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RESUMO

O presente trabalho descreve um método de passar, atra

vés de vidros de lâmpadas, Ions de sódio, lltio, potássio,cál.

cio, ferro e ou-ros, por meio da ação de um campo elétrico es

tacionãrio.

As experiências mostraram que a massa depositada no in

terior das lâmpadas obedece â lei de Faraday da eletrõlise, a

pesar de se tratar de vim processo de "eletrõlise" não conven

cional.

A condução elétrica no v^dro não é eletrolítica, pois

neste só se inovem íons de uma carga; no interior das lâmpadas,

elétrons e Ions.

0 trabalho Parabém descreve um método que permite de-

monstrar que os Icns de hidrogênio não atravessam os vidros.

Este fato é extremamente importante, pois permite a ob

tenção de sódio, lltio, potássio, cálcio, ferro e outros com

impurezas da ordem de duas partes por milhão.

Usando técnicas de medições nuclearas, demonstrou - se

que íons pesados tais como fósforo radioativo ?0A~ ~> não a-

travessam os vid -s.

Os resultados experimentais são explicáveis pela lei

da eletrõlise de Faraday nos casos em que os Ions podem pene-

trar a est.rutura do vidro.

Para elaboração desse trabalho o autor teve a necessi-

dade de .'õzer um estudo profundo do estado vltreo e das pro-

priedades dos vidros, cujo conhecinento é essencial para a

interpretação dos dado experimentais.
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Por esse motive, na primeira parte deste trabalho, é a-

presentado um capítulo no qual se procura atualizar os conheci

mentos sobre esse problema.

Fato semelhante ocorreu em relação ao processo de ele-

trõlise, pois os depósitos observados obedecem com muito boa

aproximação à lei de Faraday.

Como a eletrólise no vidro é um processo que difere bas_

tante da eletrôlise convencional,o autor procedeu a uma exten-

sa revisão bibliográfica sobre o assunto e o resultado desse

trabalho ê exposto no capítulo II.
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SUMMARY

In this paper, the author describes a method to intro-

duce sodium, potassium, lithium, calcium, iron and other ions

in a vacuum or gas light bulb by means of a strong stationary

electric fild.

The experiments have shown that the mass deposited in-
e*de the bulbs obey Faraday's law of electrolysis, although

the process of mass transfer in not that of a conventional

electrolysis.

The electric condution of electricity in the glass is

not a conventional electrolysis since only positive ions are

responsible for the current flow; in the interior of the bulb,

the current is carried either by ions of both charges, when

low pressure gas is present, or by electrons when the bulb is

in a high vacuum ( 10~ mm Hg).

The experiments have also shown that hydrogen ions do

not penetrate the glass structure: this is an important obse£

vation since it shows that it is possible to obtain deposits

of K, Ca, Na, Li, Fe etc., with impurities of the order of two

parts in a million.

Through the use of radiactive tracers it is shown that

heavy ions, such P0- do not penetrate the glass structure.



INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, graças aos progressos no conhecimen-

to das estruturas de vidros, em decorrência do aperfeiçoamen-

to das técnicas de análise estrutural (raios X, microssonda,

microscópio eletrônico, análise por ativação etc), tornou-se

possível um melhor conhecimento de suas propriedades e a pro-

dução em escala comercial de vidros condutores de eletricida-

de na temperatura ambiente, devido ã introdução de portado-

res de cargas elétricas na sua estrutura.

Vidros condutores de eletricidade são hoje utilizados

comercialmente em fogões, aquecedores elétricos, pára-brisa de

automóveis que podem ser aquecidos por efeito Joule na massa

do próprio vidro, em placas destinadas ao aquecimento de am-

bientes ,etc.

Há muito tempo, são conhecidas as propriedades de tran£

porte de ions através de cristais de quartzo, por intermédio

dos canais das estruturas SiO, na direção do eixo z.

Sabendo-se que o SiO- é uma estrutura básica na constî

tuição dos vidros, procurou-se investigar se fenômenos seme-

lhantes aos que ocorrem com o quartzo poderiam ser observa -

dos em vidros, através de estrutura amorfa. Em outras pala-

vras, como o vidro apresenta uma estrutura cristalina de al-

cance muito curto, poder-se-ia forçar a passagem de Ions atra

vés dessas estruturas, distribuídas desorganizaeamente na maŝ

sa do vidro.

Após a passagem por uma dessas estruturas, o Ion esta-

ria sujeito ã difusão que o levaria eventualmente a outra es-

trutura do mesmo tipo que seria penetrada e assim sucessiva-

mente.
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Para aumentar a velocidade de difusão,planejou-se aque

cer os vidros a alta temperatura e imprimir uma força de tran£

porte aos Ions metálicos através de um campo elétrico.

Com esse propósito foram plenejadas e executadas uma sé-

rie de experiências com vários arranjos experimentais que se-

rão descritos no presente trabalho.

A análise dos dados mostrou que esse fenômeno de pene-

tração, com Ions de elementos diversos dos que constituem o

vidro, só ocorre em camadas situadas próximas ã interface en

tre a superfície do vidro e a do meio doador de íons estra-

nhos, sendo sua penetração desprezível. Esse fenômeno foi ob-

servado estudando-se a penetração de Ions de fósforo '.adioati.

vo e sua atividade no vidro em função da espessura da camada.

Esta era dissolvida mediante ataque químico do vidro.

Esse fato estava aparentemente em contradição com os

resultados obtidos por eletrólise de Ions alcalinos através

de vidros de lâmpadas a gás e a vácuo, nas quais se manifes-

ta um depósito visível, que pode ser pesado e que obedece a

lei de Faraday. A aparente contradição entre esses dois fatos

experimentais é removida pela natureza do mecanismo de pene-

tração desses íons. Constatou-se que somente podem penetrar no

interior da lâmpada Ions da mesma natureza que a dos existen-

tes na composição do vidro ou Ions que possam substituí - los

na sua composição.

No capitulo final desse trabalho (conclusões) esses fa

tos serão analisados.
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I - V I D R O

1 - Definição

Por vidro entende-se uma substância inorgânica, amor-

fa e fisicamente homogênea, obtida pelo resfriamento de uma

massa em fusão, que enrijece através de um aumento contínuo de

viscosidade. Este resfriamento é feito sem cristalização .

"Dentre as numerosas substâncias que podemos obter no

estado vítreo, as mais importantes são:a silica (SiO2) e os

silicatos; o anidrido bórico (B-O-J e os boratos; o anidrido

fosfórico íp2Oc) e o s fosfatos; o selênio, a glicose, as re-

sinas naturais e artificiais, etc.

Todas essas substâncias, no estado fundido, são líqui-

dos muito viscosos que, por resfriamento, aumentam, de manei-

ra notável, a própria viscosidade até que as moléculas que as

constituem percam toda a mobilidade, conservando porém a mes-

ma disposição caótica que possuíam no estado líquido.

Portanto, ã temperatura ambiente, o vidro apresenta a

mesma distribuição molecular que possuía no estado de fusão

que é isotrópico; além disso, não possui um determinado pon-

to de fusão mas aquecido lentamente diminui a consistência e

passa gradativamente ao estado líquido .



2 - Constituição química dos vidros

Os elementos que compõem os vidros agrupam-se em qua-

tro famílias que desempenham papéis distintos tanto na fabri-

cação quanto nos usos dos vidros.

2.1. Vitrificantes

0 principal vitrificante ê a silica (SiO~) . Ela é a

matéria vitrificpite por excelência e seu ponto de fusão está

em torno de 180O9C.

0 excesso de silica endurece o vidro e altera seu coe-

ficiente de dilatação. Este é quase nulo para a silica pura

(5,5 x IO"7 9C"1) e alcança (120 x IO"7 9C"1) em vidros que

possuem de 50 a 60 por cento de silica de O a 4009C.

0 vidro Pyrex, tão notável por sua resistência ao fo-

go e às variações de temperatura é o vidro industrial que mais

contém silica em sua composição .

A silica possui também a propriedade ie aumentar a re

sistência elástica do vidro, sua dureza e resistividade elé-

trica.

Em geral, como a silica é o elemento principal na com

posição de um vidro, a porcentagem a ser usada deve ser cal-

culada com precisão, devido c sua influência nas propriedades

deste.

As areias são as principais fontes da silica.

0 segundo vitrificante é o oxido de boro (B2°3*'
 CU3°

composto mais importante é o bórax, Na,B4O7 . 10 H20.

Quando na parte oxidante da chama de um bico de Bun-

sen se aquece bórax num fio de platina, obtém-se um vidro



transparente chamado pérola de bõrax.

O bõrax t.ambém é usado na fabricação de vidros espe-

ciais, como os vidros Pyrex e Nonex de grande aplicação.

O vidro Pyrex contem cerca de 12% de anidrido bórico,

O ácido bõrico só se emprega como auxiliar da silica

para produzir vidros borosilicatos.

O terceiro vitrificante é o anidrido fosfõrico ou õxi

do de fósforo P2°5*

Os vidros fabricados â base de ácido fosfõrico aumen-

tam o coeficiente de dilatação nos vidros esmaltados e tem

papel opalizante em vidros opalinos.

2.2. Fundentes

São fundentes todos os hidróxidos alcalinos: litina

(hidróxido de Iltio), potassa (hidróxido de potássio) e soda

(hidróxido de sódio).

A litina é muito cara e não é usada industrialmente.

A potassa e a soda são os dois fundentes mais usados

e não há diferenças notáveis entre eles.

Estes fundentes diminuem o ponto de transformação do

vidro e aumentam a extensão da escala de trabalho.

A potassa se emprega geralmente em vidro branco na for

ma de carbonato K-CO,.

Outra forma de introdução de potássio nos vidros co-

muns é através do feldspatos, cuja composição é K^O, Al2°3'

6SiO2.



O Sódio é introduzido nas mais variadas formas de com

posição: sulfatos, carbonatos e nitratos.

As matérias-primas mais usadas são o carbonato de só-

dio (Na2CO3) e o sulfato de sódio (Na2SO4).

Os carbonatos de sódio e de potássio são introduzidos

pela barrilha, que é o elemento que inicia a fusão da massa.

Sua finalidade é baixar o ponto de fusão da silica.

2.3 - Estabilizantes

A cal é o mais importante dos constituintes básicos do

vidro. Ela dá ao vidro fluidez a alta temperatura, torna-o me

nos plástico e mais difícil de trabalhar, aumentando sua re-

sistência mecânica e elástica e dando-lhe mais brilho.

A cal é introduzida no vidro pelo calcário, que tem

por finalidade dar estabilidade ao vidro contra a ação dos a-

gentes atmosféricos.

Matérias primas que contém cálcio e que são utilizadas

na fabricação de vidros são: cal (CaO) , carbonato de cal

(CO3Ca) , espatofluor (CaF2), fosfato tricãlcio [Ca3(PO4)2],

dolomita (COjMg, CO3Ca) feldspatos, sulfato de cálcio

(SO4Ca).

Outro estabilizante, o oxido de magnésio (MgO) intro

duzido pela dolomita e pelo calcário, dá ao vidro maior resits

tência permitindo, dentro de certos limites, mudanças bruscas

de temperatura, melhorando sua resistência mecânica.

A alumina (A1.0.) também é usada como estabilizante.

É introduzida no vidro através do feldspato. A alumina deter-

mina a resistência mecânica do vidro por ser muito refratã-

ria.



2.4 - Elementos corretivos

- colorantes (õxidos);

- descolorantes (óxidos);

- afinantes (cloreto de sódio, oxido arsênico);
- opacificantes: criolita, fluorita.

Como colorantes temos os seguintes õxidos: oxido de

cobalto (azul), oxido de ferro (verde), oxido de selênio (ro-

sa) , oxido de cobre (cinza), etc.

Como afinantes são usados: cloreto de sódio, nitrato

de sódio (salitre do Chile), oxido arsênico (eliminação de bo

lhas na massa).

Usa-se, também, como elemento corretivo, sucata de vî

dro. Esta auxilia a fusão, pois amolece de 500 a 8009C e é

empregada na proporção de 25% ou mais.

Também o oxido de chumbo, pbO, é usado nos vidros óp-

ticos devido ao alto índice de refração que provoca

Bastariam os três primeiros elementos para compor um

certo número de vidros industriais bastante usuais, porém há

necessidade de outros elementos, que colocados em pequenas

doses, agem como corretivos da massa, como: afinantes, colo-

rantes, descolorantes, opacificantes.

Os elementos componentes variam de acordo com o ti-

po de vidro, jorêm a silica é sempre a porcentagem mais ele-

vada. Silica 72%, sódio 15%, cálcio 9%, outros elementos 4%

(corretivos).



Tabela 1 - Principais elementos que entram na composi-
çáo^dos vidros, seus pesos moleculares, suas
matérias-primas eos coeficientes de empre-
go (3).

Const A tuj. ntes

NijO * 6]

KjO = »4

Li2O • 23

BaO • 1S7

d O - 56

PbO •= 223

ZnO * o5

MgO - 40

Si>2Oj * 2BB

Al^Üj - 102

B2°3 - 70

SlOj « «0,4

P 2O S . 142

r - 12

HAtérias prisas

Cartxinatc d* *ôdio

Sulfato de sódio

Sul tato d* sõdio
cristalizado

Hit cato o* sódio

Clc»«to d* sõdio

Criollta

Feldspatos

Bórax

Carbonato de Potássio

Sulfato de Potássio

Nitrato de Potássio

Clorato di Potássio

Antimonato de Potássio

Feldspato

Carbonato de litio

Carbonato de bárlo

Sulfato de bârio

Carbonato de cálcio

Eipatofluoi (fluorlta)

Fosfato de cálcio

Dolomlta

Feldspatos

Lltargfrlo

Mini o

Oxido de zinco

Oxido de Hagnéslo

Carbonato de Magnésio

Dolomlta

Oxido de antimõnio

Antintoniato de Potássio

Alumina

Criollta

Feldspatos

AcIdo Bórlco

Bórax

Areias

Feldspatos

Fosfato de cal

Criollta

Espatofluor (fluorlta)

Peso molecular

CO Wa2 -• 10»

Sr^Na, = 142

. -4Majl0H2O -• 322

NOjHa • K

NaCl > 57,5

AlF3,3HaP • 210

Ater-se ã análise

B4O7Na2,10H2O - 387

COjK2 - 138

SO 4* 2 - 174

NOjK - 101

KC1 » 74,5

SbOjK * 207

Ater-se ã análise

COjLi2 - 74

COjBa - 197

S04Ba * 233

C0}Ca - 100

CaF2 - 7B

CaHPO4,2H2O - 172

COjMqCOjCa - 184

Ater-se â análise

PbO • 223

Pb 0 4 - 685

ZnO > 65

•qO * 40

COjHq • 84

COjMq.COjC» > 184

SbjOj • 286

SbjOK « 207

AljOj • 102

MFj,3NaF « 2 1 0

Sequndo a análise

BO3H3 • 62

B4O7Na2,lOH2O - 382

Atei-so a análise

-

Ca 3(PO 4) 2 - 310

AlF3,3NaF • 210

CaF2 • 78

Coeficiente
de emprego

0,585

0,437

0,1*1

0,364

0,530

0,443

(1 a 121)

0,162

0,681

0,540

0,462

O.6J2

0,227

(1 a 14t)

0,311

0,777

0,657

0,560

0,718

0,326

0,304

(0,2 a 2»)

1

0,977

1

1

0,476

0,217

1

0,697

1

0,243

(19 a 22%)

0,564

0,357

(62 a 70%)

0,412

0,543

0,487



Tabela 2 - Tabela geral dos opacificantes .

Matérias
rrlui

Crtollta

Espatofluor

Feldspato

Fosfato

Fosfato

oxido de
estanho

Arsênico

Pesos

aol*cular*s

AlFj,m«F - 210

CaP2 - 71

ater-se ã analise

Caj(PO4)2 - 310

CaHPO42Aq - 172

SnO2 - 141

A»2Oj - 1»8

SnO2

-

-

-

-

-

-

-

F

0,543

O.4S7

-

-

-

-

-

f2°S

-

-

-

0.4M

0,410

-

-

«2°

-

-

1 a 4%

-

-

-

-

-2°

0,443

-

1 ai*

-

-

-

-

Caeiiciente da
espremo

CaO

-

0.711

0,2
t

2%

0,542

0,32*

-

-

AljOj

0,243

-

1»
a

22t

-

-

-

-

SiOj

-

-

62
»
tit

-

-

-

-

*»2°S

-

-

-

-

-

-

-



Tabela 3 - Tabela geral dos colorantes (3)

Colortnttes

*s - íoe

as • i4«

C • 12

Cr2O3 - 152

CoO * 75

CuO > 77

CUjO - 143

r«2Oj • i t o

Hnü • 71

NlO * 75

*O - 197

Se • 79

S - 32

UOj • 2»g

l u t i r l u Frisai

Oxido d* prata

Nitrato d* orata

Cloreto dt prata

Sulfcto d* CãdBio

Sulflto d* Cidmlo

Carvão de madeira «oldo

Coque moldo

Negro aninhai

Oxido de croao

Cromato d* Potássio

Bicromato de Potássio

Cromato de sódio

Bicromato de sódio

Oxido de Cob*Ito

Esmalte

Bióxido de cobre

Oxido de cobre

Oxido negro de ferro

Oxido férrlco

Sulfato de ferro

Oxido de Manganês

Bióxido de Manganês

Permanganate de potássio

Oxido de níquel

Oxido de níquel hidratado

Sesquióxido de níquel

Cloreto de ouro

Púrpura

Selênlo

Se Ieneto de sódio

Flor de enxofre

Uranato de «ódio

Peso Molecular

Ag2O - 232

HOjAg - 170

AgCl • 143

CdS > 144

SOjCd « 192

-

-

-

CrjOj - 152

CrO4K2 - 194

Cr2O7*2 - 295

Cr04N*2,lOHj0 • 342

Cr2O7N*2,2H2O - 29S

CoO - 75

-

CuO • 77

CUjO . 143

FeO - 72

FÍJOJ - ltO

So4Fe,7H,0 - 27»

Mn2O} • 151

MnOj • 87

OMnO4K - 15S

mo - 75

N1I0H) « 93

Ki } 0 ] * 165

AuCl, - 3O3

Au SnO2

se • 79

SeO3Na2 >173

S - 32

UOyiíj.JHjO ' 450

Coeficiente
de emprego

0,931

O,«35

0,753

1

0,750

-

-

-

1

0,}yi

0,517

0,222

0,510

1

2 a 7»

1

1

1,111

1

0,287

0,898

0,816

0,449

1

0,80*

0,903

0,650

-

1

0,456

1

0,635



3 - Preparação do vidro

Compreende a mistura e a fusão das matérias primas. A

quantidade dos ingredientes que constitue a mistura, não podei

ser calculada com base na análise do vidro que se quer prepa-

rar porque durante a fusão ocorrem perdas por volatização

(principalmente de ãlcalis), refugos pela formação de espuma

e escória, além de acumule de quantidades variáveis de mate-

riais provenientes dos refratários que revestem os recipien-

tes que contém a massa vltrea; é a prática que ensina como de
(4) ~"

ve ser constituída a mistura

"A essa mistura acrescenta-se freqüentemente anidrido
arsenioso que além de tornar o vidro mais escorregadio, vapo-
riza ã alta temperatura, produzindo um desenvolvimento de bo-
lhas que misturam novamente a massa.

As matérias-primas são inicialmente trituradas,em se-

guida, moídas separadamente e finalmente moídas juntas; tal

moagem e mistura devem ser adequadamente efetuadas a fim de

que se obtenha um produto homogêneo, o que facilita a fusão.

Esta operação compreende três estágios, ou seja, a fusão pro-

priamente dita, o refinamento e o repouso.

Durante a primeira fase, na qual se alcançam tempera-

turas entre 1200 a 14009C, são formados os silicatos. No es-

tágio seguinte faz-se aumentar a temperatura de 1400 al5OO9C,

de maneira a tornar a massa mais fluida e provocar a sua per-

feita homogeneização. Às vezes, para facilitar uma nova mistu

ra, imerge-se no vidro fundido um pedaço de madeira verde que,

decompondo-se, desprende enormes quantidades de vapores. Uma

vez misturada e homogeneizada, a massa é colocada em repouso

para a clarificação; as partículas que não se dissolveram e

que se encontram suspensas junto ãs bolhas de gás são levadas

ã superfície formando uma espuma chamada "fel de vidro", que

preserva a superfície da massa da ação dos produtos da<; com-
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bustão; em uma operação sucessiva, esta espuma deve ser reti-

rada. Finalmente, diminui-se lentamente a temperatura da mas-

sa vltrea até obter-se a temperatura adequada à sua elabora-

ção (900 a 115O9C). De 100 kg de mistura obtém-se 70 a 75 kg

de vidro.

Os fornos empregados pela indústria de vidros podem

ser: a cadinho, a tanque ou a bacia, e a canal; o aquecimento

pode ser a gás, a nafta, a carvão ou a energia elétrica.

A elaboração do vidro seja manual ou a maquina,é efe-

tuada mediante três processos fundamentais: por sopro,por es-

tampagem ou por coagem. Os três processos são empregados con-

forme o produto a ser obtido. Assim objetos finos e ocos são

obtidos por estampagem. As lâminas de vidro podem ser obtidas

pelos três métodos acima.

O trabalho por sopro é efetuada colocando-se sobre uma

extremidade de um tubo de ferro (cano dos sopradores) uma ce£

ta quantidade de vidro no estado pastoso e soprando-se no pró

prio tubo de maneira a inflar o vidro em forma de bola.

Mediante processos adequados pode-se, posteriormente,

dar ã bola a forma de um vaso, de uma garrafa etc., e pode-se

mesmo reduzi-la a uma placa.

O trabalho por sopro é empregado hoje em dia, sobre-

tudo para a produção de objetos artísticos.

O trabalho por estampagem consiste em prensar a quan-

tidade necessária de vidro em moldes adequados. Freqüentemen-

te ela é acompanhada também pelo processo de sopramento, so-

bretudo quando devem ser produzidos objetos ocos.

0 trabalho do vidro por coagem consiste simplesmente

na coagem em formas da massa fundida.



1]

Apôs tais elaborações, o objeto de vidro deve ser sub

metido ã tempera, isto é, deve ser resfriado lentamente, pois

resfriamentos bruscos poderiam produzir tensões internas que

causam ruptura ou, de qualquer maneira, tornam o objeto mais

frágil.

Este resfriamento lento ê obtido conduzindo-se os ob-

jetos colocados sobre carrinhos adequados, por uma longa ga-

leria mantida a uma temperatura decrescente do começo ao fim.

0 resfriamento deve durar de 4 a 12 horas, conforme o tama-

nho das peças e a natureza do vidro ".

4 - Classificação e Composição dos Vidros

Pode-se classificar os vidros da seguinte forma:

Vidros brancos, vidros de garrafas e isoladores, vi-

dros brancos especiais, cristal e semi-cristal, vidros resis-

tentes de pequena dilatação, vidros de óptica, vidros com ele

mentos excepcionais, esmaltes, vidros básicos e vidros de len

tes(3).

4.1. Vidros brancos

São os vidros utilizados pela maior parte das indús-

trias e derivam da combinação dos três elementos: S^j, CaO,

Na2O.

a) Cristalerias (vasos, copos, jarros, etc.)

2
 A12°3 Fe2°3 Ca0 Mg0 Na2° S03

71,50 0,45 0,12 14,50 indí- 12,70 0,80
cios
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II

SiO2
 A12°3 C a 0 N a2°

70,58 1,01 16,07 11,77

III

SiO2
 A12°3 Fe2°3 Ca0 Mg0 Na2° S03

72,30 0,41 0,18 11,70 0,11 14,70 0,50

b) Vidro plano (janelas, vidraças, etc.)

I

SiO2
 A12°3 + Fe2°3 CaO Mg0 Na2°

71,23 1,70 16,39 0,20 10,78

II

SiO2
 A1

2°3 + Fe2O3 CaO MgO Na2O

71,03 2,98 15,62 0,15 10,76

III

SiO2
 A12°3 + Fe2°3 Ca0 Mg0 Na2°

73,25 0,75 11,91 0,71 13,12

IV

SiO2
 A12°3 + Fe2°3 Ca0 Mg0 Na2°

72,68 1,06 12,76 0,26 13,24
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SiO2 A12O3 + Fe2O3 CaO HgO Na2O

72,66 0,95 15,20 0,25 10,94

VI

SiO2
 A12°3 + Fe2°3 Ca0 Mg0 Na2°

71,92 0,85 13,65 0,16 13,42

c) Vidros para frascos

SiO

77,

2

39

CaO

6,13

Na

16

2°
,08

MnO

0,10

As2°3
0,11

II

SiO2 CaO Na2O MnO As?.°3

72,50 8,05 18,95 0,12 0,21

III

SiO2 CaO Na2O KjO MnO

76,89 7,17 15,65 0,17 0,10

IV

SiO2 CaO Na2O KjO MnO As2°

72,02 6,72 14,35 6,50 0,08 0,28
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SiO2
 A12°3 Fe2°3 Ca0 Na2° As2°3

74 1,20 0,07 7,50 17,20 0,20

d) Vidros de copos

SiO2 CaO Na2O MnO As2°3

72,82 8,97 17,78 0,11 0,14

II

SiO2
 A12°3 C a 0 M g 0 N a2°

69,5 2 13,5 1 14

III

SiO2
 A12°3 + Fe2°3 Ca0 Mg0 Na2° K2°

77,5 0,7 4,9 0,2 9,1 7,5

e) Cristal da Boêmia

SiO2 CaO Na2O K20

77 10,3 5 7,7

£) Cristal de Veneza

SiO2 A12O3 CaO Na2

66 3 7 24
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4.2 - Vidros de garrafas e isoladores

SiO2 TiO2 A12O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O KjO SO3

62,56 0,09 3,92 2,17 17,22 5,32 7,32 0,93 0,69

II

SiO2 TiO?
 A1

2°3
 Fe2°3 Ca0 Mg0 Na2° K2° S03

63,88 0,20 2,53 2,68 20,62 3,61 5,26 0,55 0,71

III

SiO2 TiO2 A12O3 Fe2
O3 C a 0 M g 0 Na2° K2° S03

60,60 0,06 2,05 2,71 19,52 5,39 8,09 0,85 0,69

IV

SiO2 A12O3
 pe 20 3 CaO MgO Na2O K20 S03

57,26 8,09 2,05 23,18 1,02 5,60 2,74 0,24

SiO2 TiO2 A12O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K20 S03

53,74 0,11 4 2,29 23,23 7,53 7,20 1,26 0,68

VI

67,15 indí- 1,04 3,03 17,54 2,76 7,68 0,38 0,48
cios
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VII

SiO- TiO-, Al^O, Fe,O, CaO MgO Na_O K_O SO,

65,36 0,04 2,23 2,81 18,12 4,29 5,61 0,71 0,81

VIII

2 A12O3
 Fe2°3 Ca0 M<3° N a2° + K2° Mn0

62,25 3,15 1,80 17,50 6,'2 6,48 1,98

IX

SiO2
 A12°3 Fe2°3 Ca0 Mg0 Na2° + K2° Mn0

59,84 3,71 1,21 22,92 5,78 4,70 1,50

SiO2
 A12°3 Fe2°3 Ca0 Mg0 N a2° S03

65,47 0,67 4,59 14,31 3,31 10,94 1,03

XI

SiO2
 A12°3 Fe2°3 C a 0 M g 0 Na2° S03 M n 0

61,75 7,10 2,70 19,60 4,55 4,10 0,09 0,11

XII

SiO2
 A12°3 Fe2°3 Ca0 Na2° K2°

58,4 2,1 8,9 18,6 9,9 1,8

XIII

2 A12O3
 Fe2°3 Ca0 M<*° Na2° K2° Mn0

58 11,00 1,00 21,00 0,30 4,50 2,85 0,50
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XIV

SiO2
 Al2°3

 Fe2°3 Ca0 M g° N a2° S03 M n°
64,80 4,80 1,92 11,30 1,75 11,20 1,00 0,90

4.3 - Vidros brancos especiais

a) Vidros de laboratório Jena

SiO2 B2O3
 A12°3 M9° Zn0 Na2° K2°

66,04 5,92 1,05 5,98 10,20 10,20 indí-
cios

b) Vidros de laboratório Neutro

SiO2 B2O3
 A1

2°3
 Ca0 M9° Na2°

67,58 1,50 8,68 6,27 0,86 15,03

c) Vidros de laboratório "English"

SiO2 B2O3 A12O3 CaO MgO ZnO Na2O

63,52 8,62 9,46 indl- indl- 7,48 10,94
cios cios

d) Vidros de laboratório Labo

SiO2 B2O3
 A12°3 Ca0 M9° Zn0 Na2° K2°

67,52 4,98 0,54 5,60 0,06 6,02 6,51 8,52

e) Vidros de laboratório Thuringia

SiO2 B2O3 A12O3 CáO MgO ZnO Na2O K20

67,84 6,32 1,98 2,01 4,07 5,42 11,11 0,92
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II

SiO2 B2O3
 A12°3 Ca0 M9° Na2° K2°

68,92 0,98 2,02 7,49 0,06 17,20 2,91

f) Vidros de laboratório Krasna

SiO2 B2C3
 A12°3 Ca0 M9° Na2° K2°

72,92 1,96 0,32 8,17 O,28 13,89 2,27

g) Vidros de laboratório Kavalier

SiO2 B2O3
 A12°3 Ca0 M9° Na2° K2°

71,60 3,94 0,50 8,56 O,26 9,43 5,54

h) Vidros para termômetro

SiO2
 B2°3 A12°3 C a 0 Z n 0 Na2O

69 2 1 7 7 14

II

SiO2 B2O3
 A12°3 C a 0 Z n 0 Na2°

67,5 2 2,05 7 7 4

III

SiO2 B2O3 ZnO

52 9 30
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IV

SiO2 B2O3
 A12°3 Na2°

72 12 5 2

SiO2 BaO ZnO Na2

50 15 20 15

VI

S102 BaO K20

54 30 16

1) Vidros para prensa

SiO2 B2O3 BaO ZnO PbO Na2O K2O

48,8 3 21 15,5 4,1 9,8 6,5

II

SiO2 B2O3 CaO BaO ZnO Na2O

68,2 1,2 4,6 6,9 1,7 17,4

III

SiO2 CaO BaO Na2O

67,5 5,3 17,7 9,5
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j) Vidro de iluminação

SiO2 B2O2
 A12°3 Zn0 Na2° + K2°

63,2 12 5,8 7 12

4.4 - Cristal e semi-cristal

a) Cristal de Baccarat

SiO2 PbO Na2O KjO

55 35,5 8 0,8

II

SiO2 PbO K20

50,2 38,1 11,6

b) Cristal de Vonéche

SiO2 PbO K?0

61 33,0 6

c) Cristal inglês

SiO2 PbO K20

51,9 33,3 13,5

d) Cristal de Newcastle

SiO2 PbO Na2O K20

51,4 37,4 0,9 9,4
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SiO

38.

2

1

e)

A12O3 H

1,

Strass

K Fe2O3

.0

PbO

53 7,9

f) Semicristal para ampolas

SiO. B,0_ BaO ZnO PbO Na.O K_0

48,8 3 21 15,5 4,1 0,8 6,5

g) Cristal para frascos

SiO2
 A12°3 + Fe2°3 P b 0 Na2° K2°

54,8 indícios 30,4 1,8 8,36

II

SiO2
 A12°3 + Fe2°3 P b 0 Na2° K2°

53,9 indícios 32,9 0,48 9,31

h) Cristal isolante para lâmpada de

incandescência

CaO PbO Na-0 K-0
i. 2 2

62 3 20 7 8

i) Cristal para termômetros

SiO2
 A12°3 + Fe2°3 B a 0 P b 0 Na2° K2°

53,8 0,6 4,9 24,7 7,6 8,4
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4.5 - Vidros resistentes de pequena dilataçao

a) Silica fundida = SiO2

99

b) Pyrex

SiO2 B2O3
 A12°3 + Fe2°3 N a2° As2°3

80,5 11,8 2,2 4,5 0,7

SiO2

77,9

SiO2

81,5

SiO2

81,4

S i 02

B2°3
14,1

B2°3
11

B2°3
10,6

B2°3

c)

d)

e)

f)

Si lex

CaO

0,8

Vulkanit

CaO

0,3

Resista

CaO

0,7

Durax

A1 2O 3 •

Na

4

Na

3

Na

4

f

2°
,1

2o

,7

2°
,4

Fe2°:

K

2

K

0

K

1

3

2°
,3

2°
,9

2°
,1

CaO

As2O3

0,8

As2°3
2,8

AS2O3

2

Na2C

75,6 14,3 5,6 0,1 3,3 0,4

SÍO2

76,0

B

8

2°3
,00

g) Maxos

M 2 ° 3
1

e2°2 Ca0 M g 0 Zn0 N a2° Sb2°3
1,30 0,6 2,00 5,50 6,00 0,6
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h) Klinger

SiO2 B 2O 3 A12O3 + Fe2O3 CaO MgO ZnO Na2O Sb2O3 As2O3

75,3 2,90 4,15 O,4 1,76 5,58 9,8O 0,3 0,8

i) Borosilicato

SiO2 B2O3
 A12°3 + Fe2°3 Na2°

83 8,4 3,3 3,3

4.6 - Vidros de óptica

a) Silica fundida

Índice de refração SiO2

1,458 99

b) Borosilicato

Ind.refr.
Í ^ -> Í- o t. t. Í. .

1,494 69,6 14,0 8,0 8,0 3,0 0,4

II

ind.refr. SiO2 B2O3 ZnO Na2O K20 As2O

1,510 68 10 2 10 10 indí
cios

c) Crown duro

Ind.refr, SiO2 A12O3 CaO K20 As.O.

1,516 69,5 0,3 11,1 19,0 0,2
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d) Crown - birio - zinco

Ind.refr. SiOj B2O3 BaO ZnO

1,517 65 2,5 10 2 5 15 indí
cios

e) Crown - bário - leve

Ind.refr. SiO2 B2<>3 *12
O3 CaO BaO K20 As2O

1,541 57,1 1,8 0,2 0,3 26,9 13,7 O,l

f) Flint leve

Ind.refr. SiO2
 A 1

2
O3 B a 0 p b 0 K2° As2°3

1.549 60,6 0,3 2,5 22,5 13,9 0,1

g) Flint borosilicato

Ind.refr. SiO2 B2O3 BaO KjO

1.550 33 31 25 11

h) Fosfato Crown

Ind.refr. B2O
 A12°3 B a 0 As2O3

1,567 3 1,5 38 1,5

i ) Flint leve

Ind.refr.

1,571

Ind.refr.

1,572

SiO2

54

j)

SiO2

52

B2°3
1,5

Flint -

BaO

20

PbO

33

bário *

ZnO

7

Na2O

3

leve

PbO

10

K20

8

Na2O +

11

As2O

indl
cios

K20
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1) Crown - bãrio pesado

Ind.refr. SiO2
 B2°l B a O Z n O Na 2° + K2(

1,573 49 12 29 10 com B2O3

e âlca-
lis

m) Flint ordinário

Ind.refr. SiO2 PbO Na2O + K20
 As2°3

1,613 46 45 8,5 indí-
cios

n) Borato Flint

Ind.refr. B2O3
 A12°3 p b 0 As2°3

1,666 42,8 4,0 52 0,2

o) Flint pesado

Ind.refr. SiO2 PbO K20 As2O-

1,754 28 69 2,5 indí-
cios

p) Flint extra denso

Ind.refr. SiO2 PbO K20
 As2°3

1,778 27,3 71 1,5 0,1

II

Ind.refr. SiO2 PbO

1,917 18 82
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4.7 - Tabela 4 - Vidros com elementos excepcionais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SiO2

63,6

61,3

67,0

70,2

70,0

71,1

70,0

69,6

68,9

B2°3

0,5

0,4

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

-

-

TiO2

12,0

9,8

7,7

4,9

-

-

-

-

0,5

CeO-

-

4,3

-

3,9

3,6

-

-

6,8

5,3

V2°3

-

-

1,0

0,4

1,0

3,5

3,5

-

-

CaO

3,8

3,6

3,6

3,0

3,8

5,7

5,0

6,0

6,9

Na2O

16,8

17,6

17,3

14,4

18,0

16,3

16,2

17,6

18,1

K2°
2,9

2,6

2,6

2,6

2,8

2,6

2,6

-

-

As-O,

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

-

0,3

Mn2°3

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-
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4.8 - Esmaltes e vitrifIçados (Tabela 5).

Vltrlflcados plúmbeos

limites

Vitrlficados alcallnoa

limites

Vitrificados barI ticos

limites

Vitrificados

•stanl feros

Fundentes para esmaltes

plúmbeos

limites

funduntcs

para

cores

de mufla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

sio2

29

46,5

56,2

35.4

50,6

57,5

41,5

38,0

32

46,1

25,4O

22,46

16,83

33,30

15,98

5,69

10

•2°3

-

-

12,2

22.1

14,7

11,8

-

1.2

-

-

-

7,61

11,12

38,40

36,OJ

17,59

11

Al

7

3

22

2

4

2°3

-

•»

.5

.5

-

,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CaO

-

2,

7,

14.

4.

3,

0.

2,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8

1

9

9

7

5

taO

-

-

-

-

13,3

10,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SnO2

-

-

-

-

-

-

24

17.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PbO

71

4O.3

-

-

-

-

23,8

37,8

68

43,7

74,6O

66,40

67,34

11

47,96

76,77

79

Na

3

1

10

3

17

2°

-

-

-

,8

,4

,2

.40

-

,16

-

-

K

2

2O

5

16

13

1

2°

-

,4

,3

,9

,5

,3

,9

-

-

-

-

-

-

-

4.9 - Vidros básicos

SiO,

57

38 16,6

Fe2°3
-
17

CaO

14,6

11,5

MgO

26,6

14,5

Na2O

1,8
2,2
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4.10 - Vidros para lentes (tabela 6)

Cuopotiçao • * b*ai

Oxido dt «íqu.1

Sulfata d* ntqutl

Sulfato da «balco

t o n t o d* Cario

Nitrato d* Círio

flxído da Ftrro

Oxalato ám r i rro

Sulfato ftrroso

iniae d> croao

Oxido da urânio

Carbono

Sulfato fl« cobre

Siotita

Opacidado aos raio»

UV at í X

Afcaorfã» por canto

da calor

Tranaparincia por

canto d* lut

»O

-

0,07

8,11

-

-

-

-

1,80

36,13

37

-

89.75

-

B.18

-

2,03

-

0,09

-

37

63

54

87,56

0,0»

8

-

-

0,8

0,55

36,8

»

48

8}

-

17

-

-

36,5

27

99

7»

-

20.5

-

0,75

37,99

46

41

M.1S

-

-

4,7S

-

-

38,3

83

25

89

-

-

-

-

36,2

87

30

W . l

-

-

2.Í5

-

-

35,5

96

40

80

-

13.4

-

36,85

39

60

77

-

23

-

36,1

34

71

90

-

-

10

39,5

88

35

92

0,04

-

1 60

-

36,2

29

71

94.6

0,3

4,72

-

35,5

51

63

88

-

-

-

36,85

25

74

88.47

-

10

1 5o

-

35,5

51

63

92

-

-

-

35,5

37

89

76.6

0,4

24,9

-

2,10

36,8

47

45

81.5

-

-

-

-

11,5

36,1

94

30
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5 - Estrutura do vidro

Fisicamente, vidro é um agrupamento de átomos semgran

de organização, como no estado liquido. Num cristal,os átomos

são arranjados de modo regular, mas no vidro não .

Figura 1 - Representação esquemática de um arranjo re
guiar de átomos num cristal. ~
Os círculos grandes e abertos representam
átomos de oxigênio e os pontos pequenos,
átomos de silício (5).
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Figura 2 - Diagrama esquomãticc do arranjo desordena-
do dos átomos num vidro. Neste caso, como
no caso do cristal, cada átomo de silício
(ponto pequeno) é circundado pelo mesmo nu
mero de oxigênios (círculos grandes aber-
tos) , mas não há ordem (5).

6 - Propriedades dos vidros

As propriedades mais importantes dos vidros são: vis-

cosidade, resistência, Índice de refração, dispersão, trans-

missão da luz, resistência ã corrosão, resistividade elétri-

ca, resistência dielétrica, constante dielétrica e fator de

pezda (1)

A viscosidade do vidro depende da temperatura e da

composição do vidro. A viscodidade aumenta continuamente com

a queda de temperatura: o logaritmo da viscosidade é propor-



cional ao reciproco da temperatura

31

(6)

A equação que relaciona a viscosidade com a temperatu

ra foi proposta por Fulcher (1925):

log10 n - A +

onde n é a viscosidade em poises e h, B e T são constantes

eniDÍ ricas

Os pontos importantes da curva da viscosidade em fun-

ção da temperatura são:

fusão (viscosidade acerca de 100 poises), região de

trabalho (10 - 10 poises), ponto de amolecimento (10 ' pcd

ses), ponto de tempera (10 poises), ponto de "tensão"

(10 ' poises); a região de tempera está entre os dois últi-

mos pontos.

- a dureza do vidro é de grande importância e inte-

resse técnico. Varia muito com as condições de teste e é mui-

to menor do que os valores teóricos.

Acredita-se que a dureza dependa das falhas existentes

na superfície do vidro e que os vidros mais fortes tenham pe

quenas falhas.

Alguns tipos de vidros, tais como as fibras, são mui-

to mais fortes do que vidros que formam recipientes e isto

é devido em parte ao rápido resfriamento que as fibras rece-

bem(7).

- o índice de refração e sua variação com o compri-

mento de onda (dispersão) depende principalmente da composi-

ção. Nos tipos comuns de vidro, o alto índice de refração e a

alta dispersão tendem a caminhar juntos.
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Tabela 7 - Dados sobre as relações entre a viscosidade

e a temperatura para um vidro Sllico-sõdico-
cálcico (6)

Viscosidade

(poises)

IO2

3,16xlO2

IO3

IO4

IO5

IO6

io7

IO8

IO9

io10

io11

io12

io13

10 U

io15

Iemperatura

(9C)

1451

1295

1178

1013

903

923

764

716

674

639

609

583

559

539

523

iog10n

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

Intervalo
de

Viscosidade
(poises)

1O2-1O3

104-105

1O6-1O7

1O8-1O9

io10-iou

io12-io13

iou-io15

Intervalo
de

Temperatu-
ra (9C)

273

110

59

42

30

24

16

Coeficiente
de

viscosidade
(poises/9C)

3,3

8,2xlO2

l,5xlO5

2,3xlO7

2,8xlO9

3,8xlOU

5,6xlO13
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Nos últimos anos, o desenvolvimento de novos tipos de

vidros aumentou o alcance das propriedades úteis dos vidros

Ópticos(8).

- a transmissão da luz visível é importante em filtros

e vidros coloridos.

A principal impureza que colore o vidro é o oxido de

ferro, que dá uma cor esverdeada. Pode-se obter vidros de cor

branca adicionando descolorantes que balanceiem a absorção do

ferro. Em vidros ópticos, nos quais se deseja transmissão to-
(9)

tal, o ferro deve ser eliminado .

- a condutibilidade elétrica do vidro, como a maio-

ria dos isolantes, varia com a temperatura; o logaritmo da

condutibilidade varia linearmente com o inverso da temperatu

ra absoluta(10).

A superfície do vidro pode se tornar condutora apli-

cando-se uma tinta transparente de oxido*

- a estabilidade dimensional é importante na precisão

dos instrumentos, como por exemplo, nos termômetros clínicos,

nos quais uma mudança dimensional no vidro pode destruir a ca
(12)

libraçao do instrumento
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7 - Vidro em um campo elétrico constante

7.1. Natureza dos transportadores de eletricidade

no vidro

0 estudo sobre a condução de eletricidade através de
vidros começou há cerca de cem anos atrás.

Desde então, muitos pesquisadores estudaram este pro-

blema, usando vidros altamente alcalinos nas suas experiên-

cias, tais como: vidro soda puro ou vidro soda contendo peque

nas quantidades de oxido de potássio.

Fazendo-se eletrõlise nesses vidros e usando como ano

do soluções aquosas de sais de sódio, sais de sódio fundidos,

amálgamas de sódio, haverá passagem de Ions de sódio através

do vidro. Este processo obedece a lei de Faraday

(14)As medições mais precisas foram feitas por Warburg

e Kirby(15).

Os desvios médios observados em relação aos valores

teóricos não ultrapassaram 0,5%.

Warburg mostrou que quando 6/7 dos Ions de sódio
Na+, inicialmente presentes no vidro, forem substituídos por
eletrõlise, todas as propriedades flsico-qulmicas dos vidros
permanecem inalteradas.

A maior parte das pesquisas foi realizada a 200 ou

3OO9C, mas Quittner ' pesquisou muitos vidros a 529C.

A lei de Faraday também foi verificada pelo método

de Tubandt(17).

Este método tem o seguinte procedimento: passa-se uma

quantidade conhecida de eletricidade através de três placas
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de material em contato Intimo com superfícies completamente

fixas.

0 sinal e o peso equivalente dos transportadores de

eletricidade são determinados pela mudança no peso das pla-

cas.

Nas experiências sobre a verificação da lei de Fara-

day os vidros não sofreram mudanças.

Na técnica de Tubandt as condições para transferir par

tlculas carregadas de uma placa para outra são determinadas ,

inicialmente, pelo estado das superfícies das placas.

A composição destas superfícies aparentemente permane

cs inalterada durante a experiência.

Portanto, os eletrodos usados não alteraram as pro-

priedades do vidro.

Se uma corrente elétrica passar por muito tempo atra-
vés do vidro com a ajuda de um eletrodo de íons livres de me-
tais alcalinos, uma camada com deficiência de Ions metálicos
alcalinos começará a se formar no anodo; a composição e a re
sistência desta camada diferirá muito da do vidro original.

As propriedades desta camada de condutibilidade fraca

depende não somente das propriedades do vidro original, mas

também das propriedades dos eletrodos e das condições da cor-

rente que circula através da amostra.

Os efeitos perto dos eletrodos são muito complexos e

na maioria dos casos foram pouco estudados. Entretanto, eles

podem ser desprezados em grande parte dos problemas práticos.

í 18)

0 trabalho da escola de Kosman lançou dúvidas so-
bre os resultados das experiências feitas para a verificação
da lei de Faraday.
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Observou-se que a lei de Faraday não ê obedecida quan

do a corrente passa por muito tempo através de um vidro de ja

nela.

Entretanto, os eletrodos usados no trabalho da escola

Kosman não continham Ions de sódio.

A lei de Faraday é sempre obedecida estritamente quan

do os eletrodos forem escolhidos adequadamente.

Resultados experimentais recentes demonstraram que a

condução nos vidros alcalinos, para temperaturas abaixo da

ambiente, é devida aos ions metálicos alcalinos.

Pesquisou-se também a possibilidade de introduzir,por

eletrólise, ions não presentes no vidro original.

Na interpretação dos resultados dessas pesquisas, de-

ve-se levar em conta que a transferência de ions metálicos pa

ra dentro do vidro ê diferente para cada tipo de eletrõlito:

sal fundido, amálgama, solução aquosa de sal, etc.

Esta é a explicação para as aparentes contradições en

tre os resultados das diferentes pesquisas.

Certos sais fundidos (em particular sais de metais ai.

calinos) atacam fortemente a superfície do vidro.

Evidentemente os melhores resultados são os obtidos

com eletrodos que não produzem corrosão no vidro (amálgamas

ou soluções aquosas).

O litio e o potássio passam com maior dificuldade do

que o sódio pare; dentro do vidro soda.

(19)
Os dados de Tegetmeier' ' indicam que a resistência

de um circuito com vidro soda permanece constante com o tem-

po quando for usado um eletrodo de amálgama de sódio e aumen-

ta se o eletrodo for uma amálgama de litio.
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Quittner mostrou que os ions de sódio passam no vi

dro soda com mais facilidade do que os Ions de IItio provin-

dos de uma solução aquosa.

Conclui-se que Ions que são maiores ou menores do que

os Ions de sódio penetram no vidro soda com dificuldade.

tassa

lons de potássio penetram com facilidade no vidro po-
(20)

íons de litio penetram no vidro litio provindos de um

sal fundido com relativa facilidade, mas depois de uma hora

de eletrólise o vidro quebra; isto confirma ainda mais que os

sais de li.4o fundidos tem um efeito corrosivo sobre os vi-

dros silicatos(21).

Outros Ions, como a prata , amõnia e hidrogê-

nio deveriam penetrar facilmente no vidro, mas as experiências

por nós realizadas demonstram o contrário.

lons metálicos bivalentes não podem ser introduzidos

no vidro de forma considerável usando amálgamas, entretanto

alguns podem ser introduzidos de sais fundidos

Nos vidros ã base de silica e no quartzo cristalino a

i é trar

tais alcalinos

corrente ê transportada parcialmente pelas impurezas dos me
(24)

Entretanto, a condução nos vidros alcalinos livres con

tendo considerável quantidade de óxidos metálicos bivalentes

não pode ser atribuída às impurezas dos metais alcalinos.
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7.2 - Efeitos da temperatura sobre a condutibilidade

elétrica do vidro

Frenkel(25), Jost(26) e Skanavi(27), baseados em con-

ceitos cinéticos elementares, formularam uma teoria quantita-

tiva da migração de um Ion em um cristal iônico; esta teoria
(28) (29)foi extendida por SteveIs , Myuller e outros para o

vidro.

Cada ion do retículo sofre vibrações térmicas e sua

energia varia com o tempo.

A probabilidade de que a energia das vibrações térmi-
cas exceda a energia W, de ligação do Ion com o retículo é

A d

igual a e , onde k é a constante de Boltzmann e T é

a temperatura aDsoluta. Chama-se dissociação a salda de um

Ion de um ponto do retlculo e W^ a energia de dissociação

O ion dissociado pode migrar nos interstícios do

íncendo a correspondente bar:

também migra através das vacâncias.

culo, vencendo a correspondente barreira de energia W . O Ion
Cl

Na ausência de um campo elétrico o deslocamento do íon

é igualmente provável em todas as direções.

Quando se aplica um campo elétrico, os ions se deslo-

cam na direção do campo e surge a corrente elétrica.

Consideremos o movimento dos ions dissociados ao lon-

go dos interstícios.

Se 1 cm de um cristal contém n Ions, o número de
o

Ions n existentes, em cada instante, será:

-W.AT
n = nQ e (i)
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Todos esses Ions serio arrancados de seus lugares no

reticulo e lançados nos interstícios.

Entretanto, só o Ion que está situado no interstício

adjacente a uma vacância ê capaz de recombinação,diminuindo a

energia cinética.

Para cada Ion dissociado a probabilidade P de perma

necer no estado dissociado é igual ã razão das vacâncias ocu-

padas .

n o " nd n o ,
nd nd

onde n, = número de vacâncias, igual ao número de ions disso

ciados em 1 cm .

n n
Se -2 >> 1 , tem-se P = —

nd nd

Logo, o número de Ions dissociados n, é igual ao nume

ro de Ions que tem energia em excesso W, multiplicado pela pro

babilidade do Ion permanecer no estado associado depois que

sua energia cinética caiu para o nível normal.

nd = n.P

-W AT n

-W./2kT
= n Q e (2)
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Na ausência de um campo, o número de deslocamentos,

por segundo, de Ions dissociados em 1 cm de vidro é igual ao

número de tentativas 2v de um ion para vencer a barreira de

energia W (vê a freqüência de vigração térmica e um Ion al-

cança sua energia cinêtica máxima duas vezes por período) mui.

tiplicado pela probabilidade de um Ion alcançar a energia W

e pelo número de Ions dissociados n,. Desde que todas as dire

ções sejam igualmente prováveis, o número de deslocamentos n

em qualquer direção escolhida deve ser 1/6 do total.

, -W.AT
na = 6 nd 2 v e

1 -wd/kT

na = 3 nd v e

Quando o campo é aplicado, a energia do Ion aumenta

um pouco quando se move a favor do campo e diminui quando se

move contra o campo.

Portanto AW = q E ^ (4)

d = distância entre dois poços de potencial.

distância entre a posiçãc

a barreira de potencial.

j = distância entre a posição de equilíbrio do Ion e

nd "(w= ~ AW)AT ,
Consequentemente, -5- v e a Ions sao deslo-

_ n. -(w + AWykT
cados na direção do campo e -2 v e contra o cam-

po em 1 cm , por segundo.

Portanto, o excesso do número de Ions An transportados

indo

campo será:

por segundo através da barreira de potencial w na direção do
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An = ÜÉ v r e " ( W a " A w ) k T - < w
a
 + AW)AT

n -W A T -AWAT -AWAT
A n = - | v e a ( e - e

Para campos não muito intensos, abaixo de mil volts

por centímetro, AW << kT.

Neste caso, ao expandir as funções exponenciais en-

tre parênteses em série, pode-se usar o primeiro grau de a-

proximação.

AWAT -AWAT
e - e =2 AWAT

logo:

n. -W AT
An = -3 • 2 AWAT . v e

n. d E q v -W.AT
d a

Para obter a condutibilidade a basta multiplicar An

pela carga iônica q, pela distância d percorrida por um Ion

e dividir o produto pela intensidade do campo elétrico E e

substituir pela equação (2):

0 = ^ q d

n. q2 d2 v -W AT

n- q2 d2 v -(W./2 + W )AT

3kf e a
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Aplicação da fórmula para vidros:

Para estabelecer a extensão dos conceitos acima para

os vidros, deve-se compará-los com os dados experimentais.

O expoente da fórmula (6) para a condutibilidade elé-

trica contém duas quantidades W, e W que não podem ser cal-
u a

cblàdas ou medidas separadamente com precisão satisfatória (ex

ceto para alguns cristais simples).

Ê, portanto, conveniente combiná-la de um modo mais

simpes.

Isto pode ser feito de dois modos:

W,
i') vir) = -2- + wa

o 2 a

2')

0 termo exponencial da forma (6) é então escrito

W (l')AT W (2')/2kT
1 ) e ou 2') e °

Se W. >> 2 W , alternativa (21) é preferível porque oo a

neste caso é limitado em intensidade para a energia de disso-

ciação.

Se W, e 2 W são da mesma ordem de grandeza (o que é
o mais provável), as duas variações são de igual mérito para
as pesquisas da condutibilidade isolada.

Portanto, para a análise das relações entre as varia

ções das perdas dielétricas e da condutibilidade com a tempe-

ratura é importante que os valores de W na expressão da con-

dutibi lidade e das perdas dielétricas sejam comparáveis.

Todavia, nos cálculos de W para as perdas dielétricas

no caso geral, somente a variação (!') é permitida, a varia-
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ção(2') não apresenta consistência para a maioria dos tipos

de perdas dielétricas.

Somos obrigados nos cálculos a seguir estritamente a

variação d')

Pode-se escrever a equação (6) como segue:

nQ q 2 d 2 v -WQAT
0 = TkT e

-W A T
o = Ae

W = energia efetiva de ativação

W.
lembrando que V» = -$ + W a (8)

O « cl

Vamos agora considerar a relação entre as energias de

dissociação e ativação.

(29)

De acordo com Hyller a energia de ativt.çao e mui-

to pequena comparada com a energia de dissociação.

De acordo com os cálculos de Mott e Lyttleton pa-

ra o NaCl, a energia de dissociação é W , = 2 , 9 e V e a ensr-

gia de ativação W - 0,47 e V.

Como a equação (6) contém a energia de dissociação di

vidida por 2, pode-se concluir que mesmo no caso de um sim-

ples retículo de NaCl a energia de ativação pode contribuir

substancialmente para a energia tctal de ativação

Como a cristalização dos silicatos simples alcalinos

dobra a energia de ativação efetiva, isso significa que a
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energia de ativação participa consideravelmente no balanço da

energia total.

O efeito principal na cristalização de tais silicatos

ê a ordem do retlculo.

Esta não pode causar um grande aumento na energia de

dissociação, pois a distância entre o oxigênio e os Ions dos

metais alcalinos não é alterada apreciave Intente, enquanto suas

cargas permanecerem constantes.

Por outro lado, a energia de ativação, que ê determi-

nada pela habilidade de um Ion se mover entre os outros Ions

no retlculo, pode aumentar muito com o aumento de ordem nas

posições desses Ions.

Se W, e W (e portanto W ) não variam com a temperatu
Q â O —"

ra, a equação (7) nos conduz ã seguinte relação entre a con-

dutibilidade e a temperatura:

log cr = a - | (9a)

ou com a resistividade, que ê mais conveniente do ponto de

vista prático.

log p - - log o

log p = - a + |

A experiência mostra que para a grande maioria dos vi

dros a relação entre a condutibilidade e a temperatura segue

a equação (9).

Como o gráfico do log p em função de = ou log 0 em fun
i L ~

çao de = e linear, as relações temperatura condutibilidade dos
vidros são sempre traçadas nestas coordenadas.
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M Wo
Sendo b = -—- e M = 0,4343

kT

M é o modulo de conversão do logarltmo natural em logaritmo

comum, pode-se calcular a energia de ativação total W da e-

quação (9), que dá a expressão analítica do efeito da tempera

tura sobre a condutibilidade do vidro.

Este cálculo sô poderá ser feito se W não variar com

a temperatura.

Se W variar linearmente com a temperatura a equação

(9) permanece válida.

De fato, seja WQ = W - WT . T

n q2 d2 v -W A T -Wo/kT
0 --STET—e = A e

-(Vi ± W T . T)/kT
a = A e C T

±w A -
a = A e e

-W A T
a - Ax e

 c
A

c (10)

Neste caso não se pode calcular W total, mas somente

uma parte W , da relação de temperatura. Portanto, o termo

pré-exponencial muda consideravelmente.

Se W não variar com a temperatura, pode-se calcular

nrt q
2 d2 v

3 kf

na equação (7), aproximadamente.



Os valores de k e q são conhecidos com grande precisão
i

e d pode ser estimado por tentativas.

+ 2- °A soma dos raios ionicos do Na e O ê 2,34 A..

Uma vez que os lons de Na no vidro são circundados

pelos Ions de oxigênio, pode-se estimar a distância entre os

centros dos dois Ions de Na vizinhos, como duas vezes a soma
+ 2- °

dos raios de Na e 0 , isto e, 4,68 A.

A distância d pode variar com a composição, mas no

presente esta variação não vai ser levada em conta.

Determina-se facilmente n , supondo que todos os Ions

metálicos alcalinos no vidro participam igualmente no trans-

porte da eletricidade.

Embora o vidro contenha uma certa proporção de íons

não envolvidos no transporte da eletricidade, o erro devido a

esta hipótese é relativamente pequeno.

A temperatura usada seria o valor médio para a região

sobre a qual a relação foi determinada.

Em relação a v, sabe-se que a freqüência de vibração

dos Ions no retlculo cristalino é de 10 - 10 Hz.

Adota-se 3 x 10 Hz como valor médio, considerando

que esta freqüência pode variar consideravelmente com a mudan

ça de um Ion fortemente ligado.

Devido ao caráter aproximativo dos valores tomados pa

ra d e v, e também pelo fato de que ambos os valores podem mu

dar com a composição, pode-se afirmar que A é determinado com

precisão de uma ordem de grandeza.

Ê fácil calcular A, supondo q em Coulombs, n em cm

e k em J/grau.
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Adotando-se T = 5009C para vidros silicatos contendo

20% de R 20, encontra-se A = 90 fl ̂ c m "
1 ou log A = 1,95.

Na transição dos vidros silicatos para os vidros bora-

tos A decresce em média •? (por quantidade equimolecular dos

metais oxidos alcalinos) (30)

Tabela 8 - Valores do log A e W para certos vidros

alcalinos(30)

N9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Composição do vidro (%)

K2O-15; SiO2 - 85

Na2O-4O; 3iO2 - 60

K2O-4O; SiO2 - 60

Na2O-2O; K2O-2O; SiO2 - 60

K2O-2O; LiO2-2O; SiO2 - 60

Na20-10; PbO-2O; SiO2 - 70

Na2O-3O; Pb0-2O; SiO2 - 50

Na2O-3O; BaO-20; SiO2 - 50

Na2O-2O; BaO-40; SiO2 - 40

Na20-10; B 2O 3 - 90

Na2O-3O; B 2O 3 - 70

Na20-10; CaO-10; B 2O 3 - 80

Na20-l0; MgO-30; B 2O 3 - 60

log A
experi-
mental

1,55

1,57

2,00

4,18

2,84

1,46

2,59

2,33

1,91

1,80

1,52

1,20

1,75

log A
calcu
lado

1,77

2,25

2,25

2,25

2,25

1,65

2,13

2,13

1,95

1,55

2,05

1,55

1,55

Wo (ev)
exp.

0,83

0,51

0,63

1,03

1,05

1,04

0,82

0,86

1,10

1,36

0,75

1,17

1,13
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A tabela 8, dá os valores do log A para um certo nume

ro de vidros alcalinos.

Observa-se que os valores calculados diferem dos valo

res experimentais a menos de uma ordem de grandeza, exceto pa

ra o vidro 4.

Isto nos leva a acreditar que W ê praticamente inde-

pendente da temperatura, e pode-se calcular a energia de ati-

vação total a partir da inclinação do gráfico linear do log p

em função de =.

A tabela 8 dá alguns valores de WQ. Observa-se que a

inclinação para vidros alcalinos diferentes varia por um fa-

tor 3.

Pelo fato que os valores do log A são homogêneos e WQ

varia consideravelmente, então as relações resistividade-tem-

peratura dos vários vidros são traçados, em coordenadas log p

em função de =.

Obtém-se, então, um sistema de linhas estreitas, con-

vergindo para altas temperaturas e divergindo para baixas tem

peraturas.

log p

Figura 3 - Relações entre temperatura-resistividade
para certos vidros. Dados da tabela 8.
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Conclui-se que:

- quanto mais alto for W de um vidro, maior será sua resist^

vidade para uma dada temperatura.

- quanto mais baixa for a temperatura experimental, maior se-

rá a influência da composição sobre a resistividade.

- a relação temperatura-resistividade no intervalo de tempera

tura em questão pode ser vista como completamente definida

se forem conhecidas as resistências de duas temperaturas dî

ferentes ou os valores das constantes a e b na equação (9),

ou os valores de log A e W .

Discutiu-se até agora os vidros alcalinos.

A tabela 9 dá os valores experimentais do log A para

certos vidros alcalinos livres.

Para estes vidros os valores do log A mostram grandes

diferenças entre uma composição e outra. Ao mesmo tempo, os

valores do log A são muito menores.

Sobre a hipótese de que a corrente é transportada nos

vidros alcalinos livres por Ions metálicos bivalentes, os va

lores médios de A correspondem ã maioria dos portadores de cor

rente, correspondendo aproximadamente a 1% da quantidade de

ions bi-valentes nos vidros.
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Tabela 9 - Valores experimentais do log A e W

para certos vidros alcalinos livres
(30)

Composição do vidro (%)

SiO2 - 50; PbO - 5O

SiO2 - 60; BaO - 4O

SiO2 - 50; BaO - 5O

SiO2 - 50; CaO - 5O

SiO2 - 50; PbO - 10; CaO - 10

SiO2 - 50; PbO - 30; CaO - 20

SiO2 - 10; PbO - 5O; A1 2O 3 - 40

SiO2 - 55; CaO - 30; A l ^ - 15

SiO2-77,3; B2O3-9,3; PiS^-0,1; ^0^12,7

B 2O 2 - 60; CaO - 4O

B 2O 3 - 60; PbO - 70

B 2O 3 - 60; BaO - 4O

log A

+ 0,6

- 0,3

0,0

+ 1.1

+ 0,8

+ 0,5

+ 0,4

+ 0,9

+ 0,3

- 1,2

+ 1,7

+ 1,4

Wo (ev)

1,08

1,25

1,24

1,44

1,20

1,29

1,37

1,73

0,92

1,44

1,41

1,64

A maioria das pesquisas resistividade-temperatura rea
11 12

5 na região 10 - 10 ohm-cm. P

ram feitas para resistividades mais altas.

— 11 12 -
lizaram-se na região 10 - 10 ohm-cm. Poucas determinações fo

De acordo com a maioria dos resultados para resistivi.

dades acima de 10 - 10 ohm-cm o coeficiente de temperatu-

ra da resistividade diminui (figura 4).
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log p

Figura 4 - Relações entre temperatura - resistividade
(32)

para certos vidros alcalinos livres

1) Vidro alumino silicato de Bário

2,3,4) vidros no sistema CaO-MgO-Al^-SiO-,

(30)

As inflexões nos gráficos são devidas a duas causas. A

primeira delas é devida^ao uso incorreto do método de medida.

A taxa de polarização no vidro depende basicamente da
(27)

temperatura .

A taxa é alta para temperaturas elevadas; na medida da

resistividade, logo que a tensão é aplicada, a polarização se

completa.

Para baixas temDeraturas a polarização é feita lenta-

mente e a corrente devido a ela é somada ã corrente de condu-

ção que se quer medir.

Como resultado, os valores encontrados para acorrente

são altas e os valores obtidos para a resistividade,baixos

A segunda causa da não linearidade nos gráficos pode

ser associada â mudança na natureza da condução (da condução

devida aos Ions do retlculo principal para a condução por impu

rezas) e na natureza dos portadores de eletricidade (por exem-
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pio, transição da condução iônica para a eletrônica).

O conceito de um ion impureza não é muito claro para

o caso do vidro: em ausência de um retículo regular é impos-

sível diferenciar um Ion principal de uma impureza.

Para baixas temperaturas a condução iônica é substi-

tuída pela eletrônica.

7.3. Efeito de uma diferença de potencial continua a-

plicada sobre a condutibilidade elétrica do vi-

dro

a) Condução elétrica nos cristais

Ao se aplicar uma diferença de potencial e um dielé-

trico, a carga induzida aumenta rapidamente devida ã polariza

ção do dielétricô. Ao se medir a corrente, verifica-se que,em

muitos casos, ela diminui com o tempo.

Esta diminuição da corrente com o tempo foi pesquisa
(34)da recentemente pela escola Ioffe e Gross . A s conclusões

mais importantes destas pesquisas estão resumidas abaixo.

_ No instante em que a diferença de potencial é apli-

cada, a distribuição de potencial no dielétrico é uniforme.En

tretanto, apôs uma fração de segundo da aplicação da diferen-

ça de potencial o campo no dielétrico torna-se não unifor-

me.

A figura 5 mostra dois tipos diferentes de curvas de

distribuição de potencial observadas nas pesquisas da escola

Ioffe.

Mostra-se que este tipo de distribuição de potencial

é causado pelo acúmulo do volume de cargas espaciais nos ele-

trodos; aparentemente é resultado de mudanças na concentra-

ção de portadores de cargas de sinal apropriado em um ou am-

bos os eletrodos.
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O campo no dielêtricô é influenciado pela densidade

volunétrica de cargas.

As regiões de existência e os sinais das cargas no vo

lume estão indicadas na figura 5. Em todos os cristais estudei

dos, com exceção do quartzo, a espessura da camada na qual

as cargas estão concentradas é muito pequena, da ordem de al-

guns microns.

U

(a)
Figura 5

6>
(b)

Distribuição de potencial no cristal

a) Quartzo b) Calcita CaCO_

As regiões de formação de cargas volumetricas estão in

dicadas pelas linhas verticais tracejadas. Os sinais das car-

gas volumetricas formadas são mostradas nos círculos

- A distribuição de carga em volume dá origem a uma

força eletro motriz e.

A cana em volume, e portanto o valor de e, aumenta

com a corrente que passa através do dielétrico.

Supondo que a resistência R do cristal não se altere

durante a experiência pode-se representar a corrente I como

segue:

U-e
I = (11)
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onde U é a diferença de potencial aplicada inicialmente.

Assim, a corrente diminui continuamente com o tempo

com o aumento das cargas em volume.

Quando as cargas em volume atingem um certo limite,de

pendendo do tipo de cristal e do valor da diferença de poten

ciai aplicada, e atinge um valor máximo (e ).
niâx

A corrente residual, invariável com o tempo, que pas

sa através da amostra é dada por:

_ ü - emax
residual ~

K

Quando a diferença de potencial externa é retirada

(U = O) , somente a força eletromotriz e atua na amostra.

Se os eletrodos são pequenos, a corrente passa atra-

vés da amostra em sentido oposto ao convencional.

0 fluxo de corrente ê acompanhado por uma diminuição

gradual das cargas em volume e portanto de e e I.

- Evidentemente o valor da corrente I não pode ser uti

lizado para a medida da condutibilidade do próprio dielêtrico.

A corrente total que passp através do dielêtrico é de

terminada mais pelos processos que ocorrem nas regiões de con

tato entre o dielêtrico e os eletrodos do que pelas proprieda

des do próprio dielêtrico.

Ê óbvio que se o material fosse capaz de compensar

parcial ou completamente a perda das partículas condutoras dos

eletrodos, haveria uma mudança substancial.

0 problema é determinar, usando um eletrodo qualquer,

a resistência verdadeira, que é a resistência característica
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da amostra não alterada pela influência da corrente elétrica,

isto é, uma amostra sem carga distribuída em volume.

Ioffe propôs muitos métodos para esse fim. Eles for-

mam dois grupos principais:

a) determinação da corrente I imediatamente após a

aplicação da diferença de potencial, antes que se forme a car

ga em volume;

b) determinação de e imediatamente apôs desligar a di_

ferença de potencial, antes que a carga em volume tenha tem-

po de diminuir consideravelmente.

Neste caso pode-se escrever:

Rverdadeiro " I ' Rverdadeiro I (12)

o

Deve-se ressaltar que a equação (12) só dará resulta-

dos corretos se durante o tempo necessário para as leituras de

I e e o estado estável não tenha sido perturbado, isto e, se

a carga em volume não tenha começado na forma do caso (a) ou

dissipado conforme o caso (b) .

Esta condição, se satisfeita, corresponderia ã incli-

nação do gráfico tempo-corrente mostrado na figura 6. Neste

caso a formação da carga em volume poderia ser desprezada

para o instante t'.

Portanto, a inclinação desta curva não é caracterís

tica para o vidro, e a equação (12) não pode ser usada.

Aparentemente o método mais seguro e simples para de-

terminar R r d a d i de cristais dielétricos seria pela medi-

ção da diminuição do potencial num cristal através do qual

uma corrente flui com a ajuda de sondas colocadas a distân-

cias convenientes dos eletrodos (fora da esfera de ação da car

ga volumétrica).
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Este método ê muito usado no estudo da condutibilida-

de dos semi-condutores e poderia provavelmente ser usado com

igual sucesso para investigar a verdadeira condutibilidade dos

dielétricos(36) .

b) Condução através de vidros

A passagem da corrente através do vidro difere essen-

cialmente da passagem da corrente através dos cristais estuda

dos pela escola Ioffe.

log I,

log t' log t

Figura 6 - Método rigoroso
para a determinação da co£
rente inicial para o cálcu
iO d e Rverdadeiro

I i

300

200

100

0

-100

-200

-300

A
\

100 200 300 400 *

/ •

B

t(s)

Figura 7 - Curvas típicas
de carga (A) e descarga(B)
de um vidro (37) .

A dependência da corrente com o tempo, nos vidros,de-

pende muito da temperatura.

Para vidros sólidos, pode-se dividir o intervalo de

temperatura em três.

Para baixas temperaturas (para as quais a resistivida
11 12de dos vidros supere 10 - 10 ohm cm) a corrente diminui

gradualmente com o tempo (Figura 7); é análogo à diminuição

de corrente através de outros dielétricos (30)
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Para temperaturas mais altas a corrente permanece pra

ticamente constante desde o instante da aplicação da diferen-

ça de potencial.

Para temperaturas pais altas ainda (quando a resisti-

lo vidro está abaixo de

novamente diminui com o tempo.

vidade do vidro está abaixo de 10 - 10 ohm cm) a corrente

As pesquisas sobre a distribuição de potencial na es-

pessura de uma amostra são muito importantes.

Numerosas pesquisas mostraram, de um modo consistente,

que para temperaturas baixas e moderadas a distribuição de

potencial através da amostra permanece linear durante uma ho-

ra ou mais •

Na região de altas temperaturas a diminuição da cor-

rente é acompanhada pela mudança na distribuição do potencial

através da amostra. A diminuição da corrente e, portanto, a

distorção da curva de potencial pode ser evitada usando-se e-

letrodos não polarizáveis (amálgama ou sal) na região de alta

temperatura.

Conclui-se que para altas temperaturas a diminuição da

corrente com o tempo ê devida a processos que ocorrem nas vi

zinhanças dos eletrodos associados com a remoção dos portado-

res de carga da camada perto do anodo. Os efeitos observados

aqui são completamente análogos aos investigados por Ioffe.

A diminuição da corrente na região de baixa temperatu

ra não é devida â influência dos eletrodos. Na região de bai-

xa temperatura a diminuição da corrente com o tempo é do mes-

mo tipo tanto com os eletrodos polarizados quanto não polari-

zados (figura 8) .
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log R

-1

Figura 8 - Curvas da resistência em função do tempo
para diferença de potencial constante pa-
ra vidros com o uso de diferentes anodos
(t em minutos)
Temperatura 439C. Materiais do anodo
a) solução de NaCl
b) Mercúrio metálico
c) Solução de KC1

As leis gerais desta diminuição de corrente são bem

conhecidas. Se uma amostra é mantida sob tensão constante até

que a corrente cesse de diminuir, os eletrodos são curto-cir-

cuitados e acorrente inversa é pesquisada. Encontrou-se que

as curvas que representam as correntes nos dois sentidos são

semelhantes.

A relação corrente-tempo para a corrente nos dois sen

tidos é melhor representada pela expressão:

A t-n (13)

onde Ifc é a corrente para o tempo t, A e n são constantes com

n para os vidros normalmente entre 0,65 - 0,8.
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II - Condução eletrolltica

1 - As leis de Faraday da eletrólise

Em 1800, Alessandro Volta construiu sua famosa pi-

lha, consistindo de muitas placas sucessivas de prata,zinco e

pano umidecido em solução salina. Forneceu assim as condições

experimentais para o estudo da eletrólise.

No mesmo ano, Nicholson e Carlisle decompuseram a água

por meio da corrente elétrica, o oxigênio aparecendo em um

dos polos da pilha e o hidrogênio, no outro.

Em 1806/7, Humphrey Davy usou uma pilha para isolar só

dio e potássio de seus hidróxidos.

Os primeiros estudos quantitativos sobre a eletróli-

se foram efetuados por Faraday em 1833, tendo sido o primeiro

a empregar a nomenclatura ainda hoje em uso.

Os fios, ou eletrodos, que são mergulhados na solução,

chamam-se anodo e catodo: anodo é o condutor ligado ao polo

positivo da bateria e o catodo é o ligado ao polo negativo.

A solução que transporta a corrente é chamada de solu

ção eletrolítica.

Os eletrólitos são também chamados de substâncias icí-

nicas ou substâncias heteropolares.

Os £ons são partículas =létricamente carregadas. Os

Ions positivos são chamados cations e os íons negativos ânions,

Na passagem da corrente elétrica os cátions são

dos para o polo negativo (catodo) e os ânions são atraídos pa

ra o polo positivo (anodo).



60

Eletrólise é a passagem da corrente elétrica através

de um eletrólito.

Nas experiências de eletrólise existem duas classes de

condutores de eletricidade:

a) condutores eletrônicos

São condutores nos quais não ocorre transferência de

matéria quando percorridos por uma corrente elétrica. Os fios

metálicos que ligam o gerador aos eletrodos pertencem a esta

classe, e interpretamos agora uma corrente elétrica como sen-

do um fluxo de elétrons livres ao longo do fio, por unidade

de tempo.

b) condutores eletrolíticos

São condutores nos quais ocorre uma transferência de

massa associada â passagem de corrente elétrica. A solução que

sofre a eletrólise é um exemplo disso. A corrente é transpor-

tada pelos Ions que percorrem a solução, em direção aos ele-

trodos, ocasionando uma variação de concentração em todas as

partes da solução.

Entre os condutores eletrolíticos pode-se destacar:

substâncias puras (hidróxido de potássio fundido, nitrato de

sódio fundido etc) e soluções (ácidos, bases ou sais em água

ou outros solventes).

Nos condutores eletrolíticos, a corrente está associa

da ao movimento de cargas por unidade de tempo, tanto negati-

vas como positivas, em sentidos opostos.

A corrente poderia parar se os íons positivos se acu-

mulassem no eletrodo negativo e os Ions negativos no eletro-

do positivo. Para que isso não aconteça, é necessário que o-

corra uma reação química nos eletrodos, mantendo assim a neu-

tralidade .

Ao contrário da condução metálica, a condução eletro-

lítica geralmente aumenta com a elevação da temperatura.
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Nas soluções, os Ions tem energias cinêtica médias

proporcionais ã temperatura absoluta, como as moléculas de um

gás ideal.

Aumentando-se a temperatura da solução, a energia ci-

nêtica média dos Ions também aumenta, fazendo com que aumente

a concentração de íons por colisões de moléculas não ioniza-

das da cauda de alta energia da curva de distribuição de

Maxwell, aumentando assim o número de portadores de carga.

O mecanismo pelo qual uma corrente elétrica passa a-

través de uma solução pode ser entendido por um exemplo espe-

cífico (figura 9).

1

LA

Figura 9 - Eletrólise do NaCl fundido

Na figura 9, o NaCl fundido contém Ions Na+ e Cl",que

podem migrar livremente.

Os eletrodos são inertes (platina ou carbono). No ca

todo ocorre redução e no anodo oxidação.

A reação que ocorre no catodo pode ser escrita:

Na + + e" •* Na

indicando que no catodo um Ion Na+ capta um elétron para for-
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mar um átomo neutro de Na. Como essa equação mostra apenas

um processo de redução, é chamada uma semi-reação. No anodo

ocorre oxidação. Apenas Cl pode ser oxidado, libertando um

elétron para o anodo e formando um átomo neutro de cloro.Dois

átomos de cloro imediatamente se combinam dando uma molécula

diatômica, Cl_.

As moléculas de cloro escapam da solução, sob forma

de gás. A semi-reação no anodo pode ser escrita:

2 Cl" -*• Cl2 (g) + 2 e"

Assim, para a eletrólise do Na Cl fundido, teremos:

Reação no ca todo: 2 Na + 2 e~ -* 2 Na

Reação no anodo : 2 Cl •* Cl- (g) + 2 e~

Reação total : 2 Na+ + 2 Cl" * 2 Na + Cl2 (g)

eletrólise

Em 1833, Michael Faraday, estudando as relações en-

tre as quantidades de eletricidade e a massa das substâncias
(39)de compostos, estabeleceu duas importantes leis :

- A massa m da substância depositada sobre um dos ele

trodos é diretamente propocional â quantidade Q de

eletricidade que atravessa a solução.

- Quando uma mesma quantidade de eletricidade Q atra-

vessa diversos eletrólitos, a massa m da substância

depositada em um dos eletrodos é diretamente propor

cional ao equivalente químico E da substância.

Como a massa m depositada ê simultaneamente proporcio

nal ã quantidade Q de eletricidade e ao equivalente químico

da substância, pode-se combinar as duas leis numa só equação

matemática.

m = K Q E (14)
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onde K é uma constante de proporcionalidade.

E = equivalente químico ou equivalente grama de um elemento.

E a relação entre o ãtomo-grama e o número de Valencia

com que o elemento funciona no composto.

Ex: Cloreto Ferroso Fe Cl2 t Fe++ + C12~

55 85
E p ++ = — í — - = 27,925 gramas

Realizando várias experiências, utilizando diferentes

soluções, Faraday determinou o valor da constante de propor-

cionalidade K.

K = •= , F = constante de Faraday

IF = 96 487 Coulombs

como Q = it, vem:

m = ̂  . E . i . t (15)

2 - Medidas de condutibilidade

Um dos primeiros problemas da eletroqulmica foi saber

de que modo as soluções eletrolíticas conduziam a eletricida-

de.

Os condutores metálicos ou de Ia.classe obedecem a lei

de OHm.

U = RI (16)

U = diferença de potencial entre os terminais do condutor

(volts)

R = resistência do condutor (OHms)

I = Intensidade de corrente (Ampêres)

A resistência depende das dimensões do condutor, da

sua natureza e da temperatura.
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Para um condutor de secção transversal uniforme, po-

de-se escrever:

R = p i e p = p Q [ l + o(t-to)] (17)

onde:

R ê a resistência (OHm)

P ê a resistividade (OHm . metro)

1 é o comprimento (m)
- 2

s e a area da secçao transveral (m )

o é o coeficiente de temperatura para a resistivida-

de (9C"1)

t ê a temperatura

Define-se condutância G como o reciproco da resistên-

cia:

G = i (18)

G é medido em MHO ou Siemens no SI.

Define-se condutibilidade como sendo o inverso da

resistividade.

ê medido em (íl~ . m ) no S.I.
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Tabela 10 - Valores da condutibilidade para alguns
materials a 259C (40).

Prata

Cobre

Cloreto

HC1 aq.

NaOH aq

CHjCOOH

Ãgua

Enxofre

Material

de sódio

; 0,1 mol

fundido

dm"3

., , 0,1 mol dm~

aq., 0,1 mol dm

Condutibilidade (n"1.cm~1)

6,33

5,80

3,3

1,29

2,21

5,20

x IO5

x IO5

x IO"2

x IO"2

x IO"4

4,0 x IO"8

2,5 x IO"16

Os primeiros estudos da condutibilidade de soluções

foram realizados com correntes continuas bastante grandes. Os

resultados obtidos diferiam muito da lei de OHM, isto é,a con

dutibilidade parecia depender de U.

Este resultado era em grande parte devido ã polariza-

ção dos eletrodos da célula da condutibilidade. Essas dificuldii

des foram vencidas mediante o uso da ponte de corrente alter-

nada, tal como é mostrada na figura 10.

Com correntes alternadas na região de freqüências áu-

dio (100 a 4000 Hz), o sentido da corrente varia tão rapida-

mente que os efeitos de polarização são eliminados.

A célula na ponte de corrente alternada funciona como

um capacitor em série com um resistor.

Para o equilíbrio da ponte deve-se colocar um capaci-

tor variável no outro braço da ponte. 0 equilíbrio da ponte é

indicado por meio de um osciloscópio de raios catódicos.
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GERADOR
AUDIO

AMPLIFICADOR
CIRCUITO
DEFASAQ*

Osciloscópio

Figura 10 - Ponte de Weatstone de corrente alternada
para a medição da condutância de eletró-
litos (41).
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Injeta-se na entrada vertical a tensão de ponto médio

da ponte e na horizontal una pequena fração do sinal de entra

da da ponte através de um circuito de defasagem apropriado.

Quando os dois sinais estão em fase adequada, o balan

ço da capacitância é indicado pelo fechamento da elipse na te

Ia do osciloscópio e o balanço da resistência é indicado pela

inclinação da elipse em relação ã posição horizontal.

Costuma-se calibrar as células de condutibilidade com

uma solução de condutibilidade conhecida, tal como cloreto de

potássio 1M. A célula deve ser mantida em temperatura constan

te, por meio de um termostato, pois a condutibilidade aumenta

com a temperatura.

Os condutores eletrolfticos ou de 2a. classe obedecem

a lei de OHm desde que se leve em conta a possibilidade de po

larização dos eletrodos, a natureza e a concentração dos ele-

trõlitos.

3 - Condutibilidade Molar

As condutibilidades dos eletrõlitos variam bastante

com a concentração. Para comparar condutibilidade de diver-

sos eletrõlitos é mais significativo levar em conta a concen-

tração.

Define-se condutibilidade molar

•%- (20)

onde:
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A

o

c

condutibilidade molar (fl""1 m2 mol"1)

condutibilidade (íT1 m"1)

- —3
concentração (mol m )

Tabela 11 - Condutibilidade molares de soluções
aquosas a 259C (40).

Concen-
tração

mol dm

0,0005

0,001

0,005

0,01

0,02

0,05

0,10

Eletrõlito

HC1

422,7

421,4

415,8

412,0

407,2

399,1

391,3

KC1

147,8

147,0

143,6

141,3

138,2

133,4

129,0

NaCl

124,5

123,7

120,7

118,5

115,8

111,1

106,7

AgNO3

131,4

130,5

127,2

124,8

121,4

115,2

109,1

|znSO4

121,4

114,5

95,5

84,9

74,2

61,2

52,6

^NiSO4

118,7

113,1

93,2

82,7

72,3

59,2

50,8

HAc

48,63

22,80

16,20

11,57

7,36

5,20

A tabela 11 mostra que a condutibilidade molar dimi-

nui com o aumento da concentração tendendo a um valor limite,

conhecido como condutibilidade molar-limite, designada pelo

símbolo A .
o

A = lim
o

condutibilidade molar

a diluição infinita

Dependendo das condutibilidades molares pode-se dis-

tinguir duas classes de eletrõlitos:

a) eletrõlitos fortes, apresentam alta condutibilida-

de molar que aumenta pouco com a diminuição da con

centração.

Ex: a maioria dos sais e ácidos como o clorídrico,

o nítrico e o sulfúrico;
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b) eletrolltos fracos, apresentara baixa condutibilida

de molar em concentrações elevadas, porém a condu-

tibilidade molar aumenta rapidamente para baixas

concentrações molares:

Ex: ácido acético e outros ácidos orgânicos e amo-

níaco em solução aquosa.

A partir de amplos estudos sobre a condutibilidade mo

lar de eletrólitos Kohlrausch (1900) conseguiu mostrar que,

em alguns casos, para soluções diluidas, a relação entre a con

dutibilidaá-: molar A e a concentração c podia ser expressa se

gundo uma equação empírica:

A - K /B (21)o

onde K é uma constante experimental.

Na figura 11, estão representados graficamente os va-
— 1 2 —1

lores de A(£l .cm .equiv. ) contra /c1 (c em equiv./litro) .

400

300

200

100

0,5 1,0

Figura 11 - Condutibilidades molares a 259C de eletróli-
tos em solução aquosa em função das raízes
quadradas das concentrações (41).
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4 - Teorias da ionização

Em 1887 Svante Arrhenius sugeriu que "na solução de um

eletrólito existe um equilíbrio entre as moléculas não disso-

ciadas do soluto e os íons que delas provêm pela dissociação

eletrolltica".

Ex: para um eletrõlito binário, existe o equilíbrio

MN -f M+ + N"

A medida que a concentração diminui ocorre ionização

maior, até que, com concentração nula, a ionização seja to-

tal. Se as velocidades dos íons não variarem com a concentra-

ção, então a relação entre A e A será igual ao grau de ioni-

zação(42).

a = -j- (22)

onde a é a fração de moléculas do soluto que se ionizou.

Em 1888, Ostwald aplicou a lei do equilíbrio ã ioniza

ção de um eletrõlito.

Suponhamos um eletrõlito binário MN, que forma os íons

M e N~, em solução na qual a concentração de MN é C.

Seja a a fração de MN não ionizada e ac a concentra-

ção de cada íon formando M e N~.

MN •* M + + N*

c(l-a) •* oc . ac

A lei do equilíbrio estabelece que
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onde K ê uma constante e os termos entre parênteses represen-

tam as concentrações. Substituindo-se as concentrações na e-

quação (23) por seus valores tem-se:

etc . otc
c(l-a)

a 2c
1-ct

= K

Da equação (22), segue-se portanto que

K
A 2 c

' A)
(24)

Essa equação é conhecida como "lei de diluição de

Ostwald".

Ela é obedecida em concentrações abaixo de 0,1 Molar,

aparecendo discrepâncias em concentrações mais elevadas, por-

que os K calculados não mais permanecem constantes.

Tabela 12 - Verificação da lei de diluição de
Ostwald. Ácido acético a 259C

A * 387,9 (43)

o

c

(mol.dm- )

i,Üli

0,2529

0,06323

0,03162

0,01581

0,003952

0,001976

0,000988

0,000494

A

(n"1.cm2.mol~1)

1,443

3,221

6,561

9,260

13,03

25,60

35,67

49,50

68,22

% Dissocia-
ção

(100a-100 j)
o

0,372

0,838

1,694

2,389

3,360

6,605

9,20

12,77

17,60

K x 105

(mol.dm" )

1,405

1,759

1,841

1,846

i,846

1,843

1,841

1,844

1,653
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A teoria de Arrhenius da ionização não explica a varia

ção da condutibilidade molar com a concentração, que se obser

va com eletrôlitos fortes.

Milner (1912) iniciou a explicação do comportamento de

eletrôlitos fortes. Calculou a distribuição de Ions numa solu

ção de um eletrólito forte completamente dissociado.

Uma contribuição melhor foi a de Debye e Hflckel (1923);

a teoria de Debye e Hückel é a base dos modernos pontos de vis

ta sobre eletrôlitos fortes.

A teoria de Debye-Hückel se baseia na hipótese de que

os eletrólitos fortes se encontram completamente dissociados

em Ions, Os desv? 03 do comportamento ideal observados são en-

tão atribuídos a interações elétricas entre os Ions.

"Sob a influência de um campo elétrico um Ion não se

move em linha reta através da solução, mas numa série de eta-

pas em ziquezagues, semelhantes a dos movimentos browniano.

0 efeito permanente da diferença de potencial assegu-

ra um deslocamento médio dos Ions na direção do campo.

Opondo-se à força elétrica sobre o Ion, aparece emprJL

meiro lugar a força de resistência de atrito do solvente, da-

da pela lei de Stokes: F = 6Hnav, onde n é a viscosidade do

meio, a é o raio iônico e v a velocidade iônica.

Um Ion em qualquer posição estática está circundado

por uma atmosfera iônica de carga oposta. Quando o Ion salta

para uma nova posição tenderá a arrastar consigo esta atmosfe

ra de cargas opostas. A atmosfera iônica, todavia, apresenta

uma certa inércia e não pode se ajustar instantaneamente ã no

va posição de seu Ion central.

Ao redor do Ion em moviiranto a atmosfera se torna as-
simétrica.
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Atrás do Ion existe, então, um acúmulo de carga opos-

ta, que exerce uma resistência eletrostática, diminuindo a ve

locidade iônica na direção do campo. Este retardamento é cha-

mado de efeito de assimetria.

Uma segunda ação elétrica que diminui a mobilidade dos

íons é o chamado efeito eletroforetico.

Os próprios Ions que compõem a atmosfera ao redor do

Ion central também estão se deslocando, em média, no sentido

oposto sob a influência do campo aplicado.

Como estão solvatados, tendem a transportar consigo as

moléculas do solvente a eles associados de modo que existe

um escoamento resultante do solvente no sentido oposto ao mo-

vimento de qualquer Ion central solvatado dado, o qual é as-
(41)sim obrigado a nadar contra a corrente"

Figura 12- a) Atmosfera iônica
de um Ion em re-
pouso .

b) nuvem assimétrica ao
redor de um Ion em
movimento.

0 movimento em estado estacionário de um Ion pode ser
obtido equacionando-se a força cletro motriz ã soma dos retar
damentos por atrito, assimetria e eletroforese.

Onsager calculou oada um desses termos obtendo a equa
ção teórica da condutibilidade molar para o caso limite de so-
luções diluidas(41):

A - (A AQ + B)

1
7

(25)
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onde A e B são constantes que podem ser deduzidas teoricamen-

te, e que dependem da temperatura e da natureza do solvente.

Essa equação é válida com exatidão satisfatória, para solu-

ções de concentração de até 10~ mol . dm" , e dá erros de
-3 -2

poucos por cento na faixa de concentrações de 10 a 10 mol

dm~ , para eletrõlitos univalentes.

Para soluções concentradas, e mesmo para soluções di-

luidas de alguns eletrõlitos multivalentes contudo, a equação

de Onsager falha.

Uma das razões disso foi apontada originalmente por

Bjerrum, que mostrou que, ã medida que a concentração dos

íons aumenta, podem ocorrer pares de lons de carga oposta na

solução.

Esses pares de Ions, de cargas opostas formam-se quan

do íons de cargas opostas se aproximam o suficiente para se-

rem considerados como uma entidade única.

A carga total dessa entidade única ê zero, quando são

envolvidos dois Ions de carga unitária, e, assim sendo,um par

iônico não contribuirá para a condutibilidade da solução. Es-

tes pares iônicos não são estáveis, trocando continuamente de

percursos. A associação de Ions em eletrõlitos fortes foi e£

tudada principalmente por Davies e por Fuoss e Krauss. Esses

pesquisadores estabeleceram equações que explicam a condutibi^

lidade de eletrõlitos fortes até concentrações de 10" mol

dm"3 <44>.

5 - Condutibilidades Molares-limite dos Ions

A equação de Onsager (25) ou a equação empírica de

Kohlrausch (21) constituem-se num método conveniente para de-

terminar A para eletrõlitos fortes.
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Tabela 13 - Dados das condutibilidades molares para
vários eletrólitos a 259C (45).

Eletrólitos
(Pares)

KC1

NaCl

KNO-

NaNO3

Kl

NaI

KC1

KNO3

NaCl

NaNO-

1 B a C 12

i Ba(NO3)2

A (iT^cn^.mol"1)o

149,86

126,45

144,96

121,55

150,32

126,91

149,86

144,96

126,45

121,55

139,94

135,04

Diferença
-1 2 -1

ü .cm .mol

23,41

23,41

23,41

4,90

4,90

4,90

Na tabela 13 observa-se que os três primeiros pares de

sais possuem diferenças constantes. Estas diferenças são devi

das aos cátions. Nos pares restantes a diferença é devida aos

ânions.

Essas observações levaram Kohlrarsch a postular sua

lei de migração ic-nica independente:
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"Cada íon contribui cora uma quantidade definida para

a condutibilidade molar-limite total do eletrõlito, indepen-

dendo da natureza do outro Ion".

Ao - V V (26)

onde AQ+ e A - são as condutibilidades molares limites

càtion e do anion, respectivamente.

do

Tabela 14 - Condutibilidades molares - limite a

25 9C
(46)

Cátion

K+

Na+

Li+

NHt
4

H+

Ag+

Tl+

Jc.«

1 Sr

1 T +3
I La

Ao+

-1 2 -1
Í2 .cm .mol

73,52

50,11

38,69

73,40

349,82

61,92

74,70

59,50

63,64

59,46

53,06

69,60

Ânion

Cl"

Br"

i"

NO3

HCO~

OH"

Acetato"

Clorocetato

\ Pe(CN)g3

\ Fe(CN)g4

Ao"

Í2~ .cm .mol"

76,34

78,40

76,80

71,44

44,48

198,00

40,90

39,70

68,00

79,80

101,00

110,50

A condutibilidade molar de um íon é uma medida da quan-

tidade de corrente que ele pode transportar.
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Como a corrente é proporcional ã velocidade das condu

tibilidades molares de vários Ions terá mais significado se

as condutibilidades molares usadas se referirem todas a Ions

com a mesma carga.

As condutibi lidades molares iônicas devem referir-se

à quantidade de Ions contida na quantidade de eletrõlito es-

pecificada.

Pode-se enunciar a lei da migração independente dos

Ions de uma forma mais geral para evitar a obrigatoriedade de

definir uma mol de Ion como a quantidade do mesmo contido em

um mol do eletrõlito.

A = n. . A + + n . A - (27)o + o - o

n = número de moles de um cátion

n = número de moles de um ânion.

Um dos principais empregos do conceito da migração

independente dos Ions reside no fato de fornecer-se um método
mm (47)

de calcular A para eletrolitos fracoso r

6 - Mobilidade iônica e condutibilidade iônica

A velocidade absoluta com que um Ion qualquer se mo-

ve através de uma solução depende da natureza do Ion, da con-

centração da solução, da temperatura e do campo elétrico apli,

cado.

Consideremos uma solução de um eletrõlito de concen-

tração c e seja ot o grau de ionização.

Sejam c+ e c_, respectivamente, as concentrações doca

tion e do ânion. Seja E a intensidade do campo elétrico apli-

cado externamente; v+ e v_ são, respectivamente, as velocida-
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des do cation e do ânion nesse campo, na concentração dada. A

corrente transportada pelo cátion e ânion, respectivamente,a-

través da área A será:

I+ = c+ v+ z+ F A e I_ = c_ v_ |z_| F A (28)

onde F ê a constante de Faraday, z é o número de oxidação.

A corrente total será I = I + I_

I = c+ v+ 2+ F A + c_ v_ |z_| F A (29)

Se um mol de eletrõlito fornece n cations e n_ ânions

teremos:

c = n a c

c = n a c

Substituindo na equação (29) vem:

I = n o c v z P A + n_ a c v_ |z_| F A

= a c F A (n+ v+ z+ + n

5 = a c F (n+ v+ z+ + n_ v_ |z.| )

Como a densidade de corrente é dada por J = •=• , tem-

J = ot c F (n+ v+ z+ + n_ v_ | z_ | ) (30)

Como os eletrólitos obedecem a lei de OHM, as veloci-

dades dos Ions devem ser proporcionais ã intensidade do campo

elétrico, de modo que:

v. » u E e v_ • u_ E (31)

Os termos u e u_ são constantes de proporcionalidade

e são chamados de mobilidades do cátion e do ânion, respecti-

vamente .
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Substituindo a equação (31) na equação (30) vem:

J • a c F E (n+ u+ z+ + n_ u_ |z_| )

g = o c F vn+ u+ z+ + n_ u

Sendo a condutibilidade a = =

a = a c F (n+ u+ z+ + n_ u_ |z_| ) (32)

Sabendo-se que a condutibilidade molar é dada por:

A o — (20), vem:c

A - a F (n+ u+ z+ + n_ u_ |z_| ) (33)

Em diluição infinita, será unitário, mesmo para ele-

trólitos fracos e, se chamarmos as mobilidades limite do cá-

tion e do ânion de u + e u - , respectivamente, podemos es-

crever:

A + = z + u + F e A - = |z_| U Q- F (35)
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\oela 15 - Mobilidades absolutas de Ions a 259C

(cm' volt-1 seg"1) (46)

Cation

K+

Na+

Li+

NH*4

H+

Ag+

Tl+

Ca+2

Ba+2

Sr+2

Mg+2

La+3

uo+

0,000762

0,000520

0,000388

0,000760

0,003620

0,000642

0,000774

0,000616

0,000659

0,000616

0,000550

0,000721

Anion

Cl"

Br"

i"

N03
HCOj"

OH"

C2H3°2
C3H5O"

ClOj

so"
Fe(CN)"3

Fe(CN)g4

Uo"

0,000791

0,000812

0,000796

0,000740

0,000461

0,002050

0,000424

0,000411

0,000705

0,000827

0,001040

0,001140

Pode-se observar que os íons possuem velocidades ex-

tremamente baixas durante a eletrólise.
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7 - Números de transporte

Número de transporte ou número de transferência é a

fração da corrente conduzida por um dado Ion em solução.

A soma dos números de transporte de todos os espé-

cimes de Ions de uma solução deverá, pois, ser igual a um.

Sendo I = c v z F A

I_ = c_ v_ |z_| F A (28)

I = c+ v+ z+ F A + c_ v_ z_ F A (29)

0 número de transporte do cátion (t ), na concentra-
ção (c) do eletrõlito é dado por:

c+ v+ z+ F A
fc (36)

c. v. z. + c v I z
-f x T ^ ^ i

Se considerarmos um eletrodo univalente, então

c e z,

a equação (36) se reduzirá

Para o ânion, teremos uma expressão análoga

t. - v
v ; v (38)
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Como as velocidades dos Ions se relacionam com suas

mobilidades podemos escrever:

c+ u+ z+
c+ u+ z+ + c_ u_

Lembrando que c = n o c e c_ - n_ a temos

a c n+ u+ z+

a c n+ u z + a c n_ u

n+ z+ u+ + n_

Substituindo a equação (35) na equação (40) teremos:

+ —o n+ Ao+ + n_ AQ-

ou aplicando a equação (27), vem

n A +
t + = *A ° (41)

o

Analogamente, teremos para o ãnion

t - = "A ° (42)
O A

O

A partir dessas duas últimas equações, é possível caJL

cular condutibilidades molares-iônicas-limite, determinando-

se experimentalmente A e t .

Deve-se notar que, de todas as relações dadas para nu

meros de transporte, pode-se concluir que

t+ + t_ = 1 (43)

0 número de transporte não tem significado em si, ele

deve vir acompanhado de informações sobre concentração, tempe
(AA\

ratura e eletrõlitov '.
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III - PARTE EXPERIMENTAL

1 - Objetivos

Os objetivos desse trabalho são:

- Procurar introduzir eletroliticaroente Ions cujos

raios atômicos tenham a mesma ordem de grandeza dos raios ato

micos dos constituintes do vidro ou que possam penetrar atra-

vés do espaço das cadeias de SiO. / tais como, sódio, litio,

potássio, cálcio e ferro.

Para esse fim utilizaram-se lâmpadas de filamento in-

candescente (a vácuo e a gás) e de lâmpadas que funcionavam

como tubos de descarga a gás.

32- Introduzir eletroliticamente fósforo radioativo P

através de vidros de lâmpadas de filamento incandescente, a

vácuo, a fim de avaliar sua difusão.

- Verificar se é possível armazenar hidrogênio dentro

de uma lâmpada de filamento incandescente, a vácuo, fazendo-

se passar íons de hidrogênio, eletroliticamente, através do

vidro da lâmpada.

- Verificar a eventual penetração de lons pesados

(Ag+ , Pe+++ etc) em vidros.
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2 - Equipamento utilizado

Na realização das experiências desse trabalho fo-

ram usados os seguintes equipamentos:

1 - Balança

E. Mettler, Tipo H6, capacidade 160g, n9 211421

Precisão 0,0001 g.

2 - Miliamperlmetro (DC) - (0 - 1mA)

Kyoritsu - MR - 3P - Precisão 0,01 mA.

3 - Fonte de tensão (DC) - (0 - 3OO0 V)

Leybold - Cat Nr.52237 , GNr 3046/54.

4 - Termômetro (0 - 45O9C)

Arma Therm - Precisão O,59C.

5 - Detector de radiação

Contador Philips 18506;

Gás de enchimento (Neon, Argon, haloqênio) •
2

Espessura da janela 2,5 a 3,5 mg/cm •

Diâmetro da janela 27,8 mm;

Tensão de operação 670 V;

Sealer : DAH-2 (PUC/SP) .

6 - Sistema de alto vácuo, composto de:

- bomba rotativa Welch, modelo 1402, para obtenção de vá-

cuo preliminar no sistema, ou seja, pressão de 10 mm

de Hg, seguida de uma bomba de difusão;

- bomba de difusão NRC, modelo HS-,- 300, refrigerada a

água à temperatura ambiente. Usada para a obtenção de

alto vácuo no sistema (chegou-se a 4,0 x 10 mm de Hg

empregando óleo silicone DC 705 - Varian).
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manómetro NRC 836 : permite conhecer a pressão no sis-

tema da bomba rotativa através de dois manômetros a par

termoelétrico, da bomba de difusão e na região onde se

deseja analisar um determinado gás. Na região de alto

vácuo do sistema acha-se ligado o manómetro de ioniza

ção tipo 0563 da Varian;

válvula de ionização Varian modelo O563/K2466/3O1: sua

função ê medir a pressão na região de alto vácuo. Esta

deve ter um valor máximo de 10" mm de Hg para poder

mos ligar o analisador sem danificá-lo;

- analisador de gás quadrupolar Varian 978-1000 : apresen

ta na tela do seu tubo de raios catôdicos um gráfico

da quantidade relativa dos átomos e seus isõtopos pre-

sentes no sistema de alto vácuo em função da massa. Seu

intervalo de medida varia de 1 a 100 uama. Esse apare

lho é utilizado para a medida do grau de desgaseifica-

ção dos tubos de vidro e para identificação da nature

za dos gases e ou vapores residuais.

7 - Bobina de Rumkorff
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3 - Arranjo Experimental

O arranjo experimental utilizado está representa-

do na figura 13.

Eletrodo
de

Grafite

110V (AC)

T

110V (AC)

Rêtificador DC de
tenaio variável

0 - 300 V

B (Bico de Bunsen)

Figura 13
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Na figura 13, L i uma lâmpada, E um eletrodo de grafi

te, B um bico de Bunsen, T um termômetro.

A lâmpada L é ligada a uma fonte de 110V(AC) através

de um "variac" de O a 135V (AC).

Entre o filamento da lâmpada e o eletrodo E aplica-se

uma diferença de potencial (DC) de O a 3000 V.

C é o recipiente onde se coloca o eletrõlito.

Na realização das experiências procurou-se forçar a

penetração de Ions através de vidros, utilizando-se o campo

elétrico existente na massa de vidro. Esta representa uma in-

terface entre a solução eletrolltica e o interior das lâm-

padas, nas quais existiam elétrons provenientes de efeito ter

moiônico ou íons de uma descarga gasosa.

A corrente assinalada pelo galvanometro é uma medi-

da de quantidade de cargas que atravessam o vidro na unida-

de de tempo, pelo fato de ser este um mau condutor de eletri-

cidade.

A resistência total do circuito, que seria constituí-

da pela resistência da solução eletrolltica, em série com a

resistência do vidro e a resistência da lâmpada, na realidade

é dada pela resistência do vidro, já que as outras duas são

desprezíveis quando comparadas com ela.

Para se determinar a temperatura do filamento de tung£

tênio das lâmpadas para a qual houvesse emissão termoiônica,

aumentou-es gradualmente a tensão do filamento até obter - se

uma corrente de saturarão no galvanometro. A tensão do fila-

mento era sempre mantida em um valor ligeiramente superior â

que corresponde a corrente máxima, a fim de poder assegurar

que a lâmpada funcionava no regime de saturação.

A quantidade de material depositado no interior das

lâmpadas é governada pela lei de Faraday da eletrólise e de-
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ver-se-ia esperar um acordo perfeito entre as medidas experi-

mentais dos aumentos de massa das lâmpadas com o depósito cal

culado em base ao conhecimento do Ion, da corrente e do tempo.

E necessário lembrar que esse acordo, em alguns ca-

sos, aparentemente pode não ser perfeito, pois na realização

das experiências utilizaram-se, âs vezes, soluções aquosas ou

sais fundidos que podiam atacar o vidro conduzindo a compos-

tos solúveis.

Essa diminuição da massa do vidro tem como efeito uma

diminuição aparente da massa total dos elementos que pene-

tram no interior da lâmpada dando origem a erros sistemáti-

cos que são os responsáveis pelo desvio encontrado em muitos

casos entre a previsão teórica e os dados experimentais.

Variou-se o tipo de vidro, usando-se lâmpadas comer-

ciais da General Electric, Osram, Sadokin, Philips, lâmpadas

de filamento de carvão de fabricação japonesa, lâmpadas de

descarga a gás de fabricação americana, lâmpadas de pisca-piis

ca de automóveis, lâmpadas comerciais Philips nas quais foi

soldado um tubo de vidro para a sua evacuação até 4,0 x 10~

mm de Hg, lâmpadas comerciais Osram, nas quais foi substituí^

do o b\

de Hg.

do o bulbo por vidro alcalino e feito vácuo de 4,0 x 10~ mm

Infelizmente não foi possível obter a composição dos

vidros de nenhum fabricante por se tratar de segredo indus-

trial. E não foi possível analisá-los quimicamente por falta

de recursos.
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4 - Penetração de Ions de sódio através de vidros,

por eletrólise

Para introduzir Ions de sódio através de vidros de al̂

gumas lâmpadas, usou-se o arranjo da figura 13.

O procedimento experimental está descrito a seguir.

No recipiente C, colocou-se uma solução aquosa de ni-

trato de sódio (NaNO-), 0,5 normal.

O nitrato de sódio dissocia-se em água da seguinte

forma:

NaNO. j Na+ + N0~

Usou-se, inicialmente, uma lâmpada de filamento incan

descente, Philips, transparente, 60W, 115/1207, preenchida com

Argon.

A temperatura da solução foi mantida a 90,0°C, atra-

vés da chama de um bico de Bunsen.

Variou-se a tensão do filamento da lâmpada até que ele

emitisse elétrons.

Para que os Ions de sódio Na penetrassem no bulbo da

lâmpada, ligou-se o eletrodo E de grafite no polo positivo da

fonte de tensão contínua. 0 polo negativo foi ligado no fila-

mento da lâmpada.

Aplicou-se uma tensão (DC) de 1500V entre o filamento

da lâmpada (catodo) e a solução aquosa de nitrato de sódio

(anodo).

Esta tensão criou um campo elétrico Ê, que acelerou

os Ions Na na direção do filamento da lâmpada e os Ions NO*

na direção do eletrodo de grafite.

Através de um miliamperlmetro mediu-se a intensidade

de corrente.

A corrente elétrica é conduzida, nos fios, per os elé-

trons? na solução, pelos Ions (Na+ , NO^ , 0H~ , H +); no vi-

dro, pelos Ions de sódio móveis; entre o filamento e o vi-
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dro, pelos elétrons ou por uma descarga no Argon.

Com esse procedimento, passar-se-ia íons de sódio ele

troliticamente através das paredes do vidro.

Operando com 1500V, não se conseguiu nenhum depósito

mensurável. A corrente medida foi da ordem de 0,01 mA.

Variou-se o tipo de vidro, aumentou-se o tempo de ele

trólise (40 horas) e nada foi observado.

Atribuiu-se, inicialmente, esses resultados negativos

a uma eventual penetração de Ions H provenientes da solução,

no vidro, por possuírem um raio menor do que o dos íons de

Na\

A fim de eliminar a eventual presença desses Ions H ,

passou-se a usar a técnica da eletrólise em sal fundido de

380,0 a 400,0°C.

Além disso, aumentou-se a tensão (DC) para 3000V.

Com isto a intensidade de corrente oscilou entre 0,40

e l,0O mA, conforme o tipo de vidro e solução usados.

Operando com 3000V, obteve-se depósito com solução a-

quosa, 0,5 Normal.

Os resultados obtidos com os vários tipos de lâmpadas

e soluções estão a seguir.
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4.1 - Resultados obtidos

1 - Eletrólise feita em lâmpada comercial transparente de fi-
lamento de carvão.

a) Características: 120V - 50 CP - fabricada no Japão.

Gás de enchimento: Argon.

b) Eletrólito: Nitrato de sódio fundido (NaNOj).

c) Temperatura do sal fundido 0 = (380,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada nos eletrodos U « 3000V.

e) Intensidade media de corrente I m = (0,90 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo de eletrólise At = 17 h 00 min =

61200 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

m - (48,3010 t O,OOO1) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md = (48,3138 ± 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada por eletrólise:

Am = m. - m = (0,0128 ± 0,0002) g.
© Cl o

Ama - (12,8 ± 0,2) mg
e

(1)

Cálculo da massa de sódio que seria depositada usando
as leis de Faraday da eletrólise.

Amt = ¥ ' E ' x« ' At

Amt • massa total depositada em 8 , F = constante de Faraday •
96487 Coulombs.

E - equivalente químico ou equivalente grama (Pef,f i fÜ"?^ 0 * E)

I • Intensidade de corrente em mA.

At * Intervalo de tempo (seg).

Nitrato de sódio - NaN03 j Na
+ + NO^.

Peso atômico do Na em relação ao isótopo 12 do carbono *
22,989* g.

A mt " 9T757 ' 2 2'f 8 9 8 x 0,9 x IO"3 x 61200

(0,0131 i 0,0001) g .'. I Amt = 13,1 ± 0,1 mg (2)
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Comparando-se (1) com (2) obteve-se:

Erro porcentual = 1 3 > 1
1I }

2' 8 . 1 0 0 - 2 , 3 %

2 - Eletrólise feita em lâmpada comercial transparente de fi-

lamento de carvão.

a) Características da lâmpada: 120V - 50 CP - fabricada

no Japão.

Possui gás de enchimento (Argon).

b) Eletrõlito : Nitrato de sódio fundido (NaN03>.

c) Temperatura do sal fundido 9 = (380,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada nos eletrodos U - 3000 V.

e) Intensidade média de corrente 1^ = (0,90 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrólise it « 5 h 15 min *

* 18 900 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:
m • (39,6458 t 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md = (39,6494 t 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada por eletrólise:
Ain - m. - ma - (0,0036 ± 0,0002) g.

6 Q 3

me - (3,6 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de sódio que seria depositada apli-

cando as leis de Faraday da eletrólise.

- Nitrato de sódio NaN03 j Na
+ + NO^.

- Peso atômico do Na » 22,9898 g.

- Valencia do Na* = 1.

&mt ' F ' E* J. ' At
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Amt - ççjgy . 22t**96 . 0,9 x IO"3 . 18900

Amt = (0,0041 i 0,0001) g .'.

I Amt = (4,1 i 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2) obteve-se:

Erro porcentual = 4 ' 1 j ~ 1
3 ' 6 x 100 - 12,2%

3 - Eletrólise feita em lâmpada comercial transparente de fi-

lamento de carvão.

a) Características da lâmpada: 120V - 50 CP - fabricada

no Japão•

Possui gás de enchimento (Argon).

b) Eletrólito: Nitrato de sódio fundido (NaN03>.

c) Temperatura do sal fundido © • (4O0,O ± 0,5) °C.

d) Tensão aplicada nos eletrodos U » 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I • (0,96 t 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrólise At * 7 h 00 min »
25 200 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

ma - (38,9127 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada após a eletrólise:

md = (38,9177 ± 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada Am * m. - m *

» (0,0050 ± 0,0002) g.

Am * (5/0 i 0,2) mg (1)
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Cálculo da massa de sódio que seria depositada usando

as leis da eletrólise de Faraday.

- Nitrato de sódio INaN(>3 j Na
+ + NO^.

- Peso atômico da Na = 22,9898 g.

- Valencia do Na - 1.

i . I . I. At

Amt . jçjçj • 22'^898 . 0,96 x 10"3 x 25200

Am = (0,0058 ± 0,0001) g .*.

(2)i»t = (5,8 ± 0,1) mg

Comparando-se (1) com (2) obteve-se:

Erro porcentual * 5'8 $ | > 0 x 100 - 13,8%

4 - Eletrólise feita em lâmpada comercial transparente de fi-

lamento de carvão.

ai Características da lâmpada: 120V - 32 CP - fabricada

no Japão.

b) Eletrólito: Solução aquosa de Nitrato de sódio

(NaN03), 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução 6 » (40,0 t 0,5) C.

d) Tensão aplicada nos eletrodos ü - 3000 V.

e) Intensidade média de corrente Im *• (0,70 t 0,01) roA.

f) Intervalo de tempo de eletrólise

At - 17 h 45 min - 63 900 s.
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g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

in » (38,1624 ± 0,0001) g.
a

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md = (38,1722 * 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada Amg
 s m^ ~ m a

Am = m. - m » (0,0098 ± 0,0002) g.
e a a

(9,8 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de sódio que seria depositada usando

as leis de Faraday.

- Nitrato de sódio NaN03 * Na
+ + N0~.

- Peso atômico do Na = 22,9898 g.

- Valencia do Na+ = 1.

Am. = i . E . I . A tc r ro

Amt " 9T7B7 • 2 2 f l 8 9 8 • ° ' 7 x 10"3 x 6 3 9 0 °

Amfc • ( 0 , 0 1 0 7 t 0 , 0 0 0 1 ) g .* .

Amfc - (10,7 t 0,l)mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro percentual » 1 Of?/. 9f 8 x 100 » 8,4%

Causa do erro: Houve corrosão externa da lâmpada.

Este vidro é bem mole.
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5 - Eletrólise feita em lâmpada comercial transparente de fi-

lamento de carvão.

a) Características da lâmpada: 120V - 50 CP - fabricada

no Japão.

Possui gás de enchimento (Argon).

b) Eletrólito: Solução em água de Nitrato de sódio

(NaN03), 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução 9 = (40,0 t 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada nos eletrodos U - 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,80 ± 0,01) mA.
m

f) Intervalo de tempo de eletrólise:

At = 10 h 00 min = 36 000 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

m = (33,8911 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md = (33,8969 ± O,0O01) g.

i) Massa de sódio depositada:

&me • md - ma » (0,0058 ± 0,0002) g.
Am - (5,8 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de sódio que seria depositada usan-
do leis de Faraday da eletrólise.

- Nitrato de sódio: NaN03 * Na
+ + NO^.

- Peso atômico do Na « 22,9898 g.

- Valencia do Na+ « 1.

Am. - i . E . I . Att r m

t * $6457 * 2 2'f 8 9 8 • °'80 x 10"3 x 3 6 O 0°
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(2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 6 f 9*~a 5 f 8 . 100 = 15,9%

6 - Eletróllse feita em lâmpada comercial transparente de fi-

lamento de carvão.

a) Características da lâmpada: 120V - 50 CP - Fabricada

no Japão.

Possui gâs de enchimento (Argon)..

b) Eletrõlito: Solução aquosa de Nitrato de sódio (NaNOO,

0,5 Normal.

c) Temperatura da solução 9 • (38,0 2 O,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada nos eletrodos U - 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,60 ± 0,01) mA.
m

f) Intervalo de tempo da eletrólise:

At = 12 h 00 min = 43 200 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

ma = (37,9878 t 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md « (37,9928 i 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada:

Am » m- - m *> (0,0050 t 0,0002) g.
(1)Am * (5,0 ± 0,2) mg

Cálculo da massa de sódio que seria depositada usando

a lei de Faraday para a eletrólise.

- Nitrato de sódio: NaN03 ; Na* + NO3.

- Peso atômico do Na - 22,9898 g.
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Valencia do Na = 1

Am. = i . C . I .Att F m

Amfc = Ç5757 •
 22f^898 . 0,60 x 1O"3 x 43200

Am. = (C,OO62 ± 0,0001) g
"t

Amfc = (6,2 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 6f2
<t",

5f° • 100 = 19,4%

7 - Eletrólise feita em lâmpada comercial Philips transparen-

te na qual foi realizado vácuo.

a) Características da lâmpada: 115/12OV - 60W - transpa-

rente .

Pressão 4,0 x 10 mm Hg.

Vácuo realizado em nossos laboratórios da PUC/SP.

b) Eletrólito: Solução aquosa de Nitrato de sódio

l(NaN03), 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução 6 = (38,0 ± 0,5) C.

d) Tensão (DC) aplicada nos eletrodos U = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,80 ± 0,01) mA.
m

f) Intervalo de tempo da eletrõlise:

At = 12 h 00 min = 43 200 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

in - (39,1082 t 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md * (39,1158 ± 0,0001) g.

i) Massa do sódio depositada:

Am

= md

- (7 ,6

ma -

* 0,

«

2)

D,00

mg

76 t 0,00O2)

(1)

g .
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Cálculo da massa de sódio que seria depositada apli-
cando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Nitrato de sódio: NaNO3 + Na
+ + N0~.

- Peso atômico do Na = 22,9898 g.

- Valencia do Na+ « 1.

Amt = i . E . Im . At

Amt = 9648? • 2 2 f f 8 9 8 • 0,80 x IO"3 . 43200

Amt = (0,0082 ± 0,0001) g .*, Am. = (8,2 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 8'2
fl"-

7f6 x 1OO =7,3%
o, i

8 - Eletrólise feita em lâmpada Osram, cujo bulbo foi substi-

tuído por vidro alcalino.

a) Características da lâmpada: 110V - 60W - transparente.
0 Bulbo da lâmpada foi substituído por vidro alcalino.
Foi feito vácuo na lâmpada assim confeccionado através
do sistema de alto vácuo descrito em "equipamento uti-
lizado".

Pressão obtida p = 4,0 x IO"6 mm de Hg.

b) Eletrólito: Solução aquosa de nitrato de sódio (NaNO.),
0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: 9 * (38,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada nos eletrodos U = 300 V.

e) Intensidade média de corrente Im = (1,00 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo de eletrólise .

At = 9 h 35 min = 34 500 s.
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g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

m = (29,7100 ± 0,0001) g.a

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md = (29,7178 + 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada:

Ant = m, - m = (0,0078 ± 0,0002) g.
6 u o

Am = (7,8 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de sódio depositada aplicando as leis

de Faraday.

- Nitrato de Sódio: NaN03 j Na
+ + N0~.

- Peso atômico do Na = 22,9898 g.

- Valencia do Na = 1.

Amt = i . E . Im . At

An,t = ^ è 1 . 22,9898 . 1,00 X IO"3 x 34500

Am. = (0,0082 ± 0,0001)g.*. Amlfc = (8,2 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual * 8'2
fl"»

7'8 x 100 = 4,9%

9 - Eletiólise feita em lâmpada "Flower Light Bulb" baseada

na descarqa em gases.

a) Características da lâmpada: 110/130V - E-27,

Design: Love, n9 FL-2736, Flower Light Bulb.

0 filamento da lâmpada foi substituído por dois eletro

dos independentes revestidos por substância fluorescen

te. Quando a lâmpada ê ligada, a diferença de poten
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ciai entre os eletrodos provoca descarga nos gases do

bulbo e sua luminosidade é aumentada pela substância

fluorescente.

b) Eletrólito: Solução aquosa de Nitrato de sódio (NaN03>,

0,5 Normal.

c) Temperatura da solução © = (40,0 t 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada nos eletrodos U = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,70 ± 0,01) mA.
m

f) Intervalo de tempo de eletrõlise:

At = 23 h 30 min = 84 600 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

m = (33,1438 ± 0,0001) g.
d

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md = (33,1568 ± 0,0001) g.
i) Massa de sódio depositada:

Ain, = m. - n» * (0,0130 ± 0,0002) g.
6 Q a

(13,0 ± 0,2) mg

Cálculo da irassa de sódio que seria depositada usando

a lei de Faraday para a eletrõlise.

- Nitrato de sódio: NaN0 3 •* Na
+ +

- Peso atômico do Na • 22,9898 g.

- Valencia do Na+ » 1.

Arot " f • B ' Jm ' à
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A mt = 96487 2 2 ' f 8 9 8 . 0,70 x 10"3 x 84600

Amfc = (0,0141 + 0,0001) g .'. Amt = (14,1 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Frro porcentual = 14f1.T ,3'0 x 100 =7,8%

A lâmpada ficou prateada uniformemente.

10 - Eletrólise feita em lâmpada "Flower Light Bulb".

a) Características da lâmpada: 110/130V, E-27 - transparen

te.

Design: Flower & Love. NÇ FL-2731.

Esta lâmpada não possui filamento. Em seu lugar há dois

eletrodos muito próximos revestidos de substância fluo-

rescente. Aplicando-se entre esses eletrodos uma dife-

rença de potencial de 110/130V ocorre descarga nos ga-

ses de enchimento da lâmpada. A luminosidade da lâmpada

ê aumentada pela presença da substância fluorescente.

b) Eletrõlito: Solução aquosa de Nitrato de sódio (NaNO^),

0,5 Normal.

c) Temperatura da solução 0 = (40,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada nos eletrodos U = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,80 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrólise.

At * 8 h 20 min = 30000 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

ma * (35,1140 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md - (35,1190 ± 0,0001) g.
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i) Massa de sõdio depositada:

An» = mA - m = (0,0050 • 0,0002) g.
6 u «

Ame = (5,0 ± 0,2)mg (D

Cálculo da massa de sódio que seria depositada usan-

do a lei de Faraday para a eletrõlise.

- Nitrato de sódio: NaN0 3 j Na
+ + N0~.

- Peso atômico do Na = 22,9898 g.

- Valencia do Na+ = 1.

Amfc = i . E . l m .

"t = 96487 ' 2 2 > 1 8 9 8 • °'80 x l0 3 • 3°O°O

Amt = (O,0057 ± 0,0001)g Am = (5,7 i 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 5'I " 5 x 100 = 12,3%
5» '

A lâmpada ficou totalmente prateada.

11 - Eletrólise feita em lâmpada "Flower Light Bulb".

a) Características da lâmpada: N9 FL-2731;

Design : Flower ft Love ; SPEC . 110/130V E-27

Esta lâmpada não possui filamento. Em seu lugar há

dois eletrodos muito próximos revestidos de substân-

cia fluorescente. Aplicando-se entre esses eletrodos

uma diferença de potencial de 110/130V ocorre descar-

ga nos gases de enchimento da lâmpada. A luminosidade

da lâmpada é aumentada pela presença da substância

fluorescente.
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b) Eletrólito: Solução aquosa de nitrato de sódio (NaN0~)

0,5 Normal.

c) Temperatura da solução e = (40,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada nos eletrodos U = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I - (1,OO ± 0,01) mA.

m

f) Intervalo de tempo da eletrõlise.

At = 30 h 00 min = 1O80OO s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:
m = (34,7549 t 0,0001) g.
a

h) Massa da lâmpada após a eletrõlise:

md = (34,7783 ± 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada:
Am = m, - m = (0,0234 * 0,0002) g.

Ame = (23,4 ± 0,02) mg (1)

Cálculo da massa de sódio depositada, usando as leis

de Faraday.

- Nitrato de sódio: NaN03 •* Na
+ + NO^.

- Peso atômico do Na = 22,9898 g.

- Valencia do Na+ = 1.

F '

t

737 • 2 2'f 8 9 8 . 1,00 x IO"3 . 108000

' (2)Am. » (0,0257 t 0,000l)g .*. Amt « (25,7 t 0,1) mg

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 2 5rZ,", 2 3' 4 x 100 =8,9%

A lâmpada ficou completamente prateada.
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12 - Eletrólise feita em lâmpada transparente "Flower Light

Bulb".

a) Características da lâmpada: N9 FL-2731.

Design: Flower a Love ; SPEC. 11O/13OV E-27

Esta lâmpada não possui filamento. Em seu lugar há

dois eletrodos muito próximos revestidos de substân-

cia fluorescente. Aplicando-se entre esses eletrodos

uma diferença de potencial de 11O/13OV ocorre descar-

ga nos gases de enchimento da lâmpada. A luminosida-

de da lâmpada é aumentada pela presença da substân-

cia fluorescente.

b) Eletrólito: Nitrato de sódio fundido (NaNO.)..

c) Temperatura do nitrato fundido 9 = (380,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o "filamento" e o sal fun-

dido U = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,80 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrólise;

At = 15 h 3O min ~ 55800 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

m = (34,9921 ± 0,0001) g.

a

h) Massa da lâmpada após a eletrólise:

md = (34,9921 ± 0,0001) g.
i) Massa de sódio depositada:

Ain - m. - m • (0,0000 ± 0,0002) g.
© O 3

(0,0 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de sódio que seria depositada usan-

do a lei de Faraday para a eletrólise.

- Nitrato de sódio NaN0 3 j Na
+ + NO^.
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- Peso atômico do Na = 22,9898 g.

Valencia do Na+ = 1.

Am. = 4 . E . I . A t
t r m

Amt = 9é4fl7 * 2 2 > i 8 9 8 • ° » 8 0 * 10~3 • 55800

Amt = (0,0106 ± 0,000)g . *. j Amfc = (10,6 ± 0,1) rag (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = E% = — f\o~A x 1 0 ° = 1 0 ° *

A temperatura de fusão do Nitrato de sódio danifica os

eletrodos revestidos de substância fluorescente, não havendo

emissão de luz e consequentemente não há depósito.

13 - Eletrólise em lâmpada transparente "CHEER CHARM LIGHT"

a) Características da lâmpada: NEON Crucifix; 110V/130V

N9 E-2746. Esta lâmpada não possui filamento. Em seu

lugar hã dois eletrodos em forma de cruz, muito próxi^

mos revestidos de preto. Aplicando-se entre esses ele

trodos uma diferença de potencial de 110/130V ocorre

descarga no gás de enchimento da lâmpada.

b) Eletrõlito: Nitrato de sódio fundido (NaNO.).

c) Temperatura do nitrato fundido © = (390,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o "filamento" e o sal fun-

dido, ü = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,40 t 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrólise .

At • 10 h 20 min = 37200 s .
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g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

Ama = (27,3950 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md = (27,3950 * 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada:

Ame = (0,000 ± 0,0002) g.

Am = (0,0 ± 0,2) mg (D

Cálculo da massa de sódio depositada, usando as leis

de Faraday.

- Nitrato de sódio NaNO, j Na+ + N0~.

- Peso atômico do Na = 22,9898 g.

- Valencia do Na+ = 1.

* t = f ' E ' Xm • A t

nt = 9é467 * 2 2 f i 8 9 8 • 0,40 x 10"3 x 37200

t = (0,0035 ± 0,0001)g.'. Am = (3,5 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 3^5>".°^° x 100 = 100%

A temperatura do sal fundido 390,0 °C danificou os ele

trodos do filamento da lâmpada.
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14 - Eletrólise em lâmpada comercial transparente "General

Eletric".

a) Características da lâmpada: 115-12OV, 25W.

Possui gás de enchimento muito rarefeito, devido a

baixa potência.

b) Eletrólito: Solução aquosa de Nitrato de sódio (NaN03)

0,5 Normal.

c) Temperatura da solução 9 = (40,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução: U = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,70 * 0,01) mA.

m

f) Intervalo de tempo da eletrõlise.

At = 11 h 30 min = 41400 s.
g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

m = (32,4641 * 0,0001) g.a

h) Massa da lâmpada após a eletrólise:

md = (32,4691 ± 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada:

Am, = a>j - «>„ = (0,0050 ± 0,0002) g.
6 Q ei

(5,0 t 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de sódio que seria depositada na lâin
pada, usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Nitrato de sódio NaNOj j Na* + N0~.

- Peso atômico do Na * 22,9698 g.

- Valencia do Na+ * 1.
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Amt = i . E . Im . At

1
96487 '

(0,0069

2

± 0

9898
1

,0001)

0,7

g.'.

O x IO"3

Amfc = (6

. 41400

,9 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcental = 6f9,»~A5'0 x 100 = 27,5%
o ,y

Normalmente, as lâmpadas da G.E. acima de 60W não a

cusam depósito. Esta lâmpada com 2fw ê considerada ã vácuo.

Por isso há um pequeno depósito.

15 - Eletrólise em lâmpada comercial transparente G.E.:

usada como "pisca-pisca" nos automóveis.

a) Características: GE 1145 - 21W - 12V.

b) Eletrólito: solução aquosa de Nitrato de sódio (NaNO.),

0,5 Normal.

c) Temperatura da solução 8 = (40,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução: U = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,80 ± 0,01) mA.

£) Intervalo de tempo da eletrólise.

At = 13 h 30 min * 48600 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

ma = (9,0931 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md « (9,1015 i 0,0001) g.
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i) Massa de sódio depositada:

A m« 3 mx ~ m- " (0,0084 ± 0,0002) g.
€ G cl

(8,4 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de sódio que seria depositada na lâm

pada, usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Nitrato de sódio NaN03 j Na
+ + NO^.

- Peso atômico do Na = 22,9898 g.

- Valencia do Na = 1 .

Am. « i . E . I .At
t F m

9T?8T • 2 2 > i 8 9 8 • °'80 x 10 3 x 4 8 6 O°

- (0,0093 ± O,0O01)g.*. (9,3 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual - 9<\ 3 8'4 x 100 = 9,8%

16 - Eletrólise em lâmpada comercial transparente GE - usada
como "pisca pisca" nos automóveis.

a) Características: GE 1245 - 21W - 12V.

b) Eletrólito: Nitrato de sódio fundido (NaNO3),

c) Temperatura da solução 9 = (390,0 t 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a
solução: U - 3OOO V.

e) Intensidade média de corrente I • (0,90 t 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrõlise:

At = 18 h 00 min * 64800 s.
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g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

ma = (8,9472 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md « (8,9602 ± 0,0001) g.

i) Massa de sódio depositada;
ABI« = m, - m = (0,0130 ± 0,0002) g.

G Q d

= (13,0 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de sódio que seria depositada na lâm

pada, usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Nitrato de sódio NaN03 •* Na
+ + N0~.

- Peso atômico do Na = 22,9898 g.

- Valencia do Na+ « 1.

tmt = i . E . Im . At

Amt = S T T B T - ~ T ™ • 0 , 9 0 x 1 0 J . 6 4 8 0 0

Am. = (0,0139 ± 0,0001) g .'. Am = (13,9 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 1 3'i*~ a
1 3' 0 =6,5%
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Tabela 16 - Obtenção de sódio,por eletrôlise,através de

vidros.

Tensão (DC) aplicada entre o filamento da

lançada e o eletrôlito U = 3000 volts.

IN

1

2

3

4

S

6

7

(

»

10

11

12

11

14

15

U

Tipo
d*

lia-
pada

ri 1.car-
vão .120V-
5o cr .
fU.cir-
vão.UOV-
$0 CP.
Pi 1.car-
vão. 120V-
*o CP.
ri l .car-
vão.120V-
32 CP.
ri 1. car-
vão. 120V-
50 CP.
Ti 1.car-
vão. 120V-
10 CP.
Philips
ã vícuo.
115/12OV-
«0 N.
Otraa, a
vicuo c /
bulbo da
vidro
alca l .
115/12OV-
60W.
Flower
Light
bulb.-
Tubo d*
descarga.
110/1J0V,
Flower L.
•ulb.
Tubo d*
descarga.
110/130V.
Flower L.
•ulb.
Tubo d*
descarga.
U0/130V.
Flower X,.
•ulb.
Tubo da
descarga.
110/130V.
Citas r
Cham
Light.
Tubo d*
dtscaraa
G.E.115/
1J0V,
24 N.

i.e.
(carro)
21M.12V.6.1.
(carro)
Jlw.UV.

Eletroll-
to

"•"°3

Fundido

Fundido

Fundido

Solução
aquosa
0,5 N.
Solução
aquosa
0,5 N.
Solução
aquosa
0,5 N.

Solução
aquosa
0,5 N.

Solução
aquosa
0,5 N.

Solução
aquosa
0,5 N.

Solução
aquosa
0,5 N.

Solução
aquosa
0,5 N,

rundido

Fundido

Solução
aquosa
0,5 N.
Solução
aquosa
0.5 N.

rundido

Tmpara-
tura

9C
í*o,s)

MO.O

3(0,0

400,0

40,0

40,0

3(,0

30,0

3Í.0

40,0

40,0

40,0

3(0,0

390,0

40,0

40,0

390,0

Intensi-
dade mê-

dla d*
cornnt*

(MU
l'0,011

0,90

0.90

0,9t

0,70

0,(0

0,(0

0,(0

1,00

0,70

0,(0

1,00

0,(0

0,40

0,70

0,(0

0,90

Interva-
lo dttasi
po d» •-
latróll-
M (••-
«undosl

(1200

1(900

25200

(3900

3*000

43200

43200

34500

(4600

30000

10(000

55(00

37200

41400

48600

64(00

Massa da
láapada
•nus dl
eletroli
se (qra-

•as
(tO, 0001)

4(,3O10

39.545(

K.9127

3(,1624

33,(911

37,9(7»

39,10(2

29,7100

33,143»

35,1140

34,7549

34,9921

27,3950

32,4641

9,0931

(,9472

Massa «a
lãnpada
depois da
eletroli
se lgrar

•as)
CO.0001)

4(,313(

39.6494

3(,9177

36,1722

33,(969

37.992Í

39,1156

29,7176

33,1568

35,1190

34,77(3

34,9921

27,3950

12,4691

9,1015

(,9602

Massa de-
positada
(9ra«as)
(70,0002)

0,0:2(

0.0036

0,0050

0,0098

0,0058

0,0050

O.0O76

0,0076

0,0130

0,0050

0,0234

0,0000

0,0000

0,0050

0,0014

0,0130

Por
Faraday

ABI Io.)
;0.0001

0.0131

0,0041

0,0056

0,0107

0,0069

0.0062

0.00(2

0,00(2

0,0141

0,0057

0,0257

0,0106

0,0035

0,0069

0,0093

0,0139

Erro
por-
cen-
tual

%

2,3

12,2

13,(

6 , 4

15,9

19.4

7 , 3

4 , 9

7.8

12,3

6 , 9

100

100

27,5

9,6

6,5



113

4.2 - Análise dos resultados

Pela tabela 16, verifica-se que as seis primeiras lâm

padas são de filamento de carvão e preenchidos a gás Argon a

baixa pressão. 0 filamento dessas lâmpadas é grande, sendo pe

quena a distância entre o filamento e o bulbo em toda a sua

extensão. Esta geometria aumenta a probabilidade dos elétrons

que saem do filamento ou provindos da descarga do gás, de neu

tralizarem os Ions de sódio móveis que saem do vidro, pois a

distribuição dos termoelétrons fica mais uniforme na super-

fície interna do vidro.

Nas três primeiras lâmpadas foi feita a eletrõlise,

usando-se nitrato de sódio fundido de 380,0 °C a 400,0 °C e

observou-se uma corrente elétrica de 20 a 30% superior ã cor-

rente nas outras três lâmpadas nas quais foi usada solução a-

quosa de nitrate de sódio 0,5 Normal ã temperatura de 38,0 °C

a 40,0 °C.

Este fato e explicado, sabendo-se que a condutibilida

de do vidro depende da temperatura segundo a equação:

log a = a - | ,

onde o é a condutibilidade, a e b constantes e T a temperatu-

ra.

Além disso, o nitrato de sódio fundido é uma fonte

pura de Ions de sódio que irão substituir os Ions de sódio mo

veis existentes no vidro e que migram para dentro da lâmpada

pela ação do campo elétrico aplicado.

Na solução aquosa de nitrato de sódio, além dos íons

de Na , existem Ions de hidrogênio H , que sofrem a ação do

campo elétrico e são acelerados na direção do vidro.
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Estes ions de hidrogênio dificultam a penetração dos

Ions de sódio através do vidro, pois formam uma camada de Ions

positivos na superfície do vidro, que repele a presença de ou

tros Ions.

A tensão (DC) de 30OO V aplicada entre o filamento da

lâmpada (catodo) e a solução (anodo) era suficiente para pro-

duzir a descarga no gás Argon existente no interior da lâmpa

da. O espectro obtido era típico do Argon. Ao se realizar a

eletrõlise, pouco a pouco o espectro da descarga gasosa se ai

terava, passando do azul para o amarelo, denotando a presen

ça de íons de sódio que atravessaram o vidro.

Nessas lâmpadas a condução da corrente elétrica entre

o filamento e o vidro é feita inicialmente pela descarga do

gás Argon e pelos elétrons emitidos pelo filamento. Após al-

gum tempo de eletrõlise essa condução é feita fundamentalmen-

te pelo vapor de sódio ionizado. 0 depósito obtido obedece a

lei de Faraday da eletrõlise dentro dos erros experimentais.

Uma observação importante que pode ser feita é que só

há depósito se o vidro possuir Ions de sódio móveis em sua

composição. Quanto maior a porcentagem de sódio na composi-

ção da lâmpada, mais rigorosa é a obediência ã lei de Fara-

day.

0 depósito de sódio também depende da pressão do gás

de enchimento da lâmpada. 0 aumento da pressão do gás exige

uma tensão maior para provocar a descarga. Se não há descar-

ga no gás de enchimento, não há a neutralização dos Ions de

sódio que migram através do vidro, não sendo visível nem men-

surável o depósito.

Procurou-se fazer eletrõlise em lâmpadas comerciais

Philips, Osram, G.E., 115/12OV, 60W preenchidas a gás Argon e

verificou-se que elas não obedeciam a lei de Faraday e não

se obtinha nenhum depósito.
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Fazendo-se vácuo nessas lâmpadas da ordem de 4,0xl0~

mm de Hg, constatou-se o aparecimento de um depósito ^

tico que obedecia a lei de Faraday, dentro dos erros experi-

mentais .

í 48)Em 1925, R.C. Burtl ' introduziu eletroliticamente

Ions de sódio em vidros de lâmpadas comerciais, a vácuo,sem o

uso da alta voltagem, usando nitrato de sódio fundido. Obteve

correntes da ordem de algumas dezenas de miliamperes e veri-

ficou que esta eletrõlise obedecia a lei de Faraday por um

fator 1/500.

0 espectro da descarga do vapor de sódio foi fotogra-
fado e o espectro indica a alta pureza do metal eletrolizado.
As impurezas foram estimadas por Burt, na proporção de duas
partes por milhão. 0 sódio preparado pela eletrõlise é assim
caracterizado pelo fato de ser completamente livre de hidrogê
nio e carbohidratos.

Desde as experiências de Burt vários pesquisadores ten
taram reproduzi-las sem obter resultados comparáveis, sobretu
do no que diz respeito ã obtenção de depósitos ponderáveis de
sódio com baixas diferenças de potencial.

0 desacordo dessas experiências de Burt, poder-se-ia
atribuir ã diferença na constituição química do vidro.

Infelizmente, a fórmula química das lâmpadas comer-
ciais nunca é fornecida pelos fabricantes, por ser um segre-
do industrial.

Procurou-se de todos os modos obter-se correntes su-
periores a 1 mA, mas não se conseguiu.

Substituiu-se os bulbcs de algumas lâmpadas por vi-

dro alcalino cuja composição se conhecia, fez-se vácuo de

4,0 x 10~ mm de Hg, usou-se sal fundido de nitrato de sódio

a uma temperatura de 400,0 °C, aplicou-se tensão de 3000 V e

a corrente não ultrapassou 1 mA.
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Com lâmpadas usadas como pisca-pisca em automóveis

obteve-se um bom depósito, tanto usando sal fundido como solu

ção aquosa. A concordância com a lei de Faraday é verifica-

da dentro dos erros experimentais.

Com a finalidade de diminuir a tensão aplicada e au-

mentar a intensidade da corrente, procurou-se trabalhar com

outros tipos de vidro.

Certas lâmpadas comerciais de fabricação norte ameri-

cana e japonesas, funcionam como tubos de descarga a gás.Elas

possuem, no lugar do filamento, dois eletrodos muito próxi-

mos, revestidos de substância fluorescente.

Ao se aplicar uma tensão de 110/130V ocorre a descar-

ga no gás residual, provocando a luminescencia da lâmpada.

0 depósito obtido nas lâmpadas "Flower Light Bulb" o-

bedece a lei de Faraday, quando se usa solução aquosa. Usan-

do-se sal fundido, hã destruição do revestimento dos eletro-

dos e a lâmpada não se acende. Não hã depósito.

Esse fato pode ser explicado pela desagregação do re-

vestimento dos eletrodos pela alta temperatura do bulbo imer-

so no sal fundido.

Conto é sabido, os eletrodos de uma lâmpada de descar

ga são geralmente revestidos de misturas de silicato de Bá-

rio e estrôncio (Ba, Sr) com traços de Césio (Ce), para evi-

tar o "sputtering" e diminuir as quedas catódicas e anódi-

cas na descarga.

Em 1884, E. Warburg(14) introduziu pela primeira vez

sódio por eletrólise em tubos de Geissler.

Ele descreve um método de introduzir sódio eletroliti

camente, através do vidro num tubo de descarga a gás, nas es-

te método requer o uso de 1000 a 1500 V, com corrente conti-

nua.
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Esses resultados de Warburg não foram confirmados por

nossas experiências, pois somente para tensões superiores a

3000 V é que se conseguiu obter depósitos mensuráveis.

£ de se notar que como a distância entre os eletrodos

era muito menor nas lâmpadas por nós utilizadas (i mm) do que

nos tubos deGeissler normais (t> IO cm) utilizados por Warburg,

deveríamos obter o fenômeno por ele assinalado com tensões

inferiores a 1000 V.

Provavelmente esta discrepância é devida à constitui-

ção química dos vidros utilizados.

Observando-se a tabela 16, pode-se verificar que se o

vidro possuir Ions de sódio móveis, pode-se introduzir eletro

liticamente sódio através de vidros.

Os depósitos obtidos estão de acordo com a lei de Fa-

raday, dentro dos erros experimentais.

Dentre os erros experimentais, pode-se citar:

- a corrosão que o vidro sofre quando imerso na solu-

ção ou no sal fundido.

- as correntes de fuga, devido a alta tensão aplicada.
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5 - Penetração de Ions de Litio.por eletrõlise,atra-

vés de vidros.

5.1 - Resultados obtidos

1 - Lâmpada comercial transparente de filamento de carvão.

Possui gás de enchimento (Argon).

a) Características: 12OV - 5O CP - Fabricada no Japão.

b) Eletrõlito: solução aquosa de Nitrato de lítio

(LiNO3), 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: 9 = (40,0 ± 0,5) C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução aquosa: U = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I = (1,OO ± O,OI) mA.
m

f) Intervalo de tempo de eletrõlise:

At = 20 h 30 min = 738O0 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

in = (35,6885 ± 0,OO01) g.
cl

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md = (35,6929 ± 0,0001) g.

i) Massa de lítio depositada:
Am« = m* " m=, = (0,0044 ± 0,0002) g.

6 O cl

\m = (4,4 ± 0,2) mgl (1)

Cálculo da massa de Lítio que seria depositada na lãm

pada, usando a lei de Faraday para a eletrõlise.

- Nitrato de Lítio LiNO3 j Li
+ + NO^.

- Peso atômico do lítio = 6,939 g.

- Valencia do Li = 1.
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i . e .

A"t * 9TTO7 * 6 f ? 3 9 * 1 »°° x lo~3 • 7 3 8 O °

(0,0053 ± O,OOOl)g." Am. = (5,3 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = r\~± r x 100 = 1 7 %

2 - Lâmpada comercial transparente de filamento de carvão.

a) Características: 120V - 50 CP - Fabricada no Japão.

b) Eletrõlito: solução aquosa de Nitrato de Lítio

(LiNO3), 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: 6 = (40,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução aquosa U = 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,85 ± O,01) mA.
m

f) Intervalo de tempo de eletrõlise:

At = 15 h 00 min = 54OOO &•

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

n»a - (37,9662 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md = (37,9682 t 0,0001) g.

i) Massa de l£tio depositada na lâmpada:

A«L = "»» ~ «>. = (0,0020 ± 0,0002) g.
6 Cl o

;i)(2,0 • 0,2) mg

Cálculo da massa de Lftio que seria depositada na lâm

pada, usando a lei de Faraday.
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Nitrato de Lltio LiNO3 + Li
+ + NO~.

Peso atônico do Lltio = 6,939 g.

Valencia do Li+ = 1.

i . E . In . At

. 0,85 x 10~3 . 54O00

An = (0,0033 ± O,O0Ol) g .'. Amt ~ (3,5 t 0,1) mg I (2)

Comparando (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 3 f 3 ~,2f° x 100 = 39,4%

3 - Lâmpada comercial transparente de filamento de carvão.

a) Características: 12OV - 50 CP - Fabricada no Japão.

b) Eletrólito: solução aquosa de Nitrato de Lltio

(LiNO3) , 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: © = (40,O ± 0,5) C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução aquosa U = 4500 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,90 ± 0,01) mA.
m

f) Intervalo de tempo de eletrólise;

At * 10 h 00 min - 36000 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

mft - (4O,9164 t 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada após a eletrõlise:

md = (4O,918O i 0,0001) g.

i) Massa de iltio depositada na lâmpada:

m. - m • (0,0016 ± 0,0002) g.

(1,6 ± 0,2) mg (D
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Cálculo da massa de Litio que seria depositada na lâm
pada usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Nitrato de Litio LiNO3 • Li
+ + N0~.

- Peso atômico do Litio = 6,939 g.

- Valencia do Li+ = 1.

Am. = i . E . I .Att F m

A mt = 9648"? • f\ • 0,90 X 10 J x 36000

Amfc = (0,0023 ± 0,00Ol)g.*- Am. = (2,3 + 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 2'1 Z 1>6 x 1OO = 30,4%

4 - Lâmpada comercial transparente de filamento de carvão.

a) Características: 120V - 32 CP - Fabricada no Japão.

Possui gãs de enchimento (Argon).

b) Eletrólito: solução aquosa de Nitrato de Litio

( (LiNO3), 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: 9 = (40,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a
solução aquosa. U = 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,95 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo de eletrólise:

fit = 15 h 00 min = 54000 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:
Ba = (39,7413 ± 0,0001) g.
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h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md = (39,7433 * 0,0001) g.

i) Massa de lítio depositada na lâmpada:

Ame = md - ma = (0,0020 ± 0,0002) g.

Ame = (2,0 * 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de Lítio que seria depositada na lâm

pada, usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Nitrato de Lítio 1L1NO3 * Li
+ + N0~.

- Peso atômico do lítio = 6,939 g.

- Valencia do Li+ = 1.

f ' E * *m ' At

. o,95 x IO"3 . 54000

(0,0037 ± 0,0001)g Am. = (3,7 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual « 3'Z Z 2'° x 100 =46%

Houve corrosão na lâmpada, externamente.
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Tabela 17 - Obtenção de LÍtio,por eletrólise,através

de vidros .

Tensão (DO aplicada entre o filamento da

lâmpada e a solução. U « 3000 V.

N9

1

2

3»

4

Tipo
d*

lãa-
pada

ri 1.car-
vão. 120V-
50 CP.

r i l . C a r -
vão. 120V-

sc cr.

r i1 .car*
vão. 120V-
SO CP.

r i l . c a r -
vão. 170V-
32 CP.

Eletróll-
to

LiNOj

Solução
aquosa
0,5 N.

Solução
aquosa
0,5 N.

Solução
«quota
0,5 N.

Solução
aquosa
0,5 N.

Teapera-
tura
9C

ÜO.S)

40,0

40,0

40,0

40,0

Intensi-
dadt aí -
dla d*

corrente
(•A)

(10,01)

1,00

0,85

0,90

0,95

Interva-
lo de tea
po de *z

letról l -
•e (se-
gundo* )

73800

54000

36000

54000

Haita da
liapada
antes da
• le trô l l
se (grã

•as) "
(to,0001)

35,6885

37,9662

40,9164

39,7413

Massa da
lâapada
depois da
eletrólt
se lgrar

mas)
HO,0001)

35,(929

37,9682

40,9180

39,7433

Massa de-
positada
(graaas)
(tO,0002)

O.0O44

0,0020

0,0016

0,0020

Por
Faraday
4B (gra

•as) ~
to.oooi

0,0053

0,0033

0,0023

O.OC37

Erro
oor-
cen-
tual
t

17,0

39,4

30,4

46,0

J* - Tensão (DC) aplicada entre o filawento e a soluçãoi U * 4500 V.
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5.2 - Análise dos resultados

Procurou-se fazer eletrólise com lâmpadas de diversos

tipos e marcas, mas a única lâmpada comercial na qual se ob-

servou algum depósito foi a de filamento de carvão. Usou-se

sempre solução aquosa de nitrato de litio, 0,5 Normal.

As correntes oscilaram de 0,80 a 1,00 mA.

Em três das lâmpadas, aplicou-se 3000V e na quarta

lâmpada 45OOV. 0 aumento de tensão não trouxe nenhuir. aumento

de corrente, nem de depósito.

Quando se trabalha com tensões elevadas, há problemas

de correntes de fuga e isolamento.

Os depósitos efetuados nas lâmpadas obedecem a lei de

Faraday, dentro dos erros experimentais.

O desacordo entre os resultados experimentais e a lei

de Faraday é devido a corrosão que o vidro sofre na solução

de nitrato de lítio e ã pequena quantidade de lítio existen-

te na composição do vidro da lâmpada e às correntes de fuga.

Provavelmente, a maioria das lâmpadas comerciais não

possuem lítio em quantidades apreciáveis em sua composição.

Dal o fato de não se verificar nenhum depósito nessas

lâmpadas.
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6 - Penetração de Ions de potássio,por eletrólise,

através de vidros.

6.1 - Resultados obtidos

1 - Lâmpada comercial transparente, General Electric.

a) Características: 115/12OV - 25W - G.E.

Possui gás de enchimento (Ãrgon).

b) Eletrõlito: Solução aquosa de cloreto de potássio

(KC1), 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: 0 = (80,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução aquosa. U = 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,60 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrólise:

At = 14 h 20 min = 51600 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

in = (32,3753 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md = (32,3863 ± 0,0001) g.

i) Massa de potássio depositada na lâmpada;

Am = m. - m = (0,0110 ± 0,0002) g.

An>e = (11,0 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de Potássio gue seria depositada na

lâmpada, usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Cloreto de Potássio KCl •*• K+ + Cl".
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- Peso atômico do Potássio = 39,102 g.

- Valencia do K+ = 1.

Amt = I . E . Im . At

Amt - **Írr • ̂ ^r^ - 0,60 x 10"J x 51600

Amfc = (0,0125 0,0001) mg .*. I Amfc = (12,5 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 1 2 f? 6"e
l l f 0 - 12,0%

2 - Lâmpada comercial transparente Philips.

a) Características: 115/12OV, 60W - Philips.

Possui gás de enchimento (Argon).

b) Eletrólito: Solução aquosa de cloreto de potássio,

(KC1), 0,5 normal.

c) Temperatura da solução: 9 = (80,0+ 0,5) C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução aquosa. U = 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,70 ± 0,01) mA.
m

£) Intervalo de tempo da eletrõlise:

At = 9 h 40 min = 34800 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

in = (26,4026 ± 0,0001) g.
Oi

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

n>d = (26,4086 t 0,0001) g.

i) Massa de potássio depositada na lâmpada:

Ame = md - ma = (0,0060 ± 0,0002) g.

e
(6,0 t 0,2) mg (1)
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Cálculo da massa de potássio que seria depositada na

lâmpada, usando a lei de Faraday para a eletrôlise.

- Cloreto de potássio KC1 j K + + Cl".

- Peso atômico do potássio • 39,102 g.

- Valencia dó K+ = 1.

A mt " F * E * Xm * A t

A mt = 9fi4fl7 • —*"!— • 0,70 x 10 x 34800

' (2)Amfc = (0,0099 ± 0,0001) g . *. Am. = (9,9 ± 0,1) mg

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 9 ' 9
Q ~ ò

6 f O x 100 = 39,4%

3 - Lâmpada Comercial transparente Philips.

a) Características: 115/12OV - 60W - Philips.

Possui gás de enchimento (Argon).

b) Eletrólito: solução aguosa de cloreto de Potássio,

KC1, 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: e = (80,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução aquosa. U - 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,85 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrôlise:

At • 8 h 25 min = 30300 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrôlise:

m a » (25,2385 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrôlise:

md - (25,2479 ± 0,0001) g.
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i) Massa de potássio depositada na lâmpada:

Mn = m. - m_ = (0,0094 ± 0,0002) g.
C O â

Am = (9,4 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de Potássio que seria depositada na

lâmpada, usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Cloreto de Potássio KC1 - dissocia-se em K+ + Cl".

- Peso atômico do Potássio = 39,102 g.

- Valencia do K+ = 1.

A»t = 1 . E . Im . At

Am = ç ç ^ • 39fj;°2 . 0,85 x IO"3 x 30300

= (0,0104 ± O,OOOl)g .". An»t = (10,4 ± 0,1) mg

Comparando-se (1) com (2), cbteve-se:

IO 4 - 9 4
Erro porcentual = i 0 4 ' x 100 = 9,6%

(2)
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Tabela 18 - Obtenção de Potássio ,por eletrólise, através

de vidros.

Tensão (DC) aplicada entre o filamento da

lâmpada e a solução U = 3000 V.

N9

t

2

J

Tipo
d*
lia-
pada

CE.

US/120V-

25*.

Philips

11S/120V-

(ON.

Philips

11V120V-

tOM.

Eletrólt-
to

KC1

Solução

•quosa

0,5 N.

Solução

aquota

0,5 N.

Solução

aquosa

0,5 N.

Teaipera-
cur»
9C

U0,S)

80,0

80,0

80.0

Intensi-
dade mí-
dla d*
corrente

(•A)
(*0,01)

0,60

0,70

0,85

Interva-
lo d* t«»
po dt •-
Utrôli-
s« (se-
gundos)

51600

34800

30300

Massa da
láapada
antes da
eletróll
•e (gr*
mas)

(!0,0001)

32,3753

26,4026

25,2385

Massa da
lâspada
depois da
eletróll
se (qr«-

MS>
1:0,0001)

32,3863

26,4086

25,2479

Massa de-
positada
t^raaas)

(to,0002)

0,0110

0,0060

0,0094

Por
Faraday
Am (gr*
nas)
10,0001

0,0125

0,0099

0,0104

Erro
por-
cen-
tual

%

12,0

39,4

9,6
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6.2 - Análise dos resultados

Algumas lâmpadas comerciais como as da G.E. e da Phi-

lips, possuem potássio em sua composição.

Nestas lâmpadas, o depósito obtido eletroliticamente

em solução aquosa de cloreto de potássio obedece a lei de Fa-

raday dentro dos erros experimentais.

Só há depósito quando o vidro possuir Ions de potás-

sio móveis.

A porcentagem de potássio nos vidros dessas lâmpadas

deve ser muito pequena sendo essa uma das causas dos desvios

entre os dados experimentais e os valores calculados pela lei

de Faraday.

Outras causas são: a corrosão do vidro e as correntes

de fuga.
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7 - Penetração de Ions de cálcio,por eletrõlise,atra-

vés de vidros.

7.1 - Resultados obtidos

1 - Lâmpada transparente, Cheer Charm Light.

a) Características: Neon crucifix - 11O/13OV, E-2746

Fabricada nos EUA. Esta lâmpada não possui filamento.

Em seu lugar há dois eletrodos muito próximos revesti-

dos de preto. Aplicando-se entre esses eletrodos uma

diferença de potencial de 110/130 V ocorre descarga no

gás de enchimento da lâmpada.

b) Eletrólito: solução aquosa de Cloreto de cálcio

CaCl 2, 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução 0 = (40,0 + 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução: U = 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (1,00 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrõlise:

At = 19 h 57 min = 71820 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

ma = (25,8003 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md = (25,8138 ± 0,0001) g.

i) Massa de Cálcio depositada:

Am = m. - m_ (0,0136 ± 0,0002) g.
6 Q o

Am = (13,6 ± 0,02) mg (1)
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Cálculo da massa de cálcio que seria depositada nalâm

pada, usando a lei de Faraday para a eletrõlise.

- Cloreto de Cálcio CaCl2 ; Ca
+ + + C12~.

- Peso atômico do Ca = 40,08 g.

- Valencia do Ca + + = 2.

Am. = | . E . I .Att r m

Amt = ̂ -JÇJ . *2£È . 1,00 x IO"3 x 71820

Amt = P.O149 * 0,0001)g .*. Am. = (14,9 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 14'^4~^
13'6 x 100 =8,7%

2 - Lâmpada transparente, Cheer Charm Light.

a) Características: Neon crucifix - 110/130V, E-2744

Fabricada nos EUA. Esta lâmpada não possui filamento.

Em seu lugar, há dois eletrodos, em forma de cruz, mui^

to próximos e revestidos de preto. Aplicando-se entre

esses eletrodos uma diferença de potencial de 110/130V

ocorre descarga no gás de enchimento da lâmpada.

b) Eletrólito: solução aguosa de cloreto de cálcio
(CaCl2), 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução 9 = (40,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução aquosa: U = 3000 V.

e) Intensidade média de corrente Im = (1,00 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrõlise:

t • 13 h 00 min • 46800 s.
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g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

in = (26,5289 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

Lmã * (26,5377 ± 0,0001) g.

i) Massa de cálcio depositada Am = (0,0088 ± 0,0002) g.

(1)Am = (8,8 i 0,2) mg

Cálculo da massa de cálcio que seria depositada na lâm

pada, usando a lei de Faraday para a eletrõlise.

- Cloreto de cálcio CaCl2 j Ca
+ + + Cl2".

- Peso atômico do Ca = 40,08 g.

- Valencia do Ca + + = 2.

Am. = i . E . I . At
t r m

Amt - ççTOy . 12jPl . 1,00 x IO"
3 . 46800

&m = (0,0097 ± O,OOO1) g .*. Am = (9,7 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 9'7
&~-

8'8 x 100 = 9,3%

3 - Lâmpada transparente, Cheer Charm Light.

a) Característica: Neon Crucifix, 110/130V - E-27

Fabricada nos EUA. Esta lâmpada não possui filamento.

Em seu lugar, há dois eletrodos, em forma de cruz, mui

to próximos e revestidos de preto. Aplicando-se entre

esses eletrodos uma diferença de potencial de 110/130V

ocorre descarga no gás de enchimento da lâmpada.

b) Eletrólito: Solução aquosa de cloreto de cálcio

CaCl2, 0,5 Normal.
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c) Temperatura da solução: e = (40,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução aquosa: U - 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,80 ± 0,01) raA.
m

f) Intervalo de tempo da eletrólise:

At = 14 h 40 min = 528OC s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

m = (27,2416 ± 0,0001) g.
a

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md = (27,2494 ± 0,OOOl) g.

i) Massa de cálcio depositada Am = (0,0078 ± 0,0002) g.

= (7,8 ± 0,2) mg (D

Cálculo da massa de cálcio depositada na lâmpada,usan

do as leis de Faraday.

- Cloreto de cálcio: CaCl2 j Ca
+ + + C12~.

- Peso atômico do cálcio = 40,08 g.

- Valencia do Ca + + = 2.

F ' E '

4 O
2 °

8 • 0,80 x IO"3 x 52800

Amt = (0,0088 t 0,0001) g .'. Am = (8,8 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = -'Vft7'8 X 100 = 11,4%
8,8
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4 - Lâmpada transparente, "Flower Light Bulb".

a) Características: N9 FL-2731, Design: Flower * Love

Spec. 110/130V E-27. Fabricada nos EUA.

Esta lâmpada não possui filamento. Em seu lugar há dois

eletrodos, um em forma de flor e outro em forma de co-

ração, muito próximos e revestidos de substância fluo-

rescente. Aplicando-se entre esses eletrodos uma dife-

rença de potencial de 110/130V ocorre descarga no gás

de enchimento da lâmpada.

A luminosidade da lâmpada é aumentada devido ao revesti

mento fluorescente dos eletrodos.

b) Eletrólito: Solução aquosa de Cloreto de cálcio

CaCl2, 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: 6 = (4O,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre um dos eletrodos da lâmpada

e a solução aquosa: Ü = 30OOV.

e) Intensidade média de corrente I = (0,90 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrõlise;
At = 15 h 30 min = 55800 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

m = (33,0418 ± 0,0001) g.
Cl

h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md • (33,0514 ± 0,0001) g.

i) Massa de cálcio depositada:

Am * m. - m « (0,0096 ± 0,0002) g.

Am = (9,6 ± 0,2)mg (1)

Cálculo da massa de cálcio que seria depositada na

lâmpada, usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Cloreto de cálcio: CaCl2 j Ca*
+ + Cl2".
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- Peso atômico do cálcio « 40,08 g.

Valencia do Ca + + - 2.

^ . B. I m . At

Am. » (0,0104 ± 0,0001) g .'.

. 0,90 x 10~J x 55800

' (2)Am. = (10,4 ± 0,1) mg

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 1 O f f " Á
9 ' 6 x 100 = 7,7%

5 - Lâmpada transparente, "Flower Light Bulb".

a) Características: N9 FL-2731, Design : Flower & Love

Spec. : 110/130V E-27. Fabricada nos EUA.

Esta lâmpada não possui filamento. Em seu lugar há dois

eletrodos muito próximos, um com formato de flor e ou-

tro com formato de coração, revestidos com substância

fluorescente. Aplicando-se entre esses eletrodos uma

diferença de potencial de 110/130V ocorre descarga no

gás de enchimento da lâmpada.

A luminosidade da lâmpada ê aumentada devido ao reves-

timento fluorescente dos eletrodos.

b) Eletrólito: Solução aquosa de Cloreto de cálcio

CaCl2, 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: 6 = (40,0 i 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre um dos eletrodos da lâmpa-

da e a solução aquosa: U = 3000V.

e) Intensidade média de corrente I = (1,00 t 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo de eletrólise:

At - 12 h 20 min - 44400 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

ma - (34,3561 t 0,0001) g.
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h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md = (34,3641 t 0,0001) g.

i) Massa de cálcio depositada:
A me * md " ma ~ í 0' 0 0 8 0 * 0,0002) g.

(8,0 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de cálcio que seria depositada na lâm

pada, usando a lei de Faraday para a eletrõlise.

- Cloreto de cálcio: CaCl_ t Ca + + + C12~.

- Peso atômico do Cálcio = 40,08 g.

- Valencia do Ca + + = 2.

Arat " ¥ ' E * Xm • A t

j 4 O j ° 8 • 1,00 x IO"3 x 44400

(0,0092 ± 0,0001) g.'. Am. = (9,2 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual - 9 f 2 a % 8 ' 0 x 100 - 13,0%

6- Lâmpada comercial transparente de filamento de carvão.

a) Características: 120 V - 50 CP - Fabricada no Japão.

Possui gás de enchimento (Ãrgon).

b) Eletrólito: Solução aquosa de cloreto de cálcio

CaCl-, 0,5 Normal.

c) Temperatura da solução: 8 = (40,0 t 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a
solução aquosa: U * 30O0V.
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e) Intensidade média de corrente I = (1,00 ± 0,01) mA.
m

£) Intervalo de tempo da eletrõlise:

At = 19 h 57 min = 71820 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

ma = (35,7270 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md = (35,7350 ± 0,0001) g.

i) Massa de cálcio depositada:

m = m. - as = (0,0080 ± 0,0002) g.
6 u cl

Ain = (8,0 ±0,2) mg
e

(1)

Cálculo da massa de cálcio que seria depositada na lâm

pada, usando a lei de Faraday para a Eletrõlise.

- Cloreto de Cálcio: CaCl2 j Ca
++ + Cl2".

- Peso atômico do cálcio = 40,08 g.

- Valencia do Ca++ = 2.

t*t « i . E . Im . At

An't * 9é487 * 4 ° ^ 0 8 • 1/00 x IO"3 x 71820

t - (0,0149 ± 0,0001) g .'. Am. = (14,9 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 1 4 f?i" a
8 f° x 100 = 46,3%

7 - Lâmpada comercial transparente de filamento de carvão.

a) Características: 12OV - 50 CP - Fabricada no Japão.

b) Eletrõlito: Solução aquosa de Cloreto de cálcio
(CaCl2), o,5 Normal.
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c) Temperatura da solução: e = (40,0 * 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a
solução aquosa: U = 3000 V.

e) Intensidade média de corrente Im « (0,80* 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrõlise:

At B 15 n 10 min = 54600 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

ma • (35,9510 ± 0,0001) g.

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

md - (35,9574 t 0,0001) g.

i) Massa de cálcio depositada:
= md ~ ma = * O'°° 6 4 * 0,0002) g.

Am = (6,4 ± 0,2) mg (1)

Cálculo da massa de cálcio que seria depositada na lâm

pada usando a lei de Faraday para a eletrõlise.

- Cloreto de cálcio CaCl2 j Ca
++ + Cl2".

- Peso atômico do cálcio - 40,08 g.

- Valencia do Ca++ - 2.

Am. • a . E . I . At
w r m

A mt • $6487 • 4 0 j 0 8 • o»80 x io"3 • 54600

Amfc - (0,0090 t 0,0001) g .'. Aint - (9,0 t 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual - 9'°A"J'4 x 100 - 28,9%
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Tabela 19 - Obtenção de cálcio,por eletrõlise,através

de vidros.

Tensão (DC) aplicada entre o filamento da

lâmpada e a solução: U = 3000 V.

HO
nv

2

3

4

5

6

7

Tipo
da
lia-
pada

Chaar

Charai

Light.

Tubo d*

dascarga.

110/130V.

Chaar

Cham

Light.
Tubo de

dascarga.

110/110V.

Chaar

Cham

Light.
Tubo de

dtscarga.

110/130V.

flower

Light

•ulb.
Tubo da

dascarga.

110/130V.

rlower
light

•ulb.
Tubo da

descarga

110/130V

ril.car-

vão. 120V-

50 CP.

ril.car-

vão. 120V-

SO CP.

Eletroll-
to

CaCi,

Solução

aquosa

0,5 N.

Solução

aquoaa

0,5 N.

Solução

aquosa

0,5 N.

Solução

aquosa

0,5 N.

Solução

aquoaa

0,5 N.

Solução

•quoaa

0,5 N.

Solução

aquosa

0,5 M.

Tempera-
tura
9C

(J0,5)

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Intensi-
dade •*-
dia de
corrent*

(a*)
(10,01)

1,00

1,00

0,80

0,90

1,00

1,00

0,80

Interva-
lo da tea
po de a-
letrõli-
se (se-
gundos)

71820

46800

S28OO

55*00

44400

71820

54600

Massa da
liapada
antaa da
eletr611
se (gra-
us)
(to.0001)

25,6003

26,5289

27,2416

33,0416

34,3561

35,7270

35,9510

Massa da
lãapada
depola da
•letroll
se (gra-
ins)
(10,0001)

25,8136

26,5377

27,2494

33,0514

34,3641

35.7J5O

35,9574

Massa de-
poaltada
(grana)
1tO 0002)

0,0136

0,0086

0,0078

0,0096

0,0060

0,0080

0,0064

Por
'araday
AB Igra
MS)
10,0001

0,0149

0,0097

0,008*

0,0104

0,0092

0,014»

0,0090

erro
per-
cen-
tual
%

8,7

9,3

11,4

7,7

13,0

46,3

26,9
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6.2 - Análise dos resultados

Os vidros de lâmpadas comerciais que mais se presta-

ram para a introdução de Cálcio foram os das lâmpadas de des-

carga a gás: Cheer Charm Light E Flower Light Bulb, conforme

a tabela 19.

Nestas lâmpadas, os depósitos medidos obedecem a lei

de Faraday dentro dos erros experimentais.

Estes vidros devem possuir em sua composição íons de

cálcio móveis o que permite a introdução de Ions de cálcio

provindos de uma solução de cloreto de cálcio, 0,5 Normal.

As lâmpadas comerciais de filamento de carvão, devem

possuir poucos Ions de cálcio móveis, pois divergem da lei

de Faraday em 40%.

Os depósitos nas lâmpadas de descarga a gás são homo-

gêneos e preenchem toda a lâmpada.
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8 - Introdução de ions de Ferro, por eletrõlise,

através de vidros.

8.1 - Dados coletados

Lâmpada comercial transparente, usada como "pisca pisca"

nos automóveis.

a) Características: N<? 12421, Philips, 12V, 21W.

b) Eletrôlito: Fe(NO3>3
Usou-se uma panela de ferro gusa acinzentada e dentro

dela fundiu-se Nitrato de Sódio (NaNCO . Trabalhou-se

a uma temperatura de 400,0 C. A lâmpada foi colocada

dentro do sal fundido. Após várias horas de eletrõli-

se a lâmpada ficou totalmente preta, indicando a pre-

sença de íons de ferro. Estes íons eram provenientes do

ataque químico do ferro da panela pela ação dos íons

NoT, dando como resultado a formação de nitrato de fer

ro.

c) Temperatura da solução 9 = (400,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a

solução U = 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I = (0,80 + 0,01) mA.
m

f) Intervalo de tempo da eletrõlise:

At « 9 h 37 min = 34620 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrõlise:

in = (6,7191 ± 0,0001) g.
â

h) Massa da lâmpada depois da eletrõlise:

n>d = (6,7239 t 0,0001) g.

i) Massa de ferro depositada na lâmpada:

Ame = (0,0048 ± 0,0002) g .'. Amg = (4,8 ± 0,2) mg (1)
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Cálculo da massa de ferro que seria depositada na lâm-

pada, usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Peso atômico do Ferro = 55,847 g.

- Valencia do Ferro III = 3.

55^847 . 0,80 x IO"3 x 34620

Amfc

Am.

1
F

96-

. E .

L

= (0,0053 0,0001) g .'. Am. = (5,3 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 5'3ft"
 4'8 x 100 =9,4%

2 - Lâmpada comercial transparente Philips, usada como "pisca
pisca" nos automóveis.

a) Características da lâmpada: n9 12421, Philips, 12V,
21W.

b) Eletrólito: lons de Ferro III, em presença de ions de

sódio (Na+) e N03". O sal fundido (NaNo3) a 400,0 °C

arranca Ions de Fe T + + da panela de ferro que funcio-

na como eletrodo positivo. Estes Ions de ferro são a-

traldos pelo eletrodo negativo que está no filamento da

lâmpada. A lâmpada ficou totalmente preta.

c) Temperatura da solução: 0 = (400,0 ± 0,5) °C.

d) Tensão (DC) aplicada entre o filamento da lâmpada e a
solução: U = 3000 V.

e) Intensidade média de corrente I - (0,70 ± 0,01) mA.

f) Intervalo de tempo da eletrólise:

At = 8 h 30 min = 30600 s.

g) Massa da lâmpada antes da eletrólise:

ir.a = (7,0705 ± 0,0001) g.
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h) Massa da lâmpada depois da eletrólise:

md = (7,0739 ± 0,0001) g.

i) Massa de ferro depositada na lâmpada:

Ame = md - it>a = (0,0034 ± 0,0002) g.

Am = (3,4 + 0,2) mg
e

(1)

Cálculo da massa de ferro que seria depositada na lãm

pada usando a lei de Faraday para a eletrólise.

- Peso atômico do ferro = 55,84 7 g.

- Valencia do ferro III = 3.

Amt - i . E . Im . At

Amt = 5£J5Y .
 5 5 3 8 4 7 . 0,70 x 10"3 x 3O6CO

Amt=(0,0041 ± 0,0001) g .*. Am. = (4,1 ± 0,1) mg (2)

Comparando-se (1) com (2), obteve-se:

Erro porcentual = 4' 1
i~

3' 4 x 100 = 17%

8.2 - Análise dos dados

De todas as lâmpadas pesquisadas, as únicas que de-

monstraram possuir íons móveis de ferro, foram as lâmpadas co

merciais Philips, 12V, 21W, usadas como pisca-pisca em automó

veis.

Por possuírem íons de ferro móveis, foi possível in-

troduzir íons de ferro eletroliticamente através de seus bul-

bos.

As lâmpadas ficaram totalmente pretas.

0 depósito medido diverge do calculado pela lei de Fa

raday por um fator 1/7,5.
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9 - Introdução de íons de fósforo radioativo P,

através de vidros.

Para verificar a penetração de Ions através de vidros,

fez-se eletrõlise em lâmpada especialmente construída, usando

solução aquosa de PO.(NH^)-.

Substituiu-se o bulbo de uma lâmpada comercial Os ram

115/12OV, 6OW por um bulbo de vidro alcalino de alguns mi-

crons (100 a 200) de espessura.

Fez-se vácuo na lâmpada assim construída até a pre£

são de 4,0 x 10~ mm de Hg.

A lâmpada foi imersa numa solução aquosa de PO^tNH^)^

e aplicou-se a tensão (DC) de 3000V entre o filamento da lâm-

pada (anodo) e a solução (catodo). A temperatura da solução

foi mantida a 38,0 °C e a intensidade de corrente a 0,O2 mA.

Realizou-se a eletrõlise durante 24 h 30 min.

A seguir desligou-se a lâmpada e após lavá-la em água

corrente o contador "Geiger Muller" assinalou uma taxa eleva-

da de radiação proveniente de lons de fósforo radioativo na

lâmpada.

A fim de se verificar se essa radiação era devida a

simples adsorção na superfície ou se tratava de penetração de

Ions no vidro, imergiu-se a lâmpada numa solução de ácido sul

fo-crômico durante três minutos para eliminação do fósforo ra

dioativo absorvido pela superfície. A seguir a lâmpada foi co

locada em água corrente por algum tempo e enxugada.

Através de um contador Geiger Muller/ verificou-se a

presença de radioatividade na lâmpada.

Mediu-se o background da sala e encontrou-se a taxa

de (70,0 i 2,6) contagens por minuto.



146

Para medir a radioatividade da lâmpada, subdividiu-se

a mesma em quatro regiões: 1, 2, 3 e 4 conforme a figura 14.

Região 1 - lado esquerdo da lâmpada

Região 2 - lado direito da lâmpada

Região 3 - parte da frente da lâmpada

Região 4 - parte de trás da lâmpada

Figura 14

0 eletrodo de grafite na solução estava próximo da re

gião quatro.

Colocou-se a lâmpada próximo da janela do contador nas

regiões 1, 2, 3 e 4 e obteve-se as seguintes contagens de 5

em 5 minutos.

Tabela 20

Região
da

lâmpada

1

2

3

4

Número de
contagens

em 5 minutos

834

755

821

1246

Número de
contagens por

minuto
CPMB

166,8 ± 5,8

151,0 t 5,5

164,2 t 5,7

249,2 ± 7,1

Número de
contagens
líquidas

CPML=CPMB-BG

96,8 ± 6,3

81,0 t 6,1

94,2 ± 6,3

179,2 ± 7,6

BG - (70,0 ± 2,6) CPM

Observando-se a tabela 20, nota-se que a lâmpada

tornou radioativa através da eletrólise.
se

Houve penetração do íon P0- no vidro.



147

A região (4) da lâmpada mais próxima do eletrodo foi

a região de maior penetração de Ions, o que se explica pela

maior intensidade do campo elétrico nessa região.

A experiência foi repetida durante vários dias nas roes

mas condições da experiência anterior.

A finalidade de se aumentar o tempo foi a de procurar

determinar se os íons PO. penetraram em toda a massa do vi

dro, atingindo a face interior da lâmpada.

Para esclarecer esse ponto a lâmpada, apôs lavagem em

água corrente, foi mergulhada em ácido sulfo-crômico durante

vinte minutos. A seguir foi lavada e enxugada.

Fez-se a medida no contador Geiger Muiler de quatro re

giões da lâmpada conforme figura 14.

Os dados obtidos estão na tabela anexa.

BG = (75,5 ± 4,4) CPM

Tabela 21

Região da
lâmpa-

da

1

2

3

4

tempo de
contagens
em minutos

3

4

8

11

N9 de
conta-
gens

282

392

745

1491

CPMg = n9

de contagens
por minuto

94,0 ± 5,6

98,0 í 5,0

93,1 ± 3,4

135,5 ± 3,5

CPMj^CPM BG

N9 de conta-
gens líqui-

das

18,4 ± 7,1

22,4 t 6,7

17,5 ± 5,6

59,9 ± 5,6

Observando-se a tabela 21, verifica-se que o nível de

radiação da lâmpada é pouco superior ao do B.G. natural, fato

que demonstra que os íons de PO. não se difundem através

do vidro da lâmpada. A radioatividade observada na tabela 20
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é devida a um filme superficial de ions radioativos.

Pode-se concluir dessas experiências que radicais pe-

sados como o P04 não penetram através do vidro.

Para confirmar que Ions pesados não penetram através

de vidros, realizaram-se experiências com Ions de prata.

A primeira dessas experiências teve como arranjo ex-

perimental o da figura 13.

As lâmpadas foram imersas em uma solução de nitrato

de prata 0.5 N e a tensão (DC) aplicada entre o filamento e a

solução foi de 3000 V.

Fez-se eletrólise por mais de 20 horas consecutivas,

variou-se os tipos de vidros, mudando-se as lâmpadas e ne-

nhum depósito visível ou mensurável foi observado.

As lâmpadas comerciais utilizadas foram: G.E.,Philips,

Osram, Sadokin, lâmpadas comerciais de filamento de carvão,fa

briçadas no Japão, lâmpadas a vácuo especialmente confecciona

das para a experiência, lâmpadas de descarga a gás de fabrica

ção norte americana e lâmpadas usadas como pisca pisca em au-

tomóveis.

Pelas experiências realizadas, conclui-se que ions de

prata não atravessam vidros de lâmpadas comerciais.

Imaginou-se uma segunda experiência para verfiicar a

penetração de Ions de prata através de vidros mais finos do

que os das lâmpadas.

Para isto usou-se um cilindro oco de vidro Pyrex aber

to nas bases.

Fechou-se uma das bases com uma lamínula de vidro,usa

da em microscópio. A espessura dessa lamínula é de alguns m£-

crons.
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Colocou-se dentro do cilindro solução de nitrato de

prata 0,5 N e imergiu-se o cilindro também em uma solução de

nitrato de prata 0,5 N.

Aplicou-se uma diferença de potencial de 3000 V entre

a solução interna e externa do cilindro. O sistema ficou liga

do durante 40 horas e não se verificou a penetração de ions

de prata através do vidro.

Os resultados dessas experiências sugeriram a idéia

de se procurar estudar a penetração de hidrogênio sob a forma

iônica através do vidro da lâmpada.

Como o hidrogênio é o elemento químico que possui o

menor raio iônico, resolveu-se fazer a eletrólise de uma rea-

ção acidulada para estudar a penetração desse elemento.

Como ê sabido, o hidrogênio difunde-se facilmente mes

mo através de estruturas metálicas e essa consideração justi-

fica a experiência que vai ser discutida a seguir.
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10 - Introdução de Ions de hidrogênio,através de

vidros #por eletrõlise.

Procurou-se verificar se o hidrogênio,cujo número atô

mico z=l, passava através de canais da estrutura amorfa do

vidro. Para isso, substituiu-se o bulbo de uma lâmpada comer-

cial Osram 115/12OV e 60W, por um vidro alcalino e através

do sistema de alto vácuo, reduziu-se a pressão interna da lâm

pada a 4,0 x 10~ mm de Hg.

Imergiu-se a lâmpada em solução aquosa de ácido sulfú

rico (H-SO.), 0,5 Normal que se dissocia em

H2SO4 j H
+ + HSO4" e

HSO." •* H + + S0.~4-4- 4

Aplicou-se uma diferença de potencial (DC) de 3000 V

entre o filamento da lâmpada (catodo) e a solução (anodo).Rea

lizou-se a eletrõlise durante 104 horas, sendo a corrente ele

trica 0,02 mA.

Após esse tempo o filamento da lâmpada se queimou.

Procurou-se detectar a presença de hidrogênio no interior da

lâmpada, provocando-se a descarga entre as duas hastes do fi-

lamento com uma bobina de Rumkorff.

Ê importante assinalar que a lâmpada apresentava um

depósito visível de sódio que se havia condensado na parte

mais fria (parte superior da lâmpada).

0 espectro do hidrogênio não foi observado enquanto

que a lâmpada apresentava o espectro característico do sódio.

Essa experiência foi extremamente importante porque

permitiu compreender a natureza dos fenômenos observados nes-

sa experiência e nas experiências anteriores.
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Os íons de hidrogênio ao incidirem na buperfície do

vidro encontraram alguns íons de sódio móveis e os empurra-

ram para a parte interna da lâmpada, sendo neutralizados pe-

los elétrons que saiam do filamento.

Os átomos metálicos de sódio localizaram-se na par-

te superior do bulbo, por estar a uma temperatura menor do que

a parte inferior do bulbo da lâmpada.
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IV - Análise dos resultados obtidos e conclusão

0 exame dos resultados obtidos nas medições realiza-

das em 60 (sessenta) lâmpadas diferentes das quais são apre-

sentados os resultados de 35, nos levam a concluir o seguin-

te:

1 - Pode-se introduzir, eletroliticamente, Ions de sódio, II-

tio, potássio, cálcio e ferro através de vidros de lâm-

padas comerciais, obtendo-se no interior dessas lâmpadas

depósitos metálicos desses elementos em quantidades visí-

veis e mensuráveis.

Esses depósitos obedecem a lei de Faraday. Os elementos

assim obtidos apresentam impurezas da ordem de 2 x 10~ e

podem ser considerados espectroscopicamente puros.

2 - Só há depósito, quando o Ion do elemento a ser introduzi-

do existir como Ion móvel na composição do vidro.

3 - Ion3 pesados como o P0. , Ag etc, não migram através

de vidros.

4 - Os Ions de hidrogênio não migram através de vidros.

5 - Poder-se-ia obter uma maior concordância com a lei de Fa-

raday, se o vidro fosse fabricado com a composição quími-

ca adequada para cada caso.

6 - Através da eletrólise, é possível tornar condutora uma su

perflcie isolante. Obtem-se o elemento com alta pureza.

Pode-se usar superfícies assim metalizadas para cons-

truir fotocélulas ou como um filme fino para luz ultra

violeta.

7 - Na fase de vapor o sódio metálico pode ser usado para a

demonstração do fenômeno da ressonância óptica (R.w.wood)

ou para construção simples de tubos de descarga padrões

para a espectroscopia óptica.
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