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RESUMO

Este trabalho pretende aplicar a técnica de perneaçáo eletTolítica de hidro

gênio através de folhas metálicas para o estudo de aspectos tinto fundamentais

como aplicados.

0 efeito do aprisionanento de atoms de hidrogênio por defeitos cristalinos

pode ser estudado através do desvio do valor do coeficiente de difusão em rela

ção a amostras perfeitas.

Por outro lado, anostrás de aços inoxidáveis serio estudadas para se verifi

car o efeito d» fases, decorrentes de processos de soldagem.
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OBJETIVO

Este trabalho visa o estudo do processo de peraaçio eletrolítica do hidro

gênio através de folhas metálicas. Foi construída U M célula dupla eletrolítica,

eu vidro, na qual os dois compartiaentos de reação estão sepasados por una folha

Bttilica a ser estudada. Como resultado direto obtém-se o coeficiente de difusão

do hidrogênio no metal. 0 trabalho objetiva a caracterização do coeficiente de

difusão e» paládio e em aço inoxidável austenítico 304 e 304L. Para o aço inoxL

dável serão utilizados amostras com e sem solda.

MCTOD0L0GIA ©PREGAM

Usou-se amostras em forma de folhas, com espessura de aproximadamente 100

microns. As amostras foram cuidadosamente limpas com acetona e tridoioetileno

usando limpador ultrasônico.

De acordo com a figura-1, a célula eletroquíndca é basicamente conposta de

dois compartimentos simétricos em vidro, separados pela amostra. Dentro de cada

compartimento é colocado o eletrolito de H2S04 IN • lg/l fiS20y

A técnica de pulso empregada neste sistema consiste em aplicar sobre o lado

de entrada (10), um pulso de corrente catódica por un período de tens» ( t ) . Una

alta concentração de hidrogênio é introduzida na superfície da amostra que subse

quentemente se difundirá até o outro lado (11). As condições de contorno são

apresentadas em |1|. A medida da variação da concentração (c) em finção de tenpo

está relacionada diretamente com a diferença de potencial eletroquisáco (AE), se

gundo a equação de NERNST, e é medido usando-se um eletrodo de referência.

3 coeficiente de difusão (D) é calculado através do valor de tp, chamado

"tempo de retardo" e da espessura (s) da folha, segundo a relação dada por Schfl-

neiche ZUchner |2|.
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RESULTADOS E DISCUSS»

A figura-2 rostra uma curva típica da variação de iE do lado de nedida ca

função do t a p o para o Pd. Pode-se ver a indicação de t .

Os resultados de difusividade do hidrogênio no paládio obtido neste traba

lho i mostrado na tabela-1.

Tabela-1: Difusividade do H em paládio deformado plasticamente

t* do pulso

1
2
3

DC«2/s)

3.2xlO"B

2.3xlO"8

2.9xlO"8

Ac(ppm-at)

47.4
47.4
47.4

y»
9
9
9

t r(s)

154.5
2H.0
171.0

Os valores de D indicados na tabela-1 conparados con amostras recristaliza

das, D » 4 x 10"7 cm2/», a temperatura anbiente, | 3 | , está una ordem de grandeza

abaixo. Para baixas concentrações de hidrogênio dissolvido, em amostras deforma

das plasticamente, a frio, o valor do coeficiente de difusão pode apresentar va

lores com uma ordem de grandeza abai» daquele correspondente a amostras recris

talizadas. Isto i decorrente do aprisionamento dos átomos de hidrogênio pelas

linhas de deslocação geradas na deformação, | 3 | . Os valores aqui encontrados in

dicam a existência desse fenômeno, já que a folha de paládio empregada foi seve

ramente laminada.

No momento, prepara-se folhas de aço inoxidável 5CM e 304L com espessuras

em torno de 100 microns para o estudo da difusividade do hidrogênio. Serão ocupa

das amostras com e sem cordão de solda. Pretende-se obter o efeito de tases de-

correntes da soldagem sobre a penneaçâ) do hidrogênio no aço inoxidável.
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Figura-1: Esquema da aparelhagen para a medida de perneação de hidrogênio cm fo

lhas metálicas: 1-Galvanostato/Potenciostato, 2-Araplificador, 3-Tcrra,

4-Cbntra-eletrodo de Pt, S- Amostra, 6-Eletrodn d; Referência, 7-Eleva

dor de inpedância, 8-Gwnpensador, 9-Registrador, 10-Lado de r'opageja,

11-Lado de medida, 12-Elelrõmetro.
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Figura-2: Curva típica de AE X t para o lalo de medida de um amostra de paládio.


