relacionada
coro o período de embebiçao (ou absorção máxima de água) e a evaporação
de solventes ou agentes diluidores, presentes no veiculo- Como caracte
ristica, os solventes para veículos epoxldicos normalmente sao polares
e isto poderia levar a uma miscibilidade com a água que se absorve. Se
isto ocorre, no processo de evaporação desses solventes e diluidores o
sistema conto um todo deve perder peso. Esta primeira etapa caracteriz£
rá a região de transição. Na região entre 300 a 500 horas o estado de
difusão estacionario é atingido, os grupos polares da matriz epoxldica
interagem fortemente com a água evitando a formação de cluster e favore_
cendo o processo de difusão. Isto ficou evidente nos resultados da Fi_
gura 2 onde como vinos a função de cluster calculada resulta em valores
negativos.

TABELA 1

Proporção ~ *r TÜÊl '•, PT PI
Epoxi/PolLuida Substrato « ^ cm-2tttjno-l) ^ 7 /

1 : 1 Papel silj. 601 396 1,12 0,74
conizado

Na Figura 3 são mostrados os resultados de absorção de H2O em cã
mara isopiéstica para filmes livres e aplicados.

Os resultados da Figura 3 mostram que tanto para os filmes livres
ou aplicados sobre vidro o perfil da curva de absorção de água tem uma
mesma forma. A única diferença está na porcentagem de água absorvida,
que é maior para um filme livre. Uma possível explicação para este fa
to está relacionada com a excelente aderência da Epoxi/Poliamida quando
aplicada sobre vidro (resistência a itnersão direta em agua sem destaca
meneo da película por um período de 20 dias). Como conseqüência a enej_
gia superficial na interface filme de tinta/vidro é muito elevada, díf_i_
cuitando a penetração de água absorvida nesta interface, o que reflet¿
rá na menor porcentagem de água absorvida quando comparada com filões
livres.

Para o caso dos filmes aplicados sobre metal os resultados mos_
tram um crescimento continuo na porcentagem^de água absorvida. Segundo
FUNKE (5) este aumento está associado ao acúmulo de água na interface
FILME/METAL.

Se esta afirmação é correta os resultados obtidos para filmes
aplicados sobre vidro deveriam exibir este mesmo comportamento. 0 que
propomos como explicação além dos fatos de se ter resultados análogos
na literatura (6) para um sistema EPOXI/POLIAMIDA - cromato de zinco +
óxido férrico, é que para este sistema o aumento continuo da água absor
vida está relacionado com um tipo especial de interação entre o metal e
os dipolos da água presentes na interface filme/metal^ Deve-se . ainda
considerar como conseqüência desta interação a formação de produtos de
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corrosão na superfície metálica.

Cora relação ao aparecimento de um raáxi-ío após 30 a AO horas de e_n
saio, fenômeno também observado para este tipo de sistema estudado por
BLAHNÍK (7), por se tratar especialmente de uma tinta completa, esta re_
lacionado cota a evaporação de solventes e agentes diluidores (thinners)
remanescentes no polímero ou com anomalias provenientes dos processos
irreversíveis causados pela interação química ou fIsico-qulraica das mo
liculas de água com o polímero. Para o caso dos sistemas epoxidicos os
solventes ou diluentes tem um caracter polar. Esta característica favo
rece a sua miseibi1 idade com água, como conseqüência de sua evaporação
da matriz polimérica conjuntamente com a absorção da água, pode ocorrer
a mistura e a conseqüente evaporação também, de parte da agua absorvida.

Tudo isso refere-se logicamente as primeiras 50 horas de ensaio.
Na Figura 4 está mostrada a variação da quantidade de água abso£

vida, para filmes livres e imersos em soluções de eletrólitos com dis_
tintas atividades de água. Esses resultados evidenciara a caracterlst^
ca hidrofllica de uma resina epoxi na presença de água cor. atividades
maiores que 0,8. 0 crescimento acentuado na porcentagem de agua abscr_
vida nesta região é que caracteriza a forte interação entre a água e a
matriz polimérica através da presença dos grupos epoxidicos, aumentando
assim a porcentagem de água absorvida.

Para finalizar na Figura 5 estão mostrados os resultados da varia
ção da resistência à corrente continua, para filmes Epoxi/Polianiida
aplicados sobre metal e imersos em água pura.

• i o 6

1 1

RccAI,

100
i i

i i

2.

—<n..-o-

í
•£e« 100

t

200

hs

i (hs)

300

Figura 5- mudança na resistencia
ã corrente continua para fil.
mes de Epoxi/Poliamida-õxido
Férrico, em função do período
de imersão em agua pura a 30°C.
Espessura do filme • 110 um;
Área * 18 cm2.

0 tempo de equilíbrio para absorção de água (Te) neste ensaio é
aproximadamente de 200 horas o que está de acordo com o ponto de inter;
secção da Figura 3, entre a curva para filmes livres, com a curva para
filmes aplicados em 130 horas e o atingimento do estado de difusão em
estado estacionario nos ensaios de permeabilidade em copo de Payne. De
ve-se levar em conta que * queda inicial da resistencia está ^relaciona
da com o período máximo de embebição e corresponde a uma região de re
sistência estacionaria relativa ã migração de água.
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4. CONCLUSÕES
1. Segundo a norma ASTM D1653/62 relativa à determinação da per_

meabilidade de agua era filmes de tintas, o periodo estabelecido de en_
saio varia de 24 até o máximo de 170 horas.

De acordo com os resultados por nós obtidos este periodo corres^
ponde na Figura 1, ã região de transição.

0 tempo correto de ensaio tendo—se as fortes interações água/ma
triz epoxldica para a" > 0,7, deverá corresponder a um período mínimo
de 300 a 500 horas que caracteriza a verdadeira região de difusão em es_
tado estacionario.

2. A quantidade de água absorvida para filões livres ou aplicados
sobre vidro mostraram um mesmo tipo de perfil para a absorção. Para o
caso de filmes aplicados sobre metal cresce continuamente e torna-se
maior do que para filmes livres ou aplicados sobre vidro, para períodos
maiores do que 130 horas aproximadamente.

Este fato é atribuído a um tipo especial de interação, entre os
dipolos de água e a superfície de água, na interface metal/filme de trn
tas.

3. A presença de grupos epoxldicos, na matriz polinérica favorece
uma interação água-matriz do polímero mais do que a interação agua-água
evitando a formação de clusters de água imóvel.
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GROWTH MECHANISM OF THE PASSIVATING FILM OF AISI 304L UN
DER POTENTIOKINETIC CONDITIONS. II AERATED SOLUTION OF H2
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Cx. Postal 676 - CEP 13560 - Sao Carlos (SP) - Brazil

ABSTRACT

The different parameters of* the first voltammetric peak of
the stainless Steel 304L in aerated sulfuric acid solution
can be interpreted using a theory previously developed.
From the results, the dissolution current density, the io-
nic resistivity and the potential drop across the passiva-
ting film have been determined. Through this, a general pi-
cture of the voltammetric formation of the passivating film
is developed.

1. Introduction

The structures and properties of the passivating
films of stainless steel have been intenivly studiedd~5).
Nevertheless, a quantitative theory for the analysis of the
voltammetric peaks which appear during the passivation film
formation, have not been found.

One of us(6) propose a model which has been ap-
plied with success to different metals(^ based on the idea
of a double control by the metal/film interface and by the
ionic movement through the film. The first application of
this model to the complex case of stainless steels was un-
successfully^) . For the case of deaerated solutions of
H2SO4 it was necessary to develop a theory on the idea of
the existence of a different areas with electrochemical a-
ctivities, niving rise to a total current<6'8'.

The analysis of the results for aerated solutions
of H2SO4 gives a complet agreement with the first theory(6).
The main objective of the present work is to show this fact.
The change of mechanism of the film formation on the stain-
less steel, when the presence of oxigen is eliminated, is
not a new fact. Works done in our laboratory has yet poin-
ted out the tremendous influence of the oxygen presence, on
voltammetric measurements for the stainless steel in etha-
nolic solutions(9). it is possible to consider that the pre
sence of oxygen, even at cathodic potentials, gives rise to
an oxide monolayer. This one equalizes the free energy dis-
tribution of the original free surface of the stainless
steel, canging the formation process of the passivating film
from one mechanism to the other.

2. Experimental

* On leave from the Universidade Federal de Ouro Preto
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The working electrode was AISI 304L prepared in

our laboratory and included in a polyester resin. The area
of the exposed surface of the electrode was polished each
time before each measurement up to 603 emery paper and then
the electrode was introduced into the solution under catho?-
dic polarization (Ei= -0.6 volts); after one minute, the
sweep voltammetry was initiated.

The cell was one three compartments and the wor-
king temperature was 259C. The reference electrode was a
Normal Calomel Electrode; all the others potentials are re
lated to its potential. The working solution was an aera-~
ted 0.5N H2SO4.

3. Results and discussion

The peak current (ip) gives a linear relation
with the square root of the sweep velocity (v1/2) as the
theory predicts:

Va (1)

where i¿ is the dissolution current of the passiva state,
p is the ionic resistivity of the film and C is the volu-
me of the film per coulomb. (C = Mf/zF5f are the molecular
wheight and density of the film, respectively). The Fig. 1
show this results; The i¿ value obtained is 2.0 mA/cm2; The

-4 wpC value was 0.96 ficm
+

The value obtained is of .
which is one term of other referred paper*8'and

Figure 1: in vs v ^ curve for stainless steel 304L,
in aerated 0.5N H2SO4 solution at 259C.
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and we consider that it is something large. The value of p
can be obtained from an estimation of C, which has given
8xlO"8an3/mC. The p value was then 1.2xl07íJcm and this shows
a general agreement with the values for other metals(7).

The peak potential (Ep) is given by

Mf
(2)

where aM is the transfer coefficient of the oxidation pro-
cess of the metal (from metal"to.firs nonolayèr of the pas-
sivating film) and i^ is the exchange current; 1 is the
thickness of the film at the peak potential and E° p is an
integration constant. As will be seen later, the second
term of the right hand side is constant, due to the diffe-

ip andrent dependence of p
In Fig. 2 the E vs

for the present case. "

with the sweep velocity,
lni values are represented

Figure 2: E vs lni representation for stainless
steel AISI 304L in aerated H-SO. solu-
tion at 259C. * *

From this representation the <% value was calcu-
lated and resulted 0.62/ which must be considered in very gor
good agreement with tue same value (determined for the same
stainless steel) obtained in the case of deaerated solu-
tions (0.44)(8,10),
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The relation for qp (.the peak charge) and v

from the theory was:

(PC) 1/2 J rW + (3)

where A<frj is the potential drop across the film, "a" is an
empirical parameter (taking into account that the dissolu
n o n charge qd, changes with the velocity) and (Wi is the"
value of qd for v =00 „

 w a

• T h e representation of qp vs v~
1 / 2 is given in

-22

•H
•

/

(mC.cm?)

/

/
9
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© /

Á
0
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0 y

v
Figure 3: qp vs v"

1 / 2 representation for stainless
steel 304L in aerated 0.5N H-SO,, solution
at 259C 2 4

and the

that

and as

then

°f

+ a 1 was 48.7J
2'7

m C

L(PC)V2 -j — — . ,̂2 8l/2
The value of A*f can be calculated from the fact

»»9£

1 -

(4)

(5)

(6)
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As qp changes with v~ ' and iD with v , A<J>f is practicaly
constant (due to the fact that* i¿ and qo¿ couls be disregar
ded) In table I the calculated values of A-iffor the two ex-
trem velocities can be seen

Table I

A<|>f(v = 5 mV/s)

A<J>f (v = 1 0 0 mV/s)

0.051 v o l t s

0.064 v o l t s

This constancy of A4>£ (or the P!pip term in eq.2)
justifies the linearity found in Fig.2.

With the use of this value of A(J>f and the slope
of Fig.3 the empirical value "a" was calculated and given
"10-5 mC mvl/2 . All these values are giving orders of m£

gnitude equivalent to that found for other metals
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AESTRACT

An argentometric method for the analytical determination of DEDCA
is described. By using silver electrode for the potentiometic
determination of the end point, the titre of DEDCA solution 'in the
range 10"1 - lD"4!^ have been analysed.

INTRODUÇÃO

A determinação dos xantatos e dietanolditiocarbarninatos, apli_
cando-se a titulação potenciométrica de oxi-redução, foi estudada por
Verma e Kumar (1).

Esses autores investigaram também o uso de iodo como titulante
em meio não aquoso para esses mesmos compostos (2). Pau 11 et ali (3)
usaram a titulação potenciométrica do dietanolditiacarbaminatc, com
cianeto de iodo em meio etanol, etanol-clorcformio e acetona .

Estes estudos tem grande interesse, considerando-se que os xa_n
tatos e dietanolditiocarbaminatos sofrem hidrõlise ou se decompõe em
meio ácido 12).

No presente trabalho foram feitos estudos preliminares, visan-
do a determinação do dietdnolditio carbíminato de amonio DEDCA por
titulações argentométricas. Os resultados obtidos foram satisfatórios,
e sugerem uma série de vantagens sobre os métodos oxidimétricos, prin
cipalmente no que diz respeito a precisão, simplicidade e maior rapi-
dez.

PARTE EXPERIMENTAL

Reagentee

Os reagentes utilizados foram de grau analítico. D DEDCA foi
preparado adicionando-se lentamente e sob agitação em banho de gelo, 6
ml de dissulfe.j de carbono dissolvido em 3Q ml de etanol, 9,8 ml de
dietanolamina também dissolvido em 30 ml de etanol e a reação prosse-
gue adicionando-se 7,7 ml de hidróxido de amonio nas mesmas condições
(4,.Depois Ce 20 minutos de agitação sob gelo o composto é colocado
aproximadamente â S°C para cristalização. 0 produto final é obtido na

IV SIMP. BRAS. ELETCOQUIM, ELETROANAU 1984. / M I S , P - 5 1 3 - 5 1 6



511
forma cristalina.

As soluções de DEOCA foram preparadas por diluição em água
bidestilada e mantidas a baixa temperaturo (5-7°C). MS soluções de ni
trato de prata foram preparadas e padronizadas de acordo com a litera_
tura (5).

Equipamentos:

Para esse trabalho foi utilizado um eletrodo de prata/cloreto
de prata Metrohm EA 246, um pHmetro Corning modelo 130 e uma bureta
Metrohm E 274.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A determinação do (OEOCA) com prata em meio aquoso está basea
da na seguinte reação: ~

RRfN-Ç-S • Ag RR'N-C-SAg

observou-se que, após o ponto final das titulações, o produto da rea-
ção é um composto ligeiramente amarelo e solúvel.

0 salto potenciométrico foi de aproximadamente 500 mV. Os re-
sultados obtidos para várias concentrações estão registrados na Tabe-

Esses valores representam o valor médio de 5 (ciico) titula-
ções para cada concentração de [Ag*]-

TABELA 1 -

[A

1.07

1.07

1,07

1,07

«•]

X

X

X

X

IO"

1Q-

io"

10"

1

2

3

4

[OEDCA]

1,195 x l o" 1

1.097 x 10"2

1,185 x 1O"3

1.173 x 1 0 ' 4

2

6

4

, 3

.6

d

0

X

X

X

ID"

10"

10*

4

5

6

-2
Cabe salientar que sara a concentração de 10 M foi testada a

estabilidade do composto* onde verificou-se que a 25°C a decomposição
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já é acentuada.

As determinações de DEOCA foram estudadas no intervalo de co_n
centraçâo de 10~* a 10 com soluções de trabalho de 3,96 mg/ml a 3,96
x 1C"3 mg/ml com base nos valores dos desvios a incerteza das medidas
é de i,3 x IO"3 yg/ml. As curvas potenciométricas típica de determi-
nação do DEDCA com prata estão representadas na Figura I, as quais nos
mostram que o salto potenciomitrico diminus com a concentração e a in
clinação da curva E x [Ag*] é menos acentuada.

VOLUME (ml ) , DEDCA

FIGURA I - Curva de Titulação de Ag

A) [Agj= IO"1) B) [Ag*]- 10"3j
com DEDCA

O [Ag*] 10-4

Os estudos preliminares nos evidenciaram que o DEDCA pode ser
determinado com relativa facilidade com íons prata e que a precipita-_g
ção ocorre em torno de 10~3fl, sugerindo que o Kps seja da ordem de 10 .
Novos estudos visando a determinação do Kps serão relatadas posterior

mente. E xp B ri m e nt Os usando a titulação inversa, isto é,e titulação
de 0E0CA com prata nos mostraram que o volume de equivalência não se
altera, mas o produto formado nessa reação.é diferente apresentando
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cor amarelo intenso, sugerindo uma forte complexação de DEDCA com pra_
ta. talvez semelhantes àqueles obtidos cam Cu?+ e Ni?* (6).

Serão iniciados estudos espectrofotornétrieos visando esclar£
cer a complexação.

0 ácido dietanolditiocarbamico apresentou um comportamento li
geiramente diferente que do DEDCA e novos estudos estão em andamento.
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Oxygen Diffusion Through Immersed Free Films of Chlorinated

Rubber: The Effect of the water activity and Temperature.
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ABSTRACT

Using a previously developed method, the permea -
tion coefficient as a function of temperature and water ac-
tivity was determined. On the basis of this results a model
for the oxygen diffusion in films of chlorinated rubber is
proposed. On the other hand, the results are higher than tho
se obtained from the ASTM method(ASTM 1434-66) showing the
water plasticizer action.

1. INTRODUCTION (]_3)

In general, the works reported in the literature
on oxygen diffusion in polymeric films, use the ASTM 14 34 -
66 method which is based on a film between two gas compart-
ments. Nevertheless, it has been pointed out^^ that the o-
xigen diffusion could be influenced by the water content of
the film. Then, the measurement of this parameter, in the /
inmersed conditions, becomes very important. In a previous
work(5) a method to do that kind of measurements was repor-
ted and in the recent literature another (*>) has been propo-
sed. The variation of the electrolyte concentration of the
immersion solution, permits the variation of the water actdL
vity and then, of the free volume of the polymei. The varia
tion of the temperature, permits the determination of the 7
activation energy of the process. In all the studies of po-
lymeric films, the reproducibility and problems of the iuea-
surements are very important. For all these facts, in -.he '
present work, some experimental aspects together with i::e /
permeation results are discussed in detail and their chan -
ges with water activity and temperature.

2. EXPERIMENTAL

The original polymer, the film formation process
and the permeation methodology have been analysed elsewhe -
re(5).

Two typical permeation result are shown in Fig.l.
Case(a) is a typical good result and cv-e(b) is a typical /
erroneous result.

Several hypotheses have been studied to understand
the reason for these differences between films(a) and(b).

IV SIW\ BRAS. ELETROQUIM. ELETCOAMU m AMIS;, P - 5 1 7 - 5 2 2
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_2
Figure 1. Typical permeation results for 10 M KC1 solution

at 309C.
(a) - A correct result.
(b) - An incorrect result.

Practically, the films related with erroneous re-
sults (film type b) present a higher permeability than nor -
mal. The actual answer to this question is presented in Fi-
gure 2.

It is evident for reasons that actually are not un
dertood, that some produced films have a region of higher po
rosity than the normal and this explains the occurence of a
bigger erroneous permeability.
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100 10 1.0
penetrate volume/gram

-0.16 (cní/g)
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•0.08
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0.1
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1

Figure 2. Typical mercury porosity measurements on film ty-

pe (a) and (b).

3. RESULTS AND DISCUSSION

The variation of the permeability coefficient wi-
th the water activity(then with the free volume of the polv
mer) can be seen in Fig. 3.

in that figure results for two temperatures are
presented, showing the different behaviours which found. For
temperatures equal or lower than 309C, the permeation coeffi
cient is independent of the water chemical potential. For 7
the case of 409C, the decrease of the water chemical potent^
al is followed by an increase in the permeability coeffici-
ent. A possible explanation for this different behavior for
high temperature and low water activity, is related to the
fact that, as has been pointed out before*5', the oxygen di£
fusion occurs through the interchain spaces, a process which
becomes easier for the case of a polymer with high energy (Ivi
gh temperature) and a minimum of absorption pressure(minimum
swelling).

It is very important to point out that our permea-
bility measurements on immersed films, give values of about
one order of magnitude higher than those on gas phase, show
ing the correctness of consideration reported in ref. (4) . ~*
The possible reason for this increase, as has been proposed
by FunkeO, could be due to the water plasticizer action.
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Figure 3. Permeability coefficient vs logarithmic water ac-
tivity for (a) 309C , (fa) 409C.

In Fig.4. the Arrhenius plot is presented. ,
The found activation energy was 9.3 KcalMoi~ wi-

th a frequency factor(P°) of 2.21 cm^s"-! , for all tempera-
tures and concentrations except 1.0M KC1 at 409C.

This value of the activation energy(8) is high e-
nough to consider is the movements of the polymer chains /
and not the oxigen diffusion itself.
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Figure 4. The Arrhenius plot for Chlorinated Rubber at dif-
ferent temperatures. (—) all concentrations and
temperatures except 1.0M and 409C. (- -r) 1.0M KC1
at 409C.
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INFLUENCE OF NaOH CONCENTRATION ON THE PRIMARY FILM FORMED ON TIN

S.R. Biaggio, C.V. D'Alkaine
Grupo de Eletroquimica - DQ-UFSCar
Caixa Postal 676
13.560 - São Carlos, SP (Brazil)

ABSTRACT

A study of the growth of the primary passivating fila on tin
is carried out, in slightly alkaline solutions of 1.0 M NaClOu/NaOH at
various OH~ concentrations. As the film is formed under hydrogen
evolution only the reduction peak could be analysed. It is confirmed
that Sn(II) is the only oxidation state of tin present in the film.
The peak current density, the peak potential, the peak charge den-
sity and the total charge densicy are analysed with respect to their
dependence on the sweep velocity and 0H~ concentration, using the
potentiodynamic technique.

INTRODUCTION

The works reported during last years in alkaline (1,2) and acid
(3,4) media did not point out the formation of a film on tin under
the conditions of hydrogen evolution. This phenomenum leads, at
lower currents in the region of H2 evolution, to a change in the
behaviour of Tafel plot, which oust be taken into account when this
plot is used to determine corrosion currents (5).

Although there was some controversy with respect to composition
and structure of passivating tin films (1,6,7),recent works carried
out in our laboratory (8,9) have given some insite on the composition
and kinetic mechanism of film growth.

Very few studies of the kinetics of tin films growth and re-
duction using voltarametry have been reported; neverthless, a recent
paper (10) gave an analysis of the tin oxidation peaks in a borate
buffer solution, but only one reduction peak was analysed, although
the other more cathodic peak (8) was present.

In the present work, the study of chis peak is continued
through the analysis of the influence of NaOH concentration on it.

The peak current density (ip), the peak potential (E p), the
peak charge density (qp) and the total charge (q ) 01 the reduction
process are analysed through their dependence on the sweep velocity
and OH" concentration; a model is proposed in order to explain the
experimental results and to develop kinetic equations which describe
the film reduction.

EXPERIMENTAL

The system studied, solutions, raagents and equipment were

IV SIMP. BRAS. QJEÍROQUIM, ELETOANAU 1984, ANAIS, p-523-529 .



524
described before (8).

The voltaznmetric studies were carried out using 1.0M NaClOi,,
the concentration of 0H~ in the bulk, of the solution being varied with
a carbonate-free NaOH stock solution. All solutions were deaerated
with N2 and the temperature kept at 25°C. All potentials are
referred to a Normal Calomel Electrode (NCE) in NaCl.

Fig. 1 shows typical voltammograms obtained for two of the four
0H~ different concentrations analysed. It can be seen from the figu-
re that the peak pontential (Ep) shifts to more negative values as the
OH" concentration is increased. On the other hand, for a constant
0H~ concentration, the potential also shifts towards cathodic values
as the sweep velocity is increased. Hence, the initial cathodic
potential (E¿) was chosen as to be more negative than the peak poten-
tial corresponding to the highest sweep velocity, but not very negati-
ve so that H2 bubble formation on the electrode were avoided. Then the
electrode was introduced in the solution at the potential E¿ and the
anodic sveep (va • 1 mV s"

1) was started only when the value of the
current reached a quasi-stationary value ("30 yA). In this way, the
film was grown slowly up to a potential region where the second
transformation associated to Sn(IV) was not present (5,9).

1
_ 1C
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Figure 1 - Voltammogram of Sn in 1.0 M NaClO* support electolyte
solution. vft • 1 mVs"

1 and v c • 40 mVs"
1. Eltctrode

area • 0.28 cm2. NaOH concentrations: (- ) lxl0~4M;
(...) lxlO"3M; (—) 6x10"JM. Daa«rat«d solutions at 25°C.

The analysis of the kinetic paraaaters ralatad to the first
transfonration is difficult sine* the corresponding oxidation peak it
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not present; this transformation is overlapped to the Hi reaction,
making the choice of the reduction parameters (ip, Ep, q_ - see Fig.
1 of ref. 8) quite doubtful. The base current was taken as that
corresponding to the anodic sweep, where the sweep velocity is
sufficiently low to allow one to consider it stationary.

RESULTS AND DISCUSSION

The dependence of the peak current density (ip) on the sweep
velocity was found to be linear with v1/2 for the four 0H~
concentrations studied (see Fig. ?).

Figure 2 - Peak current density vs square root of the sweep velocity
for tin electrode in the same system of Fig. 1. NaOH

i l ^ w *concentrations: 0 • 6xlO"wM; A 1x10"*K; A 6xlO"3M.

This result supports data previously reported (8) and assures
the validity of the model (11) applied to the case of the first Sn
fila grown in the H2 evolution regioa. According to the model the
slope of the straight lines is aqua] to

(PC)»/2
(1)

where p is the fila ionic resistivity and C the fila volume per
Coulomb. The values of pC obtained using eq. 1 are shorn in Table I.
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TABLE I

[oi
PC

n
¡

i
10

nM
s Q cm* c-1

0 .
2.

1
951

0
3

. 6

.024
1
2

.0

.340
6.
1 .

0
986

On the other hand, the dependence of En on ip vas also linear
for sweep velocities greater than 10 mV *~x; now the slope is equal to
p ¿p rem, p having the same meaning as above and £p,rem being the
thidcness of the film remaining after the reduction up to the peak
potential (see results at Tabela II).

TABLE II

Fig. 3 shows that the values of the charge reduced up to the
peak - q (obtained by graphical integration), independently of
how much *' film is formed when the OH" concentration is varied, are
always t> ¿> ¿une; this shows that the same amount of film is reduced up
to the r ' • potential at a fixed sweep velocity.

'J.-v ¿ver, when the dependence of q_ rem the charge remaining
after t u .->duction up to the peak) on the'sweep velocity is analysed
(see Fig 1 ), it becomes clear that it varies due to the fact that the
total vh T¿e - qt - is given by

- • q , + q (2)
: Mp,red sp,r«n v '
allowing what was reported in the experimental section regar-

ding \!>.s growth of che film in the different solutions, it is diffi-
cult tç establish a máximum value of the potential - Enax - in the
anodic sweep so that to assure that the same overpotential values be
impose^ during the growth of the film at the different OH" concen-
tration. This does not permit that the same amount of oxide be
grown £'. the different 0H~ concentrations, hence, it also does not
permit that the increase in qt (or qp r e m ) due to the variation in
the OH" concentration be distinguished from that due to ths variation
of the overpotential.

The dependence of pC (data from Table I) on the OH" concentra-
tion is shown in Fig. 5. The decrease in the values of pC by
approximately 30Z with the increase in the OH" concentration seems to
be more reasonably attributable to a variation in the film ionic
resistivity (p) than to a variation in the film volume per Coulomb
(C). Consequently, it could be stated that, for this concentration
interval, the film becomes increasingly passivating M tba OH" con-
centration decreases.

. The fact that the variation tendency of pC for low values of
C 0 H- is not very wall defined, can be eocplaiaad by a variation of the
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Figure 4 - Dependence of the remaining charge (at the peak potencial)
on the fwecp velocity for the sane ayates of Fig. 3.
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Figure 5 - Dependence of pC on the OH" concentration for tin electrode
in 1.0 M NaClOn «upport electrolyte.
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surface pU during film formation, which cannot be compensated by the
Low OH" concentrations.

Values of the total charge were obtained from the values of
pip reD and pC for the four 0H~ concentrations, since

and
* P£p,red (3)

Pi- , + QÍ
ptred p.rea m ,,*

pC qt
The results thus obtained (see Fig. 6) show that there is good

agreement between experimental and calculated charge values; this
strongly suggests that the proposed model (11) is applicable to this
case as well as that the peak parameters are correct in the way they
were taken.

Finally, carrying out the same voltammetric growth but
reducing it galvanostatically in the same solution (as described
before (9>), it could be shewn that the studied passivating film did
contain tin as Sn(II).
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ABSTRACT

A number of dental alloys on coppar-aluminíum and copper-zinc
systems have been investigated. Chemical and electrochemical corrosion
analysis were comparatively showed. Potentiodynamic techniques for
each type of alloy were applied to get the potential-current plots and
the corrosion-rates were calculated. The corrosior-potential was also
determined for each alloy under open-circuit and scan poter.tiodynamic
conditions. In both studied media (synthetic saliva and oiluted citric
acid - 0,03 g/1) the alloys.showed good corrosion resistence.

INTRODUÇÃO

£ bastante conhecida a utilidade dos metais nos mais diversos
meios e aplicações. Ligas metálicas que comoinem ductiiidade e dureza
sob as mais diversas condições de uso e cujo custo seja o mais reduz_i
do possível, são de essencial importância.

No caso de ligas metálicas odontológicas, o número de requis_i
tos exigidos, são bastante numerosos, o que requer um bom conhecimen-
to do tipo de liga a ser utilizada.

Desde 1965 (1), vem sendo pesquisados diferentes materiais
suscedâneos de ligas de ouro para uso em odontologia. Alguns traba-
lhos foram então realizados, principalmente, em ligas dos sistemas
Cu-Zn e Cu-Al (2-4). As ligas de Cu-Zn vem sendo utilizadas com suces
so no Japão, nos últimos 20 anos. Mais recentemente, as ligas de
Cu-Al vem mostrando seu potencial, principalmente se associadas a ou-
tros metais, visando melhorar suas características mecânicas.

Uma das características importantes das ligas metálicas odon-
tológicas, é seu comportamento frente a corrosão eletroquímica, pois
sob certas condições, o meio bucal pode ser extrañamente agressivo.

A nível internacional, existe uma preocupação muito grande e
um crescente interesse no estabelecimento de uma relação entre a cor-
rosão eletroquímica e a degradação destes materiais (5-7).

No presente trabalho relata-se o inicio de um estudo compara-
tivo de diferentes tipos de ligas não preciosas, sendo que algumas de
Ias existem no mercado e outras ainda estão em fase de desenvolvimen-
to. Este estudo visa verificar as características químicase principa^
«•ente, v -uu cuffipurtijwicriiü í runte ücorrosõo eletroquínica, estabele-
cendo relações entre formulação-degfôdação.

Técnicas potenciotíinâmicas feram empregadas (6) para a obten-
ção das curvas de polarização visando o estude comparativo des vários

IV SIMP. BRAS. ELETROQUIM. ELETROAMU 19&, ANAIS, p-531-536
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tipos de ligas, sendo que uma delas liga de Au tipo III. foi utiliza-
da como referencia para as demais.

Nossos estudos tiveram também o objetivo de verificar se as
quantidades de materiais liberadas no processo de corrosão* aproxi-
mam-se das quantidades necessárias ã intoxicação (9,10).

PARTE EXPERIMENTAL

Reagentes: Todos os reagentes empregadas foram de grau analítico.
Os ensaios de corrosão foram realizados em dois meios: Sa-

liva artificial 1:1 [11) e ácido cítrico 0.03 g/l.

Equipamentos:Os ensaios de corrosão foram realizados com um sistema
multi-funcional da P.A.R. Modelo 370. As curvas de pola-

rização foram obtidas com velocidade de varredura de 0,2 mV/seg, se-
gundo norma recomendada pela ASTR. Uma célula eletroquimica Metrohm
E.A. 880-20 foi utilizada. Como contra eletrodo foi usado um eletrodo
de platina Metrohm E.A. 202, o eletrodo de referência utilizado foi o
E.C.S. em contato com a solução de trabalho através de uma ponte sali
na e am capilar de Luggin-Haber.

Procedimentos: Os corpos de prova das ligas investigadas, foram orepa
rados em geometria cilíndrica, com área de secção nor-

mal de 0,5 cm?. Esses corpos de prova foram encapsulados em Nylon-6.
Todos os corpos de prova, após o encapsulamento, foram subme-

tidos a polimento mecânico, até a lixa de granulaçáo 600. Após o poli
mento, foram imersos na solução de trabalho,- medindo-se o potencial
de circuito aberto em função do tempo, até se obter valot constante.
Uma vez atingido o potencial de corrosão, levantaram-se as curvas de
polarização no intervalo de potencial entre -600 â +800 mV em relação
ao E.C.S..

Os cálculos dos parâmetros para determinar as velocidades de
corrosão seguiram a sistemática adotada por flansfeld (8).

Análi8ee Químicas: As ligas investigadas foram submetidas à análises
químicas. Técnicas potenciométricas, polarográficas

e espectrofotometria de Absorção Atômica foram empregadas. Algumas de
terminações foram feitas utilizando-se técnicos volumétricas e gravi-
métricas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela I mostra a constituição química das ligas investiga-
das, onde são apresentadas as concentrações dos principais elementos.
As ligas 1,2,3 e 4 são do sistema Cu-Al ou Cu-Zn modificados com a
presença de outros metais, tais como, Ni, Fe, rtn e Ag, que foram adi-
cionados visando melhorar as suas características mecânicas e/ou re-
sistência a corrosão* 0 cobre é a matriz destas ligas e o alumínio,em
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baixas proporções, está presente em todas elas. Por outro lado, a liga
5 tem o Duro como elemento básico. As ligas 1.2 e 3 tem na sue consti-
tuição o níquel em diferentes concentrações e a liga 4 apresenta a pra
ta.

Tabela I : Caracterização química das ligas investigadas
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As curvas de polarização obtidas para as diferentes ligas,nos
dois meios estudados, estão mostradas nas Figuras 1-5. Ofcserva-se nas
Figuras 1,2 e 3 uma pequena região de pa.-sivação em meio de saliva ar-
tificial. 0 níquel está presente nestas tres ligas e é fato conhecido,
que no aço inoxidável, este elemento, atua como passivante juntamente
com o cromio. Assim, é provável que o níquel tenha a mesma função nas
ligas 1, 2 e 3. Deve ser destacado que esta passivação é um pouco mais
pronunciada nas ligas 1 e 2, onde esta região situa-se aproximaoamente
entre -40 e +60 mV. Adicionalmente, deve ser observado que nas curvas
de polarização obtidas em meio de ácido cítrico para as ligas não pre-
ciosas, não ocorre passivação.

Comparando-se as curvas de polarização das ligas não preciosas
mostradas nas Figura 1-4, com a liga a base de ouro. Figura 5, fica evl
dente que a liga 5 tem um comportamento melhor frente a corrosão, o que
era esperado. Nos dois meios estudados, a liga preciosa apresentou bai
xas velocidades de corrosão (Tabela II). Em toda a extensão da varredjj
ra, foi observado valores de correntes bem inferiores aqueles obtidos,
para as ligas não preciosas. Nos ensaios em ácido cítrico, a liga de
ouro mostrou uma região de passivaçáo entre 60 e 200 tnV e entre -60 ã
• 260 mV as correntes estão na faixa de 100 nA a 1 ¿iA.

Em meio de saliva artificial, entre -100 e *3U0 m V, as cor-
rentes medidas estão também na mesma faixa citada.

Comparando-se as regiões de passivação observadas para as li-
gas não preciosas com a da liga de ouro, esta ultima mostra correntes
bem inferiores.

A Tabela II mostra em detalhes os dados obtidos nos ensaios de
corrosão. Os potenciais de corrosão mostrados nesta Tabela foram dete£
minados experimentalmente em condições de circuito aberto (E-j) e en ¿j<
perimentos de varreduras potenciodinâmicas (E2). Os diferentes valores
de E c o r r obtidos para cada liga devem-se as diferentes condições expe-
rimentais utilizadas. Em condições de circuito aberto, o sistema está
em equilíbrio enquanto que em condições potenciodinâmicas impõe-se ao
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eletrodo de trabalho uma sobretensãc catódica ou anôdic3, e>~ relaçãc-
ao potencial de corrosão, polarizando o eletrodo de trabalho. A pola-
rização implica em aceleração do processo de corrosão (alterãçõss ci-
néticas] e sob condições de polarização ocorrem alterações superfici-
ais maiores do que em condições de equilíbrio.

Analisando-se as velocidades de corrosão para as cincc ligas,
observa-se que a liga de ouro é a que tem o melhor comportamento quaji
to a perda te massa e a penetração. Porém das ligas não preciosas, a_l
gumas delas mostram baixas velocidades de corrosão como é o caso da
liga 1. No entanto todas estas ligas apresentam velocidade de corrosão
menor que 5 mpa, que é o limite máximo para se caracterizar uma liga
como tendo boa resistência a corrosão, admitindo-se processo de cor-
rosão uniforme. Deve ser ressaltado, porém, que este critério de cla_s
sificaçâo é aceito para aplicações e usos gerais e não para fins odojn
tológicos.

As quantidades de materiais liberadas nos ensaios acelerados
de corrosão, situam-se entre 16 e 170 pg/cm .dia mesmo supondo que te
da perda de massa se deva ao cobre, estes valores não se aproxirran cas
quantidades consideradas necessárias a intoxicação. Esta afirmação tem
por base o recente trabalho de Gabrielli (12). Segundo este autor a to
xicinética do cobre não é bem esclarecida. Intoxicações por este mat_e
rial referem a ingestões de doses muito grande Cl a IDOg) de sais de
cobre. Em ratos a dose letal média é de 76 mg por quilograma de peso.
0 alurr.ínio e o zinco não tem sido citados normalmente como agente tó-
xicos.

Tabela II : Dados obtidos nos ensaios de corrosão eletroquímica
das ligas estudadas.
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CONCLUSÃO

Ac se investigar as ligas alternativas não preciosas como sus-
cedâneas das ligas de ouro, fica evidente que varios aspectos devem
ser considerados. No presente trabalho, foi focalizada a corrosão ele
troquímica em conexação com análise química.

Das ligas não preciosas, a liga 1 foi a que apresentou melhor
desempenho frente a corrosão, nos dois meios estudados. Oeve-se desta_
car porém, que as velocidades de corrosão foram 120 e 3 vezes maiores
que a velocidade de corrosão das ligas de ouro. em saliva artificial
e solução diluída de ácido cítrico, respectivamente.

Embora, tenha um desempenho pouco satisfatório comparativamen-
te a liga de ouro, de um modo geral, as ligas não preciosas podem ser
consideradas alternativas viáveis, se for levado consideração seu bai
xo custo.

Os estudos aqui descritos, deverão prosseguir com investigações
de outros tipos de ligas bem como de outros meios, e serão relatados
posteriormente
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A3STRACT
2+ 3*A initial study of the redox behaviour of the Fe /Fe

pair by cyclic voltametry with carbon glassy electrode in
anhydrous protoned monoethanolamine, is discribed. The
influence of acetic anhydride concentration on the formal
pair potential its reversibility and the mass transfer
process are discussed. The possibilities of chemical side
reactions are also discussed in this work.

INTRODUÇÃO

Vários estudos eletroquímicos de complexos de metais
com monoetanolamina (MEA), em meio aquoso, bem como o me-
canismo de formação desses complexos tem sido estudados(1).

0 uso de meios não aquosos para esses estudes tem si-
do alvo de interesse dos pesquisado™es desde o inicio des-
te século (2). Com a utilização de novos solventes vários
estudos eletroquímicos sobre cátions visando interessesan£
liticos podem ser desenvolvidos (2,3). 0 comportamento ca-
talítico, bem como o mecanismo de interação metal/solvente
podem ser elucidados por esses estudos (4).

Estudos preliminares mostraram ser possível o estudo
do íon Fe^+ em meio MEA apesar desse íon sofrer hidrólise,
em meio básico.

No presente trabalho procurou-se estudar o comportamen
to eletroquímico anódico e catódico desse íon em meio MEA,
utilizando-se da voltametria cíclica.

EXPERIMENTAL

Reagentes

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico.
A MEA utilizada foi previamente destilada a pressão reduzl_
da (5). Os sais rerclorato de sódio e sulfato ferroso amo"
niacal foram, previamente colocados em estufa â 110°C por

IV SIMP. BRAS. ELEIROQUIN. ELJETOQftNAU I S f t . ANAIS, p-537-541
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2 horas.

Instrumentação

Os vcltamogramas foram obtidos utilizando-se do con-
junto PARC modelo 173. 0 eletrodo de referência utilizado
foi o de Ag/AgNO3 lOmM, NaC104 0,111. MEA.

Os eletrodos de carbono vitreo e platina foram usa-
dos, respectivamente, como eletrodos de trabalho e auxi-
liar.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os voltamogramas foram obtidos utilizando-se como ele_
trólito suporte NaClO. 0,10 II e M1:A protonada com anidrido
acético em várias concentrações. Usou-se anidrido acético,
com a finalidade de se evitar a hidrólise do ion -ferroso.
Pode-se sugerir como possível mecanismo de protonação a SJB
guintp reação:

0
H,N - (CH,),-0H • C-H-O, t Ho N-(CH_).,-0-C* • CH-COo"
Z Z Z 4 o J J ZZ \ 3

3

Ou ainda, se no sistema houver água, esta seria elimi^
nada pela ação do anidrido acético;

C4H6°3 * H2° * 2 C H 3 C 0 0 H

0 ácido acético, assim formado, irá protonar o solveri
te:

H,N-(CH_)_-OH • CH.COOH t H,N-(CH_)_-0H • CH-COO"

A Figura 1 mostra um voltamograma típico, de transfe-
rência de 1 elétron, obtido para o sistema Fe /Fe em MEA
anidra protonada com 0,20 mol/1 de anidrido acético.

Os parâmetros voltamétricos, obtidos nas várias condi
ções de trabalho, estão relacionados na Tabela I.

0 potencial condicional, E o >, (6,7) variou de -0,351 V
a -0,398 V em relação ao eletrodo de referência utilizado,
em fun^. o da concentração de anidrido acético, como mostra
a Figura 2. A variação de E o > pode ser devida a protonação
da MEA ou a eliminação de água do sistema pelo anidrido acé
tico. Pretende-se, posteriormente, efetuar estudos no sentl^
do de elucidar a ação do anidrido acético.

Observou-se ainda que E o > manteve-se constante (-0,394
V) em relação aos outros fatores quando a concentração de
anidrido acético não variou.

Tendo-se em vista que as relações corrente de pico (ip)
com a raiz quadrada da velocidade de varredura de potencial
Iv) • l com a concentração do ion ferroso são lineares.con

P ~
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farme mostra a figura 3, conclui-se que o processo de trar̂ s
ferência de massa é controlado unicamente pt~ difusão (7,8).

I

FIG. 1 -

•10

- 2 0 -

•0.9 0.5 •0.1

V.C. de 5.5mn de Fe(NH4 )2ÍS04)2 t
Eletrólito suporte: NaC104 0.1M e
em MEA).

, V

ICO mV/sj
0.20P1

TABELA I - Medidas Voltamétricas

(flj

1,0

1.0

t.o
1,0

1.0

1.0

1.5

t.O

Í.S

t,S

7,0

7.S
1,0

. ,0

t.o
>,0

1,0

mi

0.1S
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0,30
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o.:
O.i

o.;
o,;
o,;
o,;
o.;
o.:

!

1

1
t

0,2

0.2

0.2
0.2

(V)

•0.349

-0.33*

-0,321

-0.310

-0.292

•0.779

-0,347

-0,347

-0,341

-0,344

-0,342

-0,340

-0,342

•0.3S2
-0,34*

-0,347

•0,333

-0,33*

«PC

(VI

•0,447

•0.44*

-0,442

-0.433

•0.431

•0,473

•0.4S0
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•0.44J

•3,44a

•0.4S0

•0,446

-0.44B

•0.437

-3,436

•0.442
-0.4S4

-0,4S7

-0.396

-0,392

•0,3*2

-0.377

•0.3*7
•O,3S1

-0,39»

•0.397

-0,392

-0.399

-0.396

-0,393

-0,395

-0,395

•0,392

-0,397
-0,394

-0,39*

CV)

0.09*

O.1OS

0.121

0.123

0,139

0,144

0.106

0,100

0.101

0,104

0.10*
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0,106

O.OSS

0,0*8
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•0,3*6
-0,3S6
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•0,338

-0,399
•0,40»
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-0,399
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4 . 1
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3.2
3.2

3.1

3.2

3.7
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s.o
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1,7
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S,7

6.0
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3.1
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4 .9

5.3
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A razão sntre ip anôdica e catódica é unitaria e indjs

pendente de v. Como as medidas foram obtidas para um poten
cíal de retorno (E^) maior do que 9O/n mV (7,9) evidencia-
-se assim que nas condições experimentais deste trabalho
não se detectou reação química precedente ou subsequente à
transferência de elétrons (7,81.

FIG. 2 - Variação de E°' em função | C4H6O3 | ( (Fe2* \ = 4, OmH
v « 50mV/s} Eletrólito suporte: NaC104 O.iri e
C 4H 60 3 em MEA)

FIG. 3 - Variação de ipcom |Fe2*} (v « 50mV/si Eletrólito
suporte: NaClO. 0.1P1 e C-H.O, 0,20 fí em flEA).
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Como o potencial de pico (E ) variou com v, muito em-

bora E O t não tenha variado com v, e a diferença entre os
potenciais de pico (AEp) é maior do que 59/n mV e depende.
de v conclui-se que o processo não é reversível (7,8.9).P£
rém considerando que as outras condições de reversibilida-
de são obedecidas pelo sistema, deduz-se que o processo er^
quadra-se dentro das características de um processo quase
reversível cujo coeficiente de transferência de carga pro-
vavelmente é igual a 0,5 (7,8,10).

Ensaios preliminares com outros sais ferrosos, como o
aquopentaciano ferrato, obtiveram um E°', medido nas mejs
mas condições de trabalho, aproximadamente igual a 0,05V.
0 fato do par Fe2+/Fe3* ter apresentado E°' igual a aproxi^
diadamente -0,394 V indica uma forte complexação da forma
oxidada com a MEA fato este que causou um deslocamento de
E°* para valores de potenciais mais negativos.

Outro aspecto que se observou é o fato de que a medi-
da que a concentração de anidrido acético diminui,o procej^
so parece tornar-se mais reversível pois, AE diminui. Pr£
tende-se também posteriormente investigar asprazões de tal
fato •

Finalmente, dos resultados experimentais obtidos po-
de-se sugerir que é viável o estudo do par redox Fe^*/Fe3+

em meio MEA, aplicando-se voltametria cíclica.
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ANODIC OXIDE FILMS ON NIOBIUM -I. THE CAPACITY

OF THIN PASSIVE FILMS ON NIOBIUM .

Luis Otávio de S. Bulhões

Grupo de Eletroguímica , Departamento de Quími*

ca , Universidade Federal de Sao Carlos, Caixa

Postal 676,13560 - São Carlos -SP- Brasil .

' ABSTRACT

Differential capacity measurements have been made in

NaC104 aqueous solutions using anodized polycrystalline nio-

bium electrode . Mott-Schottky plots show that the donor

density is dependent on film thickness .

INTRODUCTION

In the last years several papers have been reported

on the study of anodic films on niobium (1-2). It has been

found that in anodic oxide films on niobium the semiconduc-

tor properties can be widely changed only by varying the

thickness of the oxide film (1). Huesler and Schulze(2) de-

termined the elctron donor densities and other parameters

from space-charge capacitances as a function of electrode

potential for anodic films.The large band gap, 3.4 eV did

not indicate Nb2°5
 a s a n u s e f u 1 1 electrode for solar cells.

However some perspectives are offered for the use in passi-

ve displays as electrochromic material(3,4).

The present investigation was undertaken to

study the semiconducting properties of anodically formed

Nb2O5 films.
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The experimental results indicate that the do-

nor density of the grown films is dependent on film thick-

ness and is not influenced by the nature of the anodizing

solutions .

EXPERIMENTAL

The working electrode was a niobium (99.9%)

disc of a geometrical area of 0.008 cm2. All potentials are

refered to the normal calomel electrode (0.1 N NaCl) and

Merck p.a. chemicals were used . Potentiostatic anodizati-

ons were carried out in 0.01 to 1.0 M solutions of NaClO^

and NaCl. All experiments were performed with a PAR model

173 Potentiostat/Galvanostat with a 176 Current Follower .

The potential sweep was performed with a PAR 175 Universal

Programmer and , a PAR model 124A Lock-In was used for all

experiments in which the in-phase and out-of-phase compo-

nent of an A.C. signal were measured . Direct on-line data

aquisition was used for all experiments using a PDP11/34

system . Before each anodization the electrode was polished

up to 600 emery paper.All experiments were carried out at

259C and the capacitance measurements were performed in 1M

NaClO4 solutions .

RESULTS AND DISCUSSION

The influence of anions has bee- investigated

by anodizing niobium electrodes in different solutions by

the potentiostatic method. And the thickness of oxide was

determined from the total charge passed inside the cell .

The equivalent parallel capacitance of the

oxide/solution interface was measured at different electro-

de potentials.The measured capacitance decreases with

increasing anodically electrode potential up to a constant

value , which depends on film thickness. However, increa-

sing the potential to more negative values the capacitance

decreases. This behavior is absent when the anodization

process was performed at 5V in 0.01M Na C10. solutions.
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As a first approximation the analysis of the results has

beem performed by assuming that the measured capacitance

values are approximately equal to the space charge capaci-

tance of semiconducting films , givem by the Mott-SchottJcy

relation (5) :

Csc= 8TT/£e n° ( V- Vft -KT/e) (1)

where n* is the density of donors , Vfl the flat band poten-

tial , V the electrode potential and £ the permittivity of

the material.

- The capacitance curves were obtained in the range

of -0.6 to 1.2 V , showing a dependence with frequence, but

similar in slope. Figure 1 shows this dependence .

Figure 1 . Differential capacitance curve for

anodized niobium at 2.0 V for 20min.

in 0.1 N NaClOj solutions .
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A straight line dependence was observed in Mott-

Schottky plots, from 0.0 to 0.6 V . No apprecible influence

on these plots was observed by changing the anodizing solu-

tions ; these results for 1KHz are displayed in Figure 2 .

-aí 00 05
Figure 2. Mott- Schottky plots for niobium anodic-

zed at 2.0 V for 20 min in : ( o )

0.1 M Nad ; ( • ) 0.1 M NaC104 .

For the oxide anodized in 0.1 M NaClOj it was

observed that the donor densities decrease with the increa-

se of the thickness. As shown in Figure 3 , the slope of the

plots sharply depends on the film thickness .

For the film grown at 2V , using Equation 1 ,
19 -3

the density of donors is approximately 8.0 X 10 m

20 -3while for the film grown at 5V it is 2.0 X 10 "" n

An aging effect in all specimens is observed

when the capacitances obtained soon after the anodization

were compared with those measured 6 hours after .
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-Q6 QV QP
Figure 3. Mott-Schottky plot for niobium anodi-

zed in 0.1 M NaC104 solutions at :
( O ) 2V ; ( • ) 5V for 10 minutes .
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TITULOMÉTRICD COM ELETRODOS POLARIZADOS.
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ABSTRACT

A general classification and the experimental
conditions which characterizes the polarized electrodes
techniques has been'reported. Usual nomenclatures and a
rational nomenclature for each method were compared.
Potentiometric electrodes techniques was emphatized.

INTRODUÇÃO

Conhecida desde o século passado, a potenciometria
com eletrodos polarizados tem aplicações bastante limitauas,
comparativamente a outras técnicas eletroanalíticas titulo-
métricas, tais como amperometria e biamperometria.

Em um trabalho de revisáo^lJ, onde focalizou-se a
potenciometria com eletrodos polarizados comparativamente a
outras técnicas elet roana líticas titulométrlcas com uma v_i_
são geral e fundamentos teóricos, principalmente da aplica-
ção das curvas de polarização de eletrodos em solução, fo-
ram feitas também considerações sobre as aplicações mais
importantes destes métodos titulométricos. Neste trabalho de
revisão apresentou-se uma classificação geral destas técri_
cas titulométricas, e tais considerações, pelo seu aspecto
didático, serão discutidas na presente comunicação.

CLASSIFICAÇÃO E NOMENCLATURAS

Notações típicas para vários tipos de titulações,
foram propostas ao longo dos anos por diferentes autores. D_e
ve-se esclarecer que no estabelecimento dessas nomenclatu—-"
ras, os pesquisadores juntaram uma razoável quantidade de
informações experimentais em conexão com os vários tipos de
métodos titulométricos potenciométricos e amperométricos. A
Tabela 1 apresenta as diferentes nomenclaturas utilizadas pa
ra designar técnicas com eletrodos polarizados, b*m como as"
condições de execução dos métodos titulométricos. Essa tabe
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TABELA 1 - Classificação dos métodos titulométricos com ele
trodos polarizados e os correspondentes nomencl£
turas sugeridas.
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la traz praticamente todos 05 tipos de titulações e os res-
pectivos nomes mais comuns das técnicas, que se fundamentam
nos princípios de polarização de eletrodos e curvas de pola_
rizaçâoj e apresenta também uma nomenclatura sugerida com
base nas proposições de KEKEDY 8 MAKKAYÍ2). A Tabela 1 é»
portanto, uma classificação geral dos métodos pote iciomstri_
eos e amperométricos com eletrodos polarizados,incluindo-se
nesta tabela, o método potenciométrico clássico, para ccmpa
ração com as demais técnicas.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A BIPOTENCIOHETRIA A CORRENTE
CONSTANTE

Os métodos titulométricos que utilizam par de ele-
trodos polarizados, merecem algumas considerações adicio-
nais, principalmente com relar.ão aos parâmetros: corrente de
polarização, potenciais de medida e tensão da fonte de pola_
rização. ( 3 )

Segundo OUBOIS e LACAZE , existem duas relações
fundamentais que dizem respeito a esses parâmetros:

I « f(V) ou I = f(E - E ) Eq. 1
a c

V = f[U) Eq. 2

onde:U é a tensão da fonte externa, V= E - E , a tensão m£
dida entre os dois eletrodos indicadores9(ânoSo e cátodo) e
I a intensidade de corrente de polarização. A Lei de Ohm
aplicada ao sistema, dá a seguinte relação:

U * RI • V Eq. 3

em termos relativos, as variações de I e V são dadas por:

ál AV _ AV

RI
Eq. 4

Há várias situações diferentes em que os parámetros
I, V e U que caracterizam um ou outro tipo de técnica com
eletrodos polarizados. Tomando-se como exemplo a POLAROVOL-
TRIA, onde U = 2,0 V, R= 0,5 megaohms e I varia relativame^
te entre 10 a 40% durante a titulação, pode-se fazer a gene
ralização representada pelo quadro abaixo, em que as outras
técnicas situam-se como casos limites da POLAROVOLTRIA.
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BIAP1PER0METRIA

Titulações Dead-Stop
Ca¿o tünittj.2

V e I são Variáveis
de Medida

POLARAMETRIA^
Amperometria à
tensão variável
Cd&o limito. 3

R —»0
U * 0,5 V

U < 0,5 Volts

R -* . 0

P0LAR0V0LTR1A

V é v a r i á v e l de medida
U S 100 V

R = 50 - 100 megaohms

v AI/I < 1.0%

R muito gra£
de

U muito pe-
queno

,1 • 0

POTENCIOPIETRIA OU
BIPOTENCIOMETRIA A
:ORRENTE CONSTANTE

POTENCIOMETRIA A
CORRENTE NULA

Ccuo Limite. I Cato ¿mete 4
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ABSTRACT

Epoxi-polyamine-amyde free films, applied on glass
and applied on steel were studied from the point of view
of the equilibrium water content. In the case of films on
glass, to different ratios vehicle/converter were studied.
All the results could be interpreted on terms of the cha-
racteristic mechanical strength of these three kinds of
films.

1. Introduction

The possibility to apply the results from metal/ele£
trolite solutions to the metal/paint/electrolite solutions,
will be in relation to stablish some experimental concepts
which could determine when both systems are equivalents.
One of the natural parameters is the salts concentration
and we have applied it previously (1) to an actual case.
This approach needs to develop models for the water dis-
tribution in the polymer matrix. The present work includes
the results of water absorption in clear epoxi-films on
different substrates, following the early work of Funke(2).
The results of water absorption contribute to the discus-
sion about the role that water plays on the adhesion failj^
re (3), the beginning of the corrosion phenomena (4) and ""
the possible special organization of the polymer in the me
tal-film Interface (5). Up to now there have not been spe~
cial efforts in the area, to apply statistical methods to
analyse the experimental results. The present work has
been done to explore this idea.

2. Experimental Methodology

2.1. Film characterization

Two components epoxi-polyamine-amyde resin was used

This work was done by D.G. during the time he was working
at the INTI, Bs. As., Argentina
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(ARALDITE 820. CIBA). The mixture volume ratio was 2:1, ba
se to converter. The analysis shows an epoxi resin derived
from the Bisphenol A and a converter comming from a polya-
mine-amyde derived from dimerized fatty acids.

The volátil content in the mixture 2:1, made at room
temperature in a dry box with continuous dry air removal,
was 1.6% as can be seen in Fig.l.

Figure 1 - Weight loss (%) vs time, du'-j.ng the
curing process at room temperature
in a box with dry air removal

The same results obtained by heating of the sample
60«C after 48 hs, was 6%. These results show that the heat-
ing method is not a convenient one and produce the lost of
substance of low molecular ''height included in the resin.

The epoxi equivalent wis founded to be 600 eq./g and
corresponds to a normal value of epoxi based commercial
paint film. The method used for the determination was the
pyridlne chloride one C6).

2.2. Film preparation

Films were extended with a Or. Blade equipment on
Teflon, glass and AZSI 1020 Carbon steel (previously polish
sd up to BOO emery paper). ""

The films applied on Teflon, due to its low adhesivl-
ty, were detached and used ee free films (FF). The films on
glass CGF) end on steel (P1F) were used without detachment.
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The adhesion test gives the following order (from bigger to
lower adhesion) GF > !"!F > Teflon films. The results of rug£
sitv measurements of the different faces (some of there
after detachment) are in Tabel I. The measuring instrument
was a Mitutoyo Surftest III with stylus velocity of 5 mm/
sec.

TABLE I*

RA

RA

RA

cut off

mm

2.9

0.8

0.25

Teflon
Surface

um

-

1.5

-

Glass
Surface

um

-

0.05

-

Metal
Surface

um

1.7-2.3

1.3-1.9

0.7-1.2

Film/air

Um

-

(Tef1)1.0-1.5-
(Glas)0.4-1.5-
ifieta) 2.0

-

Film/
Substrato
Interface

ym

-

• 0.4-G.S
• 0.2-0.b
'• 2.Q

-

= Average arithmetic rugosity

The FF and the GF present a lower rugosity than the
P1F in the Film/Substrate interface, which do not correspond
with the rugosities of the different substrates (specially
in the case of the teflon substrate).

The Teflon detached film (FF) suffer two kinds of ir
reversible variations in its geometrical configuration, ~"
which are schenatically represented in Fig. 2. These types
of configurations are reinforced in the successive water
absorption-desorption cycles. The curvature increases with
the increase of the water activity.

In the case of detached NF, it has not been observed
any change on its configuration with the water absorption-
desorption process. The GF presents an intermediate situa-
tion between FF and MF. These facts will Influence the wa-
ter absorption as will be pointed out.

2.3. Film curing degree

After application, the films were Kept at 209C during
5 days and then 3 days at 60'C to obtain maximum curing de-
gree. This was determined by measuring the epoxi equivalent
(6). The results for all the films of the experiences are
between 70 to 80% of curing, except for one of the series
with excess of polyamine emyde. .
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Figure 2 - Schematic representation of the two typi-
cal e. jxi free film configurations after
water absorption cycling.
(a) Thickness higher than 100 urn
(b) Thickness lower than 100 urn

2.4. Measurement methodology

The films were first dried in a dry box with P2°s
 u p

to constant weight (variations less than 10*1 mg).The sam-
ples were submitted to the water absorption in an isopies-
tic chamber (with HjSD. solutions) at 20*C. The different
water activities were 1.00, 0.84 and 0.63. In the case of
the MF, as it appears corrosion points after several nxperi
enees, a different set of specimens were employed for each"
activity. In the case of GF and MF, after the measurement,
they were detached and the experiences repeated for a «1.00.
The results were the same of those of attached films.

3. Results and discussion

In Tables II, III and IV are given the statistical
results for the water content at equilibrium, for the dif-
ferent activities (In weight percentage).

Table II - Free Films

Water Average Number of
Activity Absorption Samples

0.63

0.64

1.00

2.23%

2.71*

6.80%

22

22

22

Standart
Deviation

1.1

1.7

4,3

Saturation
Time days)

9 to 15

11 to 15

13 to 16
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The general resulta can tie seen ¿n Fig, 3,

TABLE IV - Glass Films

Water
Activity

0.63

0.84

1.00

Water
Activity

0.63

0.84

1.00

Average
Absorption

1.94%

2.22%

4.40%

Average
Absorption

-

1.B1

3.45

Number of
Samples

IS

19-

1S

TABLE V -

Number of
Samples

-

10

10

Standard
-Deviation

0.12

0.5

1.3

Steel Films

Standard
Deviation

»

0.12

0.30

Saturation
Time (days)

11

11

14 to 16

Saturation
Time (days)

-

20

40

For all the activities that have been studied and
against results previously reported (1) for a real epoxi
paint, the order of the water equilibrium content was (from
bigger to lower content):

FF > GF > MF

The standard deviations are bigger for FF than for
the other cases and decrease with the water activity. This
point out the influence of the internalstress together with
the film-substrate adhesion. The water absorption in FF pr£
duce the deformation of the film (Fig.2), fact which could
explain, by swelling, its higher water content. This fact
also explain the position of the GF, which have been found
(after detachment) in between the FF and the (IF, in rela -
tion with deformation.

These interpretations are also supported by the fact
that the talc adition to the resin which will produce the
film, gives a quite high fall of the water absorption con-
tent at equilibrium (7). The talc evidently Increases the
rigidity, decreasing the water content.

The Increase of converter is traduced as a lower cross
linKed film (40% of curing against 70-80% for the normal
vehicle/converter ratio). This lower crosslinking gives ri-
se to a higher water content (higher possibility of swell-
ling). As Murray (8) has pointed out, for the case of pol_y_
amine-amide excess, its higher hydrofilic characteristic
must also be taKen into account.

All these facts show that the substrate Influence the
mechanical strength properties of the films, possibly



through its influence on the mechanism of nucleation
growth of the solid phase during curing.
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and

Figure 3 - Equilibrium water content vs water
activity for the different Kinds of films
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POLAROGRAPHIC CATALYTIC REDUCTION OF IODATE BY T:JNGSTLN(VI)

R. RAMACHAliDRA KÍRTHY and V, SURYANARAYAIÍA RAO
Department of C h e a i s t r y , S r i Krishnadevaraya U n i v e r s i t y ,
ANANTAPUP. 515 003 INDIA

ABSTRACT

PolarograDhic catalytic reduction of iodate by
tungsten(VI) is investigated in acetate buffer solut-
ions of T>H 1 to 6, The catalytic wave has a well
defined shaoe and peak at -1.56 V vs SCE in
solutions of oH 5- Further studies on the catalytic
wave revealed that linear relationships exist
between metal ion and catalytic current, oxidant and
catalytic current in a particular range . _
(4 - 40 x 10"6 M for W(VI), 4 - 20 x 10~*" M for 10^ ).
Influence of anions, other metal ions, mercury
column on the polarographic catalytic wave is
investigated. * {it is noticed that in presence of
molybdenum(VI), the catalytic current enhanced by
about five times* This observation may be exploited
for develooing analytical procedures for the determi-
nation of small amounts of tungsten(VI) as well as
molybdenum(VI)}•

It is suggested that reoxidation of the reduction
product of tungsten(VI) at the d.a.e. by iodate is
responsible for the catalytic wave.

INTRODUCTION

PolarograDhic catalytic waves are extensively used for the
determination of the metal ions present in trace quantities.
The methods develooed have become extremely useful for the
analysis of marine waters and water pollution. Eventhough
iodate is reported to have the ability of chemically
oxidising many metallic soecies[l], this oxidant was not
used in the study of polarograohic catalytic waves. In our
present observations, we found an interesting behaviour
with iodate in solutions of tungsten(VI) of pH 5*0. A
well defined polarograohic catalytic wave is noticed
around -1.6 V vs S.C.E. with a sharp peak in acetic acid-
acetate solution of pH 5*0. As very small concentrations
of W(VI) are sufficient to produce appreciable currents,
this observation is exploited to develop analytical
procedures for the determination of the metal Ion in
mlcrogram quantities* Probable explanations are offered
with relevant data in the following paragraphs.

IV SIMP. BRAS, ELETROQUIM. B f l R M M L , 1984. AMIS, p-559-566
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All the cheraicals used were of analyt ical Quality. Sodium
tungstate solution (0.1 M) preoared in conductivity water
i s used in these s tudies . A 0.1 M solution of potassium
iodate with a^prooriate di lut ions i s employed in these
investigations* Sodium acetate and acet ic acid were
enoloyed to oreoare buffer solutions.

A CL-25 Pen Recording DC Polarograoh of ELICO Private
Limited, Hyderabad, India, a ELICO d i g i t a l pH meter model
LI -120 and a lingane type of H-cell are employed to carry
out these invest igat ions. The voltages are measured
against a saturated calomel electrode. The cap i l l a ry used
had a droo time of 4.85 seconds a t 0 vo l t s ; and the value
of m i s 1.4226 mg/sec in d i s t i l l ed water a t h a 90.0 cm.

RESULTS
Typical polarograms of tungsten(VI)(A)f iodate(B) and an
admixture of the two components(C) recorded in an acetic
acid-acetate solution of pH 3*0 are presented in Fig. 1.
An examination of the polarograms reveals that either
iodate or W(VI) does not exhibit any reduction wave under
the experimental conditions. On the other hand, the mixture
showed a polarographic wave with a sharp peak at about
-1.6 V vs SCE. Studies carried out on the effect of pH
revealed that this particular behaviour is noticed in a
very narrow range of pH 4.3 - 5*0. Therefore further studies
are restricted only to solutions of pH 3*0.

Further the mercury column showed no influence on the
wave characteristics (Table 1). The peak potential shifted
towards more negative values when iodate or tungsten
concentration is increased (Tables 2 and 3)* The currents
corresponding to the peak showed a linear dependance with
concentration of the metal ion in the range 4 - 40 x 10'* M
and as low as 18 ug of tungsten(VI) showed currents of
appreciable magnitude.

TABLE 1

Effect of mercury column height on the peak current
[W(VI)] - 20 x IO""6*!

] - 20 x 10"Sl .
pH

Height of the column
(cm)
100
90
80
70
60

Peak current
(pA)
21.0
21.0
21.0
21.0
.21.0

Peak potential
(-V vs S.C.E.)

1*62
1.62
1.62
1.62
1.62
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EjV y» SCE

Fig* 1 Tyoical polarograsns of
(A) Tungsten alone; (B) Xodate alone;
(C) Tungsten + Iodate mixture;

[ ( ) ] • 40 x lO"6^; [ ior] - 20 x
pH - 5.0 p

Starting voltages A and B - 0 V vs S.C.S;
C - -0.9 V vs S.C.E.
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TABLE 2
Effect of iodate concentration on the peak current

pH • 5.0

Concentration of iodate Peak current Peak potential
(loSi) (j»A) i-VvsS.CE.)

-
8

12
16
20

TABLE 3
Effect of tungsten(VI) concentration on the peak current
[IOJ] • 20 x 10~Sl
pH - 5.0

13.0
19.0
26.0
32.0
40.0

1.50
1.59
1.62
1.68
1.74

Concentration of
tungsten(VI)

4
10
20
30
40

DISCUSSION

Peak current

(«A) *

8.0
13.0
21.0 .
30.0
40.0

Peak potential

(-V vs S.C.E.)

1.53
1.55
1.63
1.65
1.74

Non-dependence of the peak current on mercury column Indicates
that the wave has a kinetic nature. Abnormal currents and
kinetic nature of the wave suggest the catalytic nature of
the wave» Tungsten(VI) is known to exist as hydrogen hexa-
tungstate in weakly acidic solutions[ 2](between pH 4 and
pH 6). Jander considers that this may be transformed
either into more acid ions by combination with hydrogen
ions, a process favoured in more dilute solutions or by
further condensation into dodecatungstate ions.
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However, the molecular forcule defends en the concentration
of • tungsten(VI) and ether parar-Süers. It e-joesrs that a
soecies such as [¿i^Qa, ] s ~ or one of irs polym-rE is
imoortant for the aopearance of the catalytic vave. So also
iodate functions as a powerful oxidant only in acid
solutions (loc. cit.). In view cf these two facts, the
catalytic wave is aooearing only in solutions of pH around 5*
Similar observation was cade by Kolthoff and ?arry[5J in
their studies on catalytic reduction of hydrogen neroxide
by molybdenum(VI), tunsten(VI) and vanadiun(V).

The catalytic reduction of iodate by tungsten(VI) is
attributed to one or both of the following assumotiens.
(i) Orleraann and Kolthoff[4] reoorted that the reduction of
iodate in acid solutions (pH l.G to 5.5) produces icdic
acid. Tungsten present in the form of hydrogen hexatun^state
is known to form polyacids with silicic, boric and Dhcsphoric
acids(loc. cit.). The reduction of an intermediate species
involving hydrogen hexatungstate and iodic acid analogous
to tungstosilicic acid and its regeneration by a fast
chemical oxidation by iodate is presumed to be resDonsible
for the catalytic wave, (ii) A complex of the type M^IG^^
is reported to have been formed in solutions consisting
of metal ions such as uranium, thorium, etc.[5] and iodate.
The shift in the peak potential with change in the
concentration of iodate leads to the assumption that such
a comolex W^IO»,)^ would have been formed. Therefore,
regeneration of the same species W^ft^r, or production of
some other species by a fast oxidation reaction of iodate
is presumed to be responsible for the catalytic wave.
However, in view of inadequate information regarding the
nature of the species of tungsten(VI) under varying exoeri-
mental conditions (pH, nature of the medium, solvent etc.),
it is difficult to explain the results in a more convincing
fashion*

CATALYTIC DETERMINATION OP TRACE QUANTITIES OF TUNSTEN(VI)

Recommended procedure.- 1 - 10 ml of tunsten(VI) of 1 x 10 M
concentration, 2.5 ml of iodate of 2 x 10~®K concentration
and a required volume of distilled water are taKen in a 25 ml
volumetric flask so that the total volume is always constant.
The solution is made upto the mark with a 0.2 M acetic acid -
acetate buffer of pH 5.0. The contents of the flask are
transferred to the polarographic cell after thorough shaking.
Nitrogen gas is passed for about 15 minutes to remove
dissolved oxygen. The polarogram is recorded.

A calibration curve is plotted with the data relating
to the peak current and concentrations (Fig* 2).



Fig. 3 Effect of molybdenum(VI) on tungsten(VI)-iodate
system. Tungsten to molybdenum ratio
(a) 1:1, (b) 1:10, (c) 1:100.

[IO:] • 20 x 10~Sl; pH - 5.0.
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Interference studies:- 100 fold excess of 3r*, I", SCií",

SO^ t CO
2 , ferricyanide, Cl", do not interfere. 2n2+,

Fe2+, Mn2+, Cd2+, Cu 2 +, Co2+, Ni 2 + do not interfere upto a

50 fold excess. Cr^+. U(VI). Cr(VI) ¿o not interfere uoto
a 10 fold excess. Ko(vi), V(V), F e ( m ) , acetate, strongly
interfere in the determination.

Effect of Molybdenum(VI) on the catalytic wave:- Addition
of molybdenum!VI) to tungsten(VI) - iodate system caused
greater enhancement in the peak current (Fig. 3). A five-
fold increase in the catalytic current is noticed when the
tungsten to molybdenum ratio was 1:100. It is known that ç_
tungsten forms heteropolyacids[6i of the type [MoWn C^QH^]
with molybdenum. It is reportedf7] that this species under-
goes reduction by taking 1,2,6,10,12 and 14 electrons oer
molecule. It is suggested that the formation of molybdo-
tungstate is responsible for the enhancement in the current.
This enhancement in the current can be exploited for the
determination of trace amounts of tungsten. A linear
relation between peak current and concentration of tungsten
ion is observed in the range 4 x 10"** to 1 x 10"' M.
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20 -
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Fig. 2 Dependance of peak current on the concentration
of tungsten(VI)

• 20 x 10"Sl; pH 5.0.



AN ELLIPSOMETRIC STUDY OF ELECTROCHROMISH
CF THE Nt>20. FILM.

L.0.S.Bulhões and M.A.Biason Gomes
Grupo de Eletroquimica- Departamento de Química
Univ.Federal de Sao Carlos-Caixa Postal 676
13550 - São Carlos - SP: - Brasil

A.J.Damião;J.B.Salzberg and H.H.Dispert
Inst. de Física - UNICAMP - Campinas-SP-Brasil

ABSTRACT

In situ ellipsometry has been combined with elec-
trochemical measurements in order to follow the optical
changes which occur when the coloration process takes place
on the niobium pentoxide surface.

INTRODUCTION

Several authors M-6) have used ellipsometry to
study a large number of systems,in which an electrochemical
process changes the metal surface to a superficial film of
different refractive i.idex. For chromium, Genshaw and SirohiM)
(1) have observed by ellipsometry,in the region of active
dissolution,an apparently oxide-free surface.

Another powerfull application of ellipsometry is
the study of electrochromism in oxide films of transition
metals(5-B).

The aim of this paper is,firstly,toverify the
possible use of ellipsometric measurements to study therma-
lly grown niobium pentoxide. Secondly,to present some expe-
rimental data whichcontribure to the Knowledge of the kine-
tics of electrochromism in this system.

EXPERIMENTAL

The ellipsometer used in this study is an automated instru-
ment which has been made in this laboratory(7). An helium-
neon laser was used as a light source(6328 A). The cell was
filled with 1,0 M H SO and kept at 25*C. All potentials we
¿re measured agair^t an Hg/Hg_S0,/1,0 M H-SO. reference elec
trode.

The niobium pentoxide electrode was prepared by
thermal oxidation at 590*C for about 10 min.,this produced
a layer of Nb_05 about 15 fim thick.

The voltamograms were carried out using a PAR
174 A polarographic analyser.

IV SIMP. BRAS, ELHRQQUIM. ELEIRMNAL, 1984. ANAIS, P - 5 6 7 - 5 7 0
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RESULTS and DISCUSSION

Figure 1 shows a typical voltammogram for the
Nb_Oc electrode.The experiment begins at pcint (A) with the
eiecfrode at - 0.3 V in 1.0 M sulfuric acid solution .When
carrying out the potential sweep a first cathodic transfor-
mation(B) is observed,whose current depends on sweep velo-
city and H_SC content.In the cathodic direction the current
attributed to the hydrogen evolution reaction increases and
in this region of potential the oxide changes its color from
white to blue.This process is associated with the insertion
of the reduced proton in the niobium pentoxide film and is
limited to the region between (B) and (C).The plateau C is
the limmiting current that is associated with the saturation
of the diffusion layer with hydrogen atoms. For still more
cathodic potentials,the current of the hydrogen evolution
reaction Increases. The inversion of potential scan direc-
tion displays on anodic peaMDl.that depends nn sweep velo-
city and final cathodic potential.This peak is associated
with the bleaching process and the oxidation of hydrogen mo-
lecules formed during the hydrogen evolution reaction.

Figure 1 - Voltammogram during a color-bleach
cycling at Nb_0- electrode prepared
by thermal oxidation of Nb.Solution
1.0 * H2S04 at 50 mV/sec.
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The ellipsometric parameters and change curing

the potential sweep.However,a large hysteresis is observed
when the potential is changed from *• 0.5 to - * ,5\!. This
hysteresis is associated to bubble formation that changes
the optical parameters.However,in the voltaronngrans with fi-
nal potential equal to -1.0V, no hysteresis is observed.

The variation in the refractive index is smell
from A to B; this permits one to conclude about the occuren-
ce of e lectrostriction.However,the region B to C involves
high variation in this parameter.

When the potential is holded at approximately
- Q,71V,the values of a andV change ca. 12 % and no variation
is observed in the high-frequency conductivity(X) (9). If
the electrode potencial is now holded in -0 .96V,A andV vary
by 160Í; and changes as shown in figure 2.

ft
Figure 2- Dependence of conductivity on time for the po-

tencial holded at -0.71VÍ )and at -0.96VÍ—-)
The decrease of conductivity is due to the decre-

ase of the concentration of free elotrons in the film,which
occurs through the reaction:

Nb_Oe • xH • xe • H Nb_0_
¿5 x 2 5

Acknowledgments: the authors are gratiful to FAPESP and
CAPES for the financial support.
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THE PASSIVATION OF ZINC IK NEUTRAL CHLORIDE SOLUTIONS

N. Bocchi and C.V. D'Alkaine
Grupo de Eletroquimica, DQ-UFSCar
Caixa Postal 676
13.560 - São Carlos, SP, Brazil

ABSTRACT

The analysis of the mechanism of formation of passivating films
on neutral chloride solution is made through voltammetric measurements.
The consequences of the presence of oxygen is analysed together with
the change of the superficial pK, due to the change in hydrogen ion
concentration, produced by the film formation. The role of the CV"
concentration is also analysed aud through the theory the ionic
resistivity of the different film; is calculated.

INTRODUCTION

The electrochemical behavior of zinc has been studied on
alkaline media (1,2,3,4) due to the necessity of development of prima-
ry cells, with high dissolution electrode activity without passivation;
it has been studied in acidic media (5,6) and slightly acidic solu-
tions (7,8), due to its application in the Cl2/Zn and Leclanche
batteries. The extensive use of zinc in galvanized steels points out
some absence in the fundamental literature related to the neutral
solutions (9,10). One of the reasons for this fact is the variation
of the superficial pH during the experiments, something whict is very
difficult to control. The addition of buffers is a very dangerous
solution, because it is very difficult to know when the buffer
components are not affecting the results. On the other han'', the
irreproducibility of zinc electrochemical measurements is a know fact
(11,12), due not only to the preparation of the electrode (13), but
also to the variation of the results with the hydrodynamical
conditions and even with the position of the electrode (2). Some of
these aspects will be analysed.

The proposed mechanism for the formation of the passivated
film is the dissolution-precipitation one (1). This fact seems to be
related with the kind of electrochemical techniques (galvanostatic or
potentiostatic pulses which has been extensively used or with the
high aggressiveness of the solutions in which the works were done
(concentrated KOH). In general, the voltaametric techniques have
been used in these aggressive media, but at very low sweep velocities
(1,14). The work of Armstrong and Bulman (15) is perhaps one of
the few papers using volcammetric techniques in non aggressive
media, but it does not mention the formation of passivating films.
The present work reports the voltasmetric results of zinc in

IV SIMP. BRAS. ELHROQUIM. ELEJKMML, 1984 . ANAIS, Pr571-576
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neutral NaCl solutions,

EXPERIMENTAL

The working electrode was zinc 99.999Z (Aldrich) which was
molten in an argon atmosphere, rolled, worked to obtain a rod and,
before inclusion, thennically treated. The electrode area was
0.38 cm2 and, before each experience, it was polished up to 600 emery
paper. The cell was one of three compartments. The reference
electrode was a NCE to which all the potentials are referred. The
solutions were prepared from Merck-P.A. NaCl and bidistilled water.
The working temperature was 2S°C.

The electrode, after polishing, was introduced already at a
cathodic polarization (Ei" -1.480 mV); then, after waiting to attain a
stationary cathodic current (30 UA and 15 \ih for the oxygenated and
desoxygenated solutions, respectively), it was sv.ept anodicilly up to
a maximum potential lover than that of the transpassivity phenomenum.
Each sweep velocity, due to some irreproducibility already pointed out,
was repeated several times. The measurements show (as in the case of
Sn (16)) an irreproducibility somewhat greater at the beginning of the
ineasurements, when the electrode was kept in the air. Due to this
fact the first set of measurements were always disregarded.

RESULTS AND DISCUSSION

Fig. 1 shows typical voltammetric measurements. The different
parameters of the film formation process are defined by one of them
(Ep is the peak potential, ip the peak current and qp the peak charge).

The peak current density was linearly dependent on v1'2 as can
be seen in Fig. 2 for one of the cases. In all the cases the extra-
polation to y-0 gives rise to a negative current density (io) equal to
- 17.5 iiA/aa* for the oxygenated solutions, with no influence of the
NaCl concentration. For the case of deoxygenated solution, this
current density is bigger and changes with the NaCl concentration
(from -31.5 yA/cm2 for 1.0M NaCl to -7i.5 uA/cm2 for 0.1M).

These facts show the importance of the presence of H+ produced
by the film formation,which is known to be catalytically reduced on
zinc oxide. The io for the case of oxigenated solution is lower than
for the deoxygenated ones, due to the fact that the reduction of
O2 gives rise to 0H~,which neutralizes the H* formed. On the other
hand, the change in ic, in the case of deoxygenated solutions, is
showing that the adsorption of Cl~ inhibits the reduction of H+ on the
passivating film. The fact that this change is not observed in
oxygenated_solutions, must be the result of a competitive adsorption
between OH** and Cl~.

The variation of the peak charge with v"*1'2 is represented in
Fig. 3,

A model developed by one of us (17), permits to give an
interpretation of this fact through cbe following equations:
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Figure 1 - Typical voltamnograms for Zn in (a) 1M NaCl - v-lSmV/seg.;
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(PC)1/2
(1)

(PC)1/2
+ a

_1
,»/2
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where id is the dissolution current density at the passive state, C is
the film volume per Coulomb

Mf(C • » ), 0 is the ionic resistivity of the film,

q¿ o i* the dissolved charge up to the peak for the conditions of °>
velocity and "a" is an empirical parameter due to the dependence of
q¿ on v~1/2 (q¿ is the dissolved charge up to the peak).

The change of the slope of qp vs v~
1/2 for the diffent cases

(Fig. 3) can be interpreted as a change in "a". This is possible
because, as was pointed out in the analysis of Fig. 2, for the
different solutions there must be different adsorption situations,
which will produce different dissolution velocities (and dissolution
charges).

A surprising result, from the point of view of this theory, it
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the fact that in all cases the peak potential has a constant value,
when the model gives the following expression:

EP "£ L i + E "
p p p

(3)

Where CL, is the total transference coefficient (OL, - QJ) for
the process of oxidation of the metal in the metal/film interface,
ii its exchange current, I the thickness of the film at the peak and
e an integration constant. A possible explanation for this
sBrprising fact, can be the hydrogen evolution current which is
catalysed by the film oxide. This current will not only decrease the
peak current, but, through the need of electrons, will produce a
shift of the potential towards' more cathodic values, compensating
that given by eq. (3).

From eq.(l) the pC values ware calculated for the four cases
(see Table 1).

These values shew the important role, in neutral solutions, of
the presence of oxygen (possibly through the formation of OH" which
changes the pH of the electrode surface). The oxygenated solutions
produce less passivating films (lower ionic resistivity). This fact
will be investigated in the future.
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Figure 3 - qp V8 v"
1/2 for the different cases. (0) 0.1M NaCl, with 02;

(•) 1M NaCl, with O2; (A) IN NaCl, without 02; (¿) 0.1M
NaCl without 02.

Table 1 * Ionic resistivity for the different solutions studied

Solutions

O.IK NaCl

1.0M NaCl

7

9

Oxygenated

.0 x 10*5

.1 x 10**

pC(Q cm • C )

Deoxygenated

12.0 x 10*5

12.4 x 10*$
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ESTUDO DA ELETROREDUCÃO DO ION ZIKCATO SOBRE ELETRODO DE DISCO ROTATIVO
DE OURO RECOBERTO TOM FILME DE MERCÚRIO

ELISABETE J. PESSINE*, Silvia M. L. Agostinho e Hélio C. Chagas. I.QÜSP
CP. 20780, S. Paulo, *IPEN-ME/MEO - CP. 11049 - Pinheiros - CEP.01000

ABSTRACT
The kinetics of the electrochemical reduction of the zincate ion, has
beem studied in NaOH IN medium by using a gold rotating disk electrode
covered with a mercury film. It has beem observed that the limiting
current obeys Levich's equation over the entire range of the employed
zincate concentration. Logaritmic plots of ijç vs E show two linear
regions that allowed the calculation of transfer coefficients.
It was suggested that the reduction reaction occurs by two steps with
one electron each one with comparable rates and that all the eventually
chemical reactions are fast.

I - INTRODUÇÃO
0 sistema zinco/soluções alcalinas tem sido motivo para ura grande núme-
ro de estudos eletroquímicosd-õ) nestas duas últimas décadas, princ£
pálmente pela sua ampla aplicação em geradores de alta densidade de
energia elétrica.
Esses estudos tem sido feitos através de uma grande variedade de méto-
dos (3~s»7), tendo como objetivos estabelecer o mecanismo de reação do
sistema e obter informações quantitativas sobre sua cinética.
Tais estudos entretanto, divergem muito quanto as características bási-
cas das condições de trabalho como por exemplo o intervalo de concentra
ção do íon zincato (soluções supersaturadas/diluidas) e do hidróxido,
nível de purificação das soluções empregadas(s), natureza do eletrodo
(zinco sólido^?,5,7)de diferentes graus de pureza , amalgama de zinco
(s) ).
Acredita-se que essa grande variedade de condições experimentais de tra
balho seja a razão para a vasta divergência nos valores dos parâmetros
cinéticos da deposição e dissolução do zinco em meio alcalino, dificul-
tando por isso as comparações entre os vários resultados disponíveis na
literatura.
Esse trabalho tem como objetivo o estudo da redução do íon zincato so-
bre eletrodo de disco rotativo de ouro recoberto com filme de mercúrio
em meio de hidróxido de sódio. Assim será possível estabelecer subsí̂
dios para um trabalho mais amplo em que se pretende, variando apenas um
dos parâmetros de cada vez, entender melhor o mecanismo de reação do
sistema Zn/Zn(0H)~2 e também a influência no seu mecanismo de substancio
as (inorgânicas ou orgânicas) adicionadas ao eletrólíto.
As razões para o estudo da redução do íon zincato sobre filme de mercú-
rio são várias:

1 - A redução Zn(0H)~2/Zn pode ser estudada sem a interferência da
reação simultânea de desprendimento de hidrogênio, que normalmente oco_r
re em outros substratos metálicos,

2 - Possibilidade de verificação da ocorrência de mais de uma região
linear(quebras) nas curvas de polarização catódíca,que evidenciariam um
mecanismo de mais de toa etapa de transferência de carga com velocida
des comparáveis ' * ) .

IV SIMP. BRAS. BJETROQUIM. ELEIRONAL, 1SB4. ANAIS, p-577-582
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3 - Permitir, em igualdade de condições experimentais de trabalho,

comparar a cinética e o mecanismo da reação global Zn(OH)~2+ 2e = Zn +
40H~ sobre eletrodo de zinco e de mercúrio.

4 - Obter melhores condições de análise dos resultados, uma vez
que a sobretensão de cristalização è eliminada.

II - PARTE EXPERIMENTAL
Todas as soluções usadas, foram preparadas com água tridestilada e re£
gentes de pureza analítica.
A concentração da espécie em estudo era alterada (1 - 10mM/l) adicionan
do-se às soluções de hidróxido de sõdioO mol/1) volumes conhecidos de
uma solução estoque de sulfato de zinco.
Para desoxigenar as soluções empregou-se nitrogênio purificado, por pas_
sagem sobre cloreto de vanadio.
Os eletrodos empregados foram os seguintes:

1 - de trabalho - um eletrodo de disco de ouro (0 • 0,465cm) reco-
berto por uma película de mercúrio.

2 - eletrodo auxiliar - uma folha de platina de grande área.
3 - eletrodo de referencia - o calomelano saturado.

Todas as medidas foram realizadas à temperatura de 25 * 1 °C.
0 sistema experimental de medidas empregado é similar ao descrito pr£
viamente'10'.

III - RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 1 sao apresentados voltamogramas do eletròlito suporte(curvas
a) e do eletròlito suporte em presença de íons zincato de concentração
lOmM para várias velocidades de rotação (curvas b ) .
Observa-se nessa figura, que a corrente residual e a onda de redução do
hidrogênio não dependem de velocidade de rotação do eletrodo(curvas a).
Os patamares correspondentes à corrente limite da reação de redução do
íon zincato, ocorrem em potenciais menos catódicos (curvas b) que aque-
les em que se processa a reação de desprendimento do hidrogênio.
A redução do íons zincato se apresenta irreversível conforme pode ser
visto pela variação do Ei/2 com o aumento da velocidade angular do ele-
trodo (ll>.
A linearidade da equação de Levich é observada para a corrente limite
de redução do íon zincato em todo o intervalo de concentrações estudado.
A partir das curvas iLvs í

1'2 foi possível determinar o coeficiente de
difusão do íon zincatodi) e verificar que não existem reações químicas
lentas acopladas ao processo de transferência de carga'13*lk'.
A figura 2 apresenta a relação entre 1/i e 1/f1/2, para vários valores
de E para uma solução de íons zincato de concentração lOmM.
A constância na derivada d(1/i)/d(1/f1/2) • 1/B indica tratar-se de uma
região de Tafel com cinética de primeira ordem em relação ao zincato

A dependência entre o í^ com o potencial E é mostrada na figura 3 para
várias concentrações de zincato.
Gráficos de log i/íi^-i) vs E também são mostrados na figura 4 para vá-
rias velocidades de rotação do eletrodo.
A tabela I apresenta as inclinações de Tafel e os respectivos coeficier»
tes de transferencia catódicos obtidos a partir das curvas log ife vs E
(A) e log i/(iL-i> vs E (B).
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TABELA I
Declives de Tafel (b^) e coeficientes de transferencia (ak) para a red_u
ção de Zn(OK)"2(1-10roM/Zn(Hg) eo meio de NaOH 1M e T-25Í1°C.

CURVAS

( A )

( B )

Altas
bfc (itiV

132+20

86+7

sobretensões

0,4610,06

O,69±O,06

sobretensões mais baixas

74+9

6416

0,8110

0,9210

,10

,08

Observa-se a concordância entre os valores cbtidos de b^2 e ak2 dentro
do desvio experimental, pelos dois métodos. Entretanto, para a região
de elevadas sobretensões quando o i^i^ a obtenção desses parâmetros ci-
néticos a partir dos valores de ífc sao bem mais confiáveis, uma vez que
o problema de transporte é eliminado. Nesta região, o valor encontrado
bk x = (132+20) mV dec"

1 ê concordante com o observado por Despic ( 8),
de grandeza bk = (14416)mV dec~ x durante o estudo galvanostático do pro-
cesso de deposição do zinco a partir de soluções alcalinas de zincato
(KOH 1 - 1 4 Mol/1) sobre eletrodo de amalgama de zinco.
As regiões lineares observadas ias curvas de polarização, indicam a
existencia de dois processos de transferência de carga com velocidades
comparáveis, mas o valor de a ^ < 1 foge ao esperado teoricamente^ 9)
quando se admite este tipo de mecanismo.

IV - CONCLUSÕES
0 estudo da deposição do zinco a partir de soluções de zincato em meio
de hidróxido de sódio 1 Mol/l sobre eletrodo de mercúrio, nos permite
concluir:

1 - 0 processo de transferência de carga se apresenta irreversí-
vel, quando se far. uso do eletrodo de disco rotativo.

2 - A reação de deposição do zinco ocorre sem a presença de eta
pas químicas lentas, precedendo ou sucedendo o processo de transferên
cia de carga.

3 - A existência de mais de uma região linear nas curvas de pola-
rização, indicam possível existência de duas etapas de transferência de
um elétron cada e de velocidades de reação comparáveis; apesar de não
corresponder ao esperado teoricamente, p*r o tipo de mecanismo propos-
to (1 < otfc, < 1 + 02 < 2 ) .

GLOSSÁRIO

E - potencial aplicado (Volt)
« potencial de meia onda (Volt)
• corrente (mA)
« densidade de corrente (mA cm~ 2)
• densidade de corrente limite de difusão (mA cm~ z)
• densidade de corrente eliminada a difusão (mA a r 1 )
• velocidade de rotação do eletrSdo (seg- 1)

B - 0,62 nF D 2 / 3 v" 1/» c~ (2TT)1/* - constante de Levich
bkí • declives de Tafel catódicos
°ki " coeficientes de transferência de carga catódicos.

I
i

¿k
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ABSTRACT

As part of the UFSCar/Solar Energy/FINEP program a pilot plant

for the production of the active material for lead acid batteries was

developed.

The basic operations are: milling and lead oxidation in ball

mill, classifying of lead monoxide in the proper particle size by means

of a cyclone, monoxide mixturing with water and sulphuric acid thus

forming a paste. The paste is then placed on grids and finally scrapped

and compacted. The plates pass through a 3009C kiln and are cured in

controlled atmosphere. The purpose of the present work was the

planning and building of the plant equipments.

1. DESCRIÇÃO

Dentro do projeto de baterias do Grupo de Eletroquímica (convê

nio UFSCar/Energia Solar/FINEP), se tornou necessário o desenho e inst£

lação de uma mim-planta piloto para produção de material ativo para

placas de baterias chuubo-ácido. Descreve-se a seguir as linhas gerais

e os cálculos realizados para o desenho de uma planta piloto de prodtj

çao de material ativo.

0 chumbo metálico que vem da fundição em forma de bolas é BOX

IV SIMP. BRAS. ELfTROOJIM. ELETROANAU 19B4. ANAIS, P - 5 8 3 - 5 8 8
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do num moinho de bolas continuo. A alimentação do moinho ê manual e o

pó i retirado através de um fluxo de ar que passa pelo moinho. A velo_

cidade do ar dentro do moinho determina o tamanho máximo das partículas.

Para separar o pô desse fluxo de ar usa-se um ciclone que determina o

tamanho mínimo de partículas. Acima do ciclone instala-se o ventilador

para gerar o fluxo de ar.

No moinho, o chumbo se oxida passando a monoxido de chumbo li_

berando calor. 0 pó usado na mistura tem uma porcentagem de 7QZ de mo

nõxido e para que haja oxidaçao nerte percentual é necessário que a tem

peratura atinja 809C e que haja tambe.ii controle da umidade.

0 pó é retirado do ciclone e com uma misturadora do tipo sim£

son é misturado com água e ácido sulfúrico, formando uma pasta. Essa

pasta e colocada nas grades através do processo de empastação. A grade

e levada por uma esteira, passando primeiro por um raspador, para ret¿

rar o excesso de material ativo, depois por dois cilindros onde são com

pactadas e dai entram no forno (a uma temperatura de 3009C). Neste p€£

dem água, facilitando assim o processo de oxidaçao do chumbo. Finalmeii

te são curadas em atmosfera controlada.

Como foi visto, hã cinco operações básicas: moagem, separação

gas-sólido, mistura, empastação e secagem, que serão vistos em seguida,

mais detalhadamente.

2. msmuo
2 . 1 . Moagem

A moagem do chumbo é realizada num moinho de bolas continuo.

Este moinho consta de uma carcaça cilíndrica que gira sobre um sistema

de apoio. 0 sistema de apoio é constituído de dois eixos horizontais,

do qual um deles está ligado a um motor através de um sistema de apoio.

Este é constituído de dois eixos horizontais, do qual um deles está 1¿

gado a um motor através de um sistema de polias. Quando o motor é aci£

nado, este eixo imprime ao moinho um movimento giratorio.

0 moinho é preenchido até a metade de seu volume com o elemen_

to de moageo. Este é constituído por bolas de chumbo com uma distribui
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çao de granulometria. A alimentação é feita pela boca lateral e é con_

tínua.

A moagem propriamente dita é feita por fricção e impacto, pois

quando o moinho gira, as bolas são arrastadas pelo lado do moinho, com

ajuda de esteiras longitudinais ao moinho, e carregadas até perto do to_

po onde elas perdem o contato com a parede e caem ao fundo para serem

novamente apanhadas e recicladas. A força centrifuga mantém o contato

entre a parede e as bolas.

Os moinhos industriais sao dimensionados a partir de moinhos

de laboratório, onde se obtém as características do equipamento em fun_

ção do material a ser moldo. Diante disso, já que nao há uma equação

própria para o dimensionamento do moinho, estabeleceu-se um diâmetro e

comprimento do moinho em função da quantidade de pó necessária para os

ensaios. À partir deste diâmetro e de uma relação empírica, determina-

se o diâmetro das bolas de alimentação.

2.1. Separação Gás-Solido

A extração do pó do moinho será realizada por um sistema cicl£

ne-ventilador, onde sera separado e coletado o pó. Portanto, um fluxo

de ar carrega as partículas do moinho para o ciclone. No moinho, o t£

manho máximo das partículas é determinado pela velocidade do ar dentro

do mesn». A partir da velocidade e do diâmetro do moinho, determinou-

se a vazão de gás que passa pelo mesmo. Neste caso, pretende-se obter

partículas de até 50 um.

0 fluxo de ar gerado pelo ventilador passa pelo moinho carre_

gando as partículas e através de uma tubulação, entra tangencialmence

no ciclone. Ao entrar no ciclone o ar com o pó sofre um movimento rota

cional. 0 turbilhão formado desenvolve uma força centrífuga que age a£

remessando as partículas radíalmente em direção ã parede e assim as pa£

tículas são coletadas.

Escolheu-se um modelo de ciclone de alta eficiencia e vazão mo_

derada. Neste modelo todas as dimensões do ciclone são dadas em função

do seu diâmetro. Desta forma, a partir da vazão de gás pré-fixada no

moinho e do modelo de ciclone escolhido, tem-se que a equação resultan

te para o dimensionamento do diãoetro do ciclone fica em função apenas
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do diiraecro mínimo de partícula a ser coletada.

Para uni ciclone operar eficientemente ? necessário que a queda

de pressão esteja entre 40 e 100 metros de coluna de gás. A queda de

pressão nos ciclones é basicamente devido a perda na entrada, perda na

saída, perda por fricção e perda de energia cinética. A equação para o

cálculo da queda de pressão S função das características físicas do

fluido, velocidades de entrada e salda no ciclone e das características

geométricas do modelo escolhido. Por existir una grande literatura s£

bre ciclones, não aprofundar-se-á o tratamento realizado para o cálculo

desta operação unitaria.

2.3. Mistura

0 põ, produzido e coletado no ciclone, para ser utilizado nas

placas é necessário que esteja na forma de pasta. Esta pasta é produzi^

da numa misturadora do tipo Simpson pela adição de agua e ácido sulfúri_

co.

0 seu funcionamento é bastante simples. Quando seu eixo cen_

trai gira a uma certa velocidade, o» raspadores, lateral e interno, le_

vam progressivamente o material até o caminho das rodas, onde ocorre in

tensa ação de esmagamento. 0 raspador lateral impele o material da pa_

rede para o caminho das rodas. 0 raspador interno movimenta o material

da parte central para a trajetória da outra roda. As rodas esmagam o

material, quebrando os torrões e agregados.

Para o dimensionamento deste tipo de equipamento há pouca in_

formação quantitativa, por isso, utilizou-se o principio da similarida

de geométrica para redução do tamanho da misturadora. A similaridade

geometria é melhor definida em termos de correspondência. Considere-se

dois corpos sólidos, cada um com três eixos imaginários interseccionan_

do no espaço, de forma que todos os pontos são unidamente descritos por

três coordenadas. Ha um ponto no primeiro corpo cujas coordenadas são,

x, y e z e um ponto no segundo corpo tendo coordenadas x \ y' e z'; e¿

cas coordenada» estão relacionadas com as primeiras coordenadas pela re_

lação:
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= L (fator)
z

onde a proporção de escala linear é constante.

A partir de uma misturadora conhecida e de un volume . • traba

lho pri-estabelecido, tem-se a relação entre os volumes das duas mistu_

radoras e daí a relação entre os raios (fator) das mesmas. Da relação

entre os raios das duas mis turadoras calculou-se todas as dimensões da

misturadora piloto, como sendo igual ã dimensão da misturadora de labo_

ratÓrio multiplicado pelo fator acima definido.

2.4. Empastação, Secagem e Cura

A colocação das pasta produzida na grade chama-se empastação.

Neste caso, devido a pequena quantidade de pasta e do curto tempo de

duração da pasta, optou-se pela empastação manual.

No processo de empastação há um excesso de pasta na placa que

2 retirado por um raspador que é uma lâmina. Ha ainda a necessidade de

se compactar a placa para melhorar a aderência da pasta na grade e ob_

ter uma porosidade ideal na placa. Para isso, utilizou-se um cilindro

de amassar pão, onde a pressão de compactação é variável. Após isto, a

placa está em condições de entrar no forno para iniciar o processo de

cura.

0 objetivo da passagem das placas pelo forno é a retirada do

excesso de água. Esta operação é fundamental pois na fabricação da pas_

ta I colocada uma quantidade de água que gera um excesso da mesma. £ ne_

cessãrio reduzir a percentagem de água para facilitar a oxidação do

chumbo remanescente na placa até um valor de 57..

0 forno escolhido será de material cerâmico enrolado por uma

resistência de fio Kanthal DSD e isolado por diatomito.

0 diâmetro do forno foi baseado no tamanho de uma placa de ba

teria. 0 comprimento do mesmo foi definido de modo que o tempo de pe£

manência da placa dentro do forno seja de um minuto (tempo este suíí_

ciente para que a perda de água na placa seja ideal para a máxima oxida_

çâo do chumbo).



Através das equações de transporte de calor, calcu

lou-se a potência dissipada pelo sistema quando este atinge

o estado estacionario. Neste estado, a potêacia fornecida

ao sistema sera igual ã potência dissipada pelo mesmo.

A partir da potência dissipada e da tensão seleci£

nada, calculou-se a resistência necessária ao sistema e dai

calculou-se o diâmetro e o comprimento da resistencia ele -

trica.

Pelo fato da temperatura de fusão das grades ser

baixa (3209C), a temperatura do forno devera ser rigorosa-

mente controlada.

As placas assim produzidas, apôs o processo de cu-

ra estão em condições de serem utilizadas.

Do exposto acima, espera-se que a fabricação das

placas seja prõxl-aa aos padrões industriais e por outro la-

do, que as variáveis do processo possam ser controladas e

alteradas, conforme a necessidade de nossos ensaios experi-

mentais. Na apresentação do trabalho fornecer-se-á os deta-

lhes dos cálculos dos desenhos.
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THE KINETICS OF ELECTROCHROMISN OP NIOBIUM
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ABSTRACT

Galvanostatic curves in H SO for the electro -
chromic process at Nb.n electrode were used to determine
the diffusion coefficient of hydrogen.The hydrogen content
was determined from coulometric titration,

INTRODUCTION

The phenomenon of electrochomism in oxide films
was investigated intensively(1-4).However most of tne atten-
tion has been spent on tungsten oxide films C1-2). Th¿ siow
dissolution of WU in aqueous sulfuric acid solution has in-
hibeted the use or this material in these displays.

Reichman e BardC5) have proposed the use of nio-
bium pentoxide electrodes as electrochromic displays.The main
advantage of thermically grown r.iobium pentoxide is the ab-
sence of dissolution of this film in sulfuric acid.

Several studies have attempted to determine the
diffusion coefficient,the vacancy concentration profiles and
the Kinetics of the coloration process for tungsten ox.de
films(1-<P .

In this paper we report some results on the elec-
trochromism of niobium pentoxide and,the Kinetics of the co-
loring process is analysed.

EXPERIMENTAL

Niobium pentoxide electrodes were prepared by
thermal oxidation in air at 590*C for about 10 minutes which
produced a white layer of Nb_O. about 15 fm thicK.Galvanos-
tatic transientes were applies using a Potentiostat-Galvanos'
tat Electroargen;the temperature was 25'C. The potentials
were measured with a Keithley model 169 digital multimeter.
The electrode potential was messured with respect to a

S04 1,0 n H-SO^ reference electrode.

IV SIMP. BRAS, ELETROQUIM. ELETRCAIKU 1984. ANAIS, p-589-592
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RESULTS and DISCUSSION

Figure 1 shows a typical potential-time curve
•For the 15 m layer of niobium pentoxide obtained by thermal
oxidation of niobium. During the application of cathodic cur_
rent the coloration starts and after the current inversion
the bleaching process begins. The response time for the color_
bleaching process is of the order of 50 msec,as shown in Fig.
1. The electrochromic process in niobium pentoxide electrode
can be attributed to the double injection of protons and elec
trons:

Nb2O- • yH • ye" » H.Nb,Dr CD
where 0 ¿ y 4. 0,05 .

HyNb2°5

Figure 1 - Galvanostatic curve for Nb-O,. electrode

With the purpose of determining the content of hy
droEsn atoms in the film, coulometric titration curves were
obtained .by passing Known quantities of charge thijugh the
film and allowing the cell to re-equilíbrate.By the measure-
ment of the open-circuit voltage done after each compositio-
nal change, the variation in hydrogen composition was calcu-
lated from Faraday's law. The titration was repeated many
times to generated the complete curve. Figure 2 shows a ty-
pical coulometric titration.
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-03

2 - Coulometric titration curveFigure

From the galvanostatic technique, the application
of Fick's law with adequated initial and boundary conditions
permits to determine the concentration of hydrogen and the
chemical diffusion coefficient. Considering that the time to
attaim equilibrium is short.the time-dependent Fick's equa-
tion was analysed using the short time solution of FicK's
1 aw[7) .

Then we obtain:
1/2 .

[2)V(t) = 2VmidE/dYH

where i.Vm,(dE/dY) and D represent the imposed current densi
ty the molar volume,the local slope of the coulometric ti-
tration curve,and the chemical diffusion coefficient,respec-
tively. Thus,the concentration of hydrogen as a function of
distance at any time i is given by:

1/2
C(x,t) -

2A t
.1/2

ierf c - C t - T J

2( Dt)1/2
ierf c

2D 1 / 2Ct-T) Í/2

This equation disagrees from the solution propo
sed in the literaturei1) for analysis of the kinetics of co-
loration in W0_ anodic films.

The apparent diffusion coefficient for hydrogen
determined by Equation 2 is aproximately equal to 5x1C
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cm /sec. However,the chemical diffusion coefficient decrea-
ses with the increase in hydrogen content. This effect is
related to an additional ordering of the oxide structure.
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COPPER THIOMOLYBDATES: AN ELECTROMETRIC STUDY
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Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba - Campina Grande, Paraíba,
Bras i 1.

ABSTRACT

2+
The course of reaction be.tween Cu and different thiomolybdate

2- 6- 2m
anions (MoS. , MOj.S«c , M o 2

Sii) nas been followed by means of pH and
conductometric titrations at different.pH ranges in aqueous and aqueous-

ethanolic media, with each of the reagents alternaiy used as the titrant.

The sharp inflections in the titration curves provide cogent evidence

for the formation and precipitation of CuS.MoS-, 3CuS.*»MoS, and CuS.2MoS.

around pH 7.2, 5.9 and 1».3 respectively. The titrations of the copper

salt with Na.S.'tHoS. failed to provide any dependable results for the

formation of the corresponding copper thiomolybdate, CuS.^MoS,. The

precipitates obtained at the end-points are also analysed gravimetrical-

ly. The analytical results support those obtained by the electrometric

methods.

INTRODUCTION

In view of the interesting results obtained earlier on the
2-

polymerisation of thiomolybdate anions MoS. and formation of different

thiomoiybdates of T1(I) and U0,(il), the present study involving pH and
2+conductometric titrations between Cu and thiomolybdate anions was

undertaken. There ¡s, however, no reference-in the literature on the

study of this system.

EXPERIMENTAL

Extra-pure grade chemicals were used. The solutions were prepa-

red in distilled water. The solution of Na.S.MoS. was prepared by

digesting analysed sample of molybdenum in sodium sulphide solution of

required strenght.

pH measurements were carried out on Metrohm Herisau pH-meter

using Schott Gerate glass combination electrode. The end-points were

obtained from the sharp inflections in titration curves and confirmed

V SIMP. BRAS. ELETROQÜIM. BEfflQMN.., 1984. / M I S , p-593-598
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further from the maximum in dpH/dv. The conductance measurements were

performed on a Metrohm Herisau conductometer. Conductivity values after

correcting for dilution were plotted as a function of ml of titrant ad-

ded and the end-points were judged from the breaks in titration curves.

Forty ml of solution was taken in the titration cell each time

and thermostated at 25+0.1°C. The same strengths of solutions were em-

ployed in both the techniques for the sake of comparision of results.

RESULTS AND DISCUSSION

Sodium thiomolybdate solution pH 9.3 was prepared by digesting

molybdenum trisulphide in «odium sulphide solution of required strength.

Na2$ + MoS, m Na2S-MoS3

The solutions of other sodium thiomolybdates were prepared by progressive

addition of H.SO, solution to boiling solution of Na.S.MoS, in the molar
M l )

ratios 1:4, 1:2 and 3:4, the corresponding compounds formed were

3Na2S.<»HoS. (pH 6.6), Na2S.2Mo$. (pH k.5) and Na2S.4MoS. (oH 2.8) respe£

tiveiy. MNa2S.HoS3) + HjSO^ - ONajS.lMoSj) + HjS +

) + HjSO^ - 2(Na2S.2MoS3)

2(Na2S.2Mo$3) • H S0^ * j j 2 ^ ^

Na.S.MoS. titrations: Fig. 1 (curves 1 and 2) illustrates the H+ concen-

tration when copper sulphate solution is treated with Na.S.HoS, solution.

In direct titrations (curve 1) when copper sulphate solution (pH 4.7) is

added from the microburette to the Na.S.MoS, solution (pH 9.3) a gradual

decrease with a marked downward jump in pH occurs at the stoichiometric

end-poinÇí which corresponds to the formation and precipitation of cop-

per thiomolybdate, CuS.HoS.. In case of inverse titrations (curve 2)

when Na2*HoS. solution is used as titrant the pH first decreases slowly

but at equimolar ratio of the reactanu a sharp increase in pH is obser-

ved confirming the formation of the same compound in the vicinity of

pH 7.2. The first decrease in pH in these reverse titrations may be

ascribed to, the liberation of free acid by hydrolysis of the copper salt.

The formation of the thiomolybdate can be represented as follows:

* CUS.M0S3 +
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The conductómetroc titrations (Fig. 1, curves 3 and 4) between copper

sulphate and Na-S.MoS, show we)1-defined breaks corresponding to the

the2+
molar ratio of, Cu : HcSf as 1:1 confirming the formation of

identical compound, copper thiomolybdate, CuS.MoS^.

3Na2$.4MoS. titrations: Fig. 2 represents the results of the titrations

Curves I and 1: ml of M/IO C u S % added to *»0 ml

of M/200 N a ? S . M o S v Curves 2 and ¿: ml of «/10

added to hO ml of M/l*0

z S

I 2
Titrant (ml)
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between 3Na_S.'»MoS, and copper sulphate solutions. The pH (curves 1 and

2) and conductometric (curves 3 and k) titrations provide well-defined
2+ 6-

breaks and inflections at the molecular ratio of Cu : Mo^Sj. « 3:1

suggesting the fornation of 3CuS.4MoS. around pH 5.9- The reaction can

be represented by the following equation:

Na,S.2MoS. titrations: A series of conductometric titrations were perfo£

med between Na.S.MoS. and copper sulphate solutions. The titration cur-

ves exhibit well-defined inflections at the point corresponding to the

formation of CuS.MoS- in the neighbourhood of pH 4.3. The reaction can

be represented as below:

CuSO^ + Na2$.2MoS • CUS.2MOS. + Na^O^

pH titrations between the copper salt and Na2S.2MoS. solutions

were found unsuccessful. This may be ascribed to almost equal pH values

of the reactants.

The electrometric investigations on the reaction between copper

sulphate and Na-SAMoS, were also performed but the curves did not exhi-

bit any appreciable inflections and breaks.

It was noted that after each addition of the titrant it takes

a little time for the pH and conductance values to become steady. A

thorough stirring in the neighbourhood of the equivalence point has a

favourable effect. The presence of ethc.no1 (20t) increased the magnitude

of the jump in the curves as a consequence of the decrease in solubility

of the precipitates formed.

ANALYTICAL STUDy

The results of the electrometric investigations were substanti¿

ted by analytical methods: The different copper thiomolybdates were

prepared my mixing stoichiometric amounts of copper sulphate and the

respective sodium thiomolybdate. A known amount of each was treated twice

with enough cone HNO, and then digested to dryness on a steam bath. The

copper contents of these dry residues were determined as thiocyanate* '

and molybdenum as Its quinoiine complex* '. The sulphur contents in

copper thiomolybdates were determined gravimotricaily by wet process* .

From the proportions of copper, molybdenum and sulphur in the compounds

thus obtained, their compositions were established, which were found



Curves 1 and

M/600 lNa.,S.i»MoS

ml of M/10 ->1 of

I 2
Titront (ml)

FIO. 2

Curve I . ral o f M/10 CuSO^ added to • ml of M/200

Na 2S.2MoS ?. Curve 2:ml of M/*0 Na,*.2r>o«, added to

l»0 ml of M/500 CuSn. .
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to be the same as obtained by the pH and conductometric study.

The results evidently suggest the formation and precipitation

of CuS.MoS , 3CuS.<»HoS. and CuS.2HoS. around pH values 7-2, 5.9 and

4.3 respectively.
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ABSTRACT

The anodic growth of niobium oxide in alkaline

solution is analysed using the voltammetric technique.The experimen-

tal results show that the peak current increases with the aquare
-1/2root of the sweep velocity, the peak charge with v and the peak

potential changes linearity with the logarithm of the peak current.

All these results are interpreted throug.i a model previously developed.

1. INTRODUCTION

Due to the fact that the Niobium is a valve metal,

from the electrochemical point of view it has been fundamentally

studied aiming at the application of the rtott and Cci-rera high field

theory . Using galvanostatic oxidation techniques , several

authors have shown that the model is followed. Frjm the point of view

of film oxides, Pourbaix has shown that both NDO trwi NbO-,, are

thermodinamically unstable in aqueous solutions at any pH, in the

region of water stability, but they are stable at ..ore cathodic

potentials. In the region of waterstabi1 ity only Nb.O- oxide is

stable. Different kind of methods to produce oxide films on Niobium

have shown that these layers are formed by Nb-O-, which comes to

be 6 nm thick and an underlayer of NbO which could come to be 1 nm.

When these oxides are formed electrochemically, the problem of the

variation of the superficial pH must be taken into account. It has

been shown that during the galvanostatic anodic fomat i on ar initial
(8)solution of pH « 2.0 could come to have pH • 0,9 . To eliminate

this problem in the present work the elected solution has been 1.0M

NaOH.

:V SIMP. BRAS. ELHROQUIM. EfTRCAWU m ANAIS,
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Concerning the use of the voltannetric technique

to study the Niobium electrode,very few works are found19' * .The

present work, using a model developed by one of us • tries to

show a possible interpretation for the electrochemical Nb.O. film

formation, during the voltamnetric experiments.

2. EXPERIMENTAL

The working electrode was 99,92 Nb included in

epoxi resin with an area of 0,28 cm2, which was always polished up

to 600 enery paper before each measuremt. After that, the electrode

was introduced in the working solution polarized cathodically at

E| - -1.35 volts, from where the voitanmetric sweep was initiated.

The reference electrode was Hg|HgO,1H NaOH to

which all the potentials are referred. The all was a three-comport-

ment one and the working temperature was 30*C. The solution was

deaerated l,0M NaOH.

3. RESULTS AND DISCUSSION
(12)The model proposes for the peak current

density Op) the following dependence with V:

»°* 1 i/a #1»

where \¿ ft the dissolution current density; p the ionic resistivity
of the passivating film and C its volume per Coulomb.

1/2Fig. I shows the (p vs v representation
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Figure I - Peak current density as square root of

the sweep velocity for Niobium in

deaerated 1.0M NaOH solution at 30°C.

From this figure the calculated value c? pC was

2,0 íicm^mc"1. Using a value for C equal to 1,26 x 10~ cm2me"1 (cal-

culated from C "err » where H. is the molecular weight of rib-CL

and ¿r is its density), the obtained value of p was 1,6 x l07ftcm.

The extrapolation of ¡<j for v » 0 gives rise to

a negative dissolution current. This erroneous result perhaps could

be attributed to the reduction current of ionic hydrogen formed

during the film growth. It is well Known1 ' that in the cathodic

sweep at neutral pH, it is possible to see the peak corresponding to

the H+reduction.

The model also proposes a linear relation

between the peak charge (qp) and v~'' , following the equation:

al qod

where A0f Is the potential drop across the film, "a" an empirical
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parameter which is due to the fact that the dissolution charge (qd)

is depending on the sweep velocity and q^ is this charge for vw».

Fig. 2 show the qp vs v"
1^2 representation. From

the plot a value of 4.5 mc/cs2 . for q ^ is obtained.

-1/2Figure 2 - Peak charge density vs v for

Niobium in deaerated 1,0M NaOH solution

at 30*C

From the peak charge density, the peak current

density and the experimental value of pC obtained from Fig 1, it is

possible to calculate

plpip - pCqpip (3)

where

ip being the thickness of the oxide layer at the peak conditions.

The obtained value of A$f was practically

constant (—23 mV), in agreement with Figure 2.

The theory predicts that

Ep " SE? *" if * a t p iP * EJ i5)

where a^ is the transference coefficient (o^ • BN) for the process
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of oxidation of the metal from the metal surface to the first oxide

monolayer, ij the exchange current density of this process and E°

an integration constant.

Then, from the representation of Ep vs In ip it

is possible to calculate the value of a M ( due to the fact that the

other terms plpip was found constant). The value of O-M was found

to be 0.7» which must be compared with the theoretical value of 2.5

if the free energy barrier were symmetric.

It is interesting to point out that for very high

sweep velocities, the theory predicts a Tafel relation for log ¡ vs

E; this give rise to the possibility of having another independent

form of calculation of <x,, in the metal film interface.

Fig. 3 shows the £n i vs E is representation for

a sweep velocity of 260 mVS . The value obtained for o^ from this

figure is 0.4, which is in very good agreement with the data obtained

before.

Figure 3 - In « vs E representation for the case

of V > 260 mVS'1. Niobium in deaerated

1,0M NaOH at 30°C.
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