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R B S O N O

A eletrodeposiçao de nióbio, em meio de fluoretos

linos fundidos, foi estudada com finalidade de aplicação desta

técnica nos processos de eletrorefino e galvanotécnico deste me

tal.

Os efeitos da densidade de corrente, temperatura, con

contração de niõbio no banho, tempo de duração da eletrólise,

natureza do substrato, razão entre área anódica e área catõdi^

ca, distância entre eletrodo e pureza dos ânodos foram invésti^

gados com relação a eficiência de corrente catódica, eletrorefi_

no, eletrorecobrimentos e propriedades dos depósitos e da sola

ção eletrolltica.

0 trabalho apresenta também os resultados de constru

ção e operação de uma planta piloto de eletrodeposiçao de me

tais refratários e exibe dados sobre o eletrorefino em compa

ração com aqueles obtidos a nível de laboratório.

Excepcional resultado foi obtido na separação do tân

talo do nióbio e no eletrorefino de ãnodos contendo 14,5% de

nióbio.

No eletrorefino foi possível utilizar densidades de

corrente superiores a 500mA/cm2, que são quatro vezes maiores

que aquelas empregadas na obtenção de depósitos coerentes.

Os conhecimentos atuais são suficientes para projetar

e construir uma Planta Industrial para produção de nióbio de

nlta pureza.
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A B S T R A C T

Niobium electrodeposition front molten alkali fluorides

has boon studied aiming the application of this technic to the

processes of electrorefining and galvanotechnic of this metal.

The effects of current density, temperature, niobiurt

concentration in the bath, electrolysis time, substrate nature,

ratio between anodic and cathodic areas, electrodes separation

and the purity of anodes were investigateu in relation to the

cathodic current efficiency, electrorefining, electroplating

and properties of the deposit and the electrolytic solution.

The work also gives the results of the conctruction

and operation of a pilot plant for refractory metals

electrodeposition and shows the results of electrorefining and

electroplating compared to those obtained at the laboratory

rcale.

Exceptional result were obtained concerning the

separation of Ta from Nb and in the electrorefining of a 94,5%

niobium anode.

In the electrorefining was possible to use current

densites greater than 500 mA/cma. These current densites are

four fold greater than those applied in the obtation on coherent

deposits.

From the present stage the data is suficient to design

and fabricate a Industrir1 Plant for production of High purity

Niobium.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO, MOTIVAÇÕES, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E

OBJETIVOS DO TRABALHO

1.1 - INTRODUÇÃO

Os estudos em meio de sais fundidos iniciaram-se no

co::ieço do sc-culo XIX, com os trabalhos de Sir Humphrey Davy

(1807), sobre a isolação de metais alcalinos (K, Na) e com os

trabalhos de Michael Faraday (1834), relativos ao estabeleci

mento das Leis da eletrõlise ã partir de haletos de chumbo. Porém,

foi só por ocasião da segunda guerra mundial que ocorreu um

grande interesse na área da tecnologia de sais fundidos. Atual^

mente os objetivos dessa tecnologia ampliaram-se de forma sig_

nificativa envolvendo inúmeros campos científicos importantes

como os de energia (estocagem, transferência, baterias, "fuel

cells") , plásticos (decapagem, vulcanizaçio) e vidros, bem co

mo aqueles relacionados com a eletrodeposiçao de metais. Sob

este último aspecto cumpre-nos mencionar que a exploração em

escala industrial de vários metais como Al (processo ftall-Heroult},

Mg e Na, já datam de cerca de 100 anos.

Praticamente, ã partir de 1960, tem-se constatado um

grande interesse quanto a eletrodeposiçao em meio Igneo, dos

metais ditos refratários (metais com alto ponto de fusão, boas

propriedades mecânicas a alta temperatura e boa resistência ã

corroslo e oxidação - Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta e W ) .

Os metais refratários, exceto o cromo, não são passí-
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veis de serem depositados à partir de meio aquoso por uma ou

mais das seyuintes razões:

a) Seus baixos estados de oxidação reduzem água e seus

altos estados de oxidação, oxidam a água.

b) Seus oxications são geralmente formados e podem ser

incorporados aos depósitos.

c) O metal geralmente torna-se recoberto por um filme

de oxido.

d) Os metais freqüentemente são eletrodepositados a

potenciais mais negativos que aqueles para formação de hidrogê-

nio.

A via eletroquímica de obtenção desses metais torna-

se atrativa não só quanto a pureza do produto obtido mas tam

bém por razões de ordem econômica, quando comparada com as téc

nicas tradicionais de produção dos referidos metais, como por

exemplo, o processo Kroll de obtenção de Ti e Zr.

A eletrodeposiçao de metais em meio de sais fundidos

apresenta uma série de vantagens em relação a de meio aquoso.

Algumas dessas vantagens são:

a) Alta condutividade iônica

b) Alta eficiência de corrente

c) Altas taxas de deposição

d) Depósitos sem porosidade e livres de tensão interna

permitindo assim fácil deformação.

Os processos eletroquímicos que envolvem a eletrodepo-

siçao de metais podem ser classificados em 4 tipos fundamentais,

a saber: a) Eletrorecuperação, b) Eletrorefino, c) Galvanotécni
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cos e d) Produção de pós.

a) Eletrorecuperação ou eletroprodução - Neste pro

cesso um metal 6 obtido a partir de um dado minério ou de um

composto já mais elaborado.

b) Elctrorcfino - E o processo em que utilizamos um

ânodo solúvel de formas impuras do metal a ser depositado (re^i

nado) no cátodo.

c) Galvanotécnico - Este processo envolve sempre a de

posição de um metal sobre a superfície de um outro metal menos

nobre que o primeiro, de forma tal que o recobrimento seja con

tínuo, aderente e coerente. Dependendo da forma como esse re

cobrimento é feito e da sua finalidade, os processos galvanotéc

nicos classificam-se em galvanostégico e galvanoplastico.

Galvanostégico é o processo em que o recobrimento é

feito com a finalidade de melhorar as condições superficiais do

metal base, quanto, por exemplo, a proteção contra corrosão, du

reza etc.

Galvanoplastico é o processo em que o revestimento é

feito sobre uma peça de conformação simples ou complexa que é,

em seguida, removida por meio de um ataque ácido, deixando assim

uma réplica negativa da peça.

d) Produção de pós - É dentre os processos citados

aquele que não tem apresentado interesse prático algum, pois,em

geral, os processos de eletrodeposiçlo, envolvem sais que se

fundem em altas temperaturas, o que torna, obviamente, difícil

a recuperação do produto.

Neste trabalho nos concentramos fundamentalmente no es
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tudo dos processos de eletrorefino e galvanotécnico do niõbio,

por razões que serão explicadas mais ã frente. Este trabalho

marca o início das atividades de estudo de um grupo de pesquisa

dores que pretende apresentar alguma contribuição ã utilização

prática dos processos eletroquimicos, nas adaptados ãs condi-

ções dos minérios e metais nacionais e ao grau de descnvolvimen

to tecnológico disponível no país.

1.2 - MOTIVAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO

A razão básica mais importante, de ordem geral, é sem

dúvida, aquela que norteia, ou que pelo menos deveria nortear,

todos os estudos executados com niõbio no país, ou seja, a am

pliação do conhecimento das propriedades deste metal, o desein

volvimento de novas técnicas e otimização de processos que nos

conduzam a produção e aplicação deste metal, tendo em vista o

Brasil possuir uma imensa reserva de niõbio, atingindo cerca de

95% das reservas mundiais.

Dentro desta característica é que o presente trabalho

se situa, porém não de uma maneira isolada mas inserido dentro

de um rol de atividades mais ampla, executadas pela Fundação de

Tecnologia Industrial no seu Centro de Materiais Refratarios(Lo

rena-SP) e que podem ser vistas nas figuras 1 e 2. As figuras

mostram, respectivamente, a matriz processo-produto e fluxogra-

ma de processamento para os metais refratários onde podemos ob

servar, de uma maneira concisa, as rotas de processamento can

os respectivos produtos de cada etapa e as análises necessárias

para uma qualificação precisa destes produtos.

Além do argumento anterior, de ordem geral, naturalmen



FIG. l - MATRIZ PROCESSO-PRODUTO DOS METAIS
REFRATARIOS
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Fig. 2 - Fluxogrania de Produção de Metais Refratários

-S»l

t r?clcro

E<'r::;3

1/3UI23-

ir;uid3

Vjiadxita

Zirtoniia

A-xata'sio

Sche*lir»

Mctibdenita

Te.O,

f.;.jj

liawacãa Ac.da

"1
Rejutio "

Sc'aic

Fa ie .

Ta

Ni.C.

_QS_:
ZrO-

TiUt|ZrClt

Fraces»

Kroil

lumací ]

ABoniacal

/•"•Pit íw°3

por

rjQ,

Fa:r c;:Í3 is

Aluainatcrnia

Kb.Ta.V

E!etrc';i:e

Furd-ld:

cvo

Mets'S
S j c e T - ' C !

Kt,Ge
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te existem razões específicas que nos conduziram a execução des

te trabalho.

O niõbio metálico brasileiro é produzido pela reação

de aluminotermia do pentõxido de niôbio (Nb2Os) com posterior

refino por fusão por feixe de elétrons. A pureza final atingi-

da está compreendida entre 99,7 e 99,8% sendo que a impureza

maior é o tântalo que atinge no máximo 0,25% (2500ppm-peso).

Na maioria das aplicações /l/ como supercondutividade

(exceto supercondutores usados em fusão e fissão nuclear), ele

mento base de ligas para alta temperatura, oxidação e corrosão,

capacitores sólidos, "getter" e emissores de elétrons, trocado-

res de calor e aquecedores, esta pureza não apresenta qualquer

impedimento na sua utiliza"ção. Na área nuclear /1,2,3/, entre-

tanto, niõbio com baixo teor de tântalo ê de fundamental impor-

tância devido o tântalo possuir um alto valor da secção de cho

que de captura para neutrons térmicos. Assim para aplicações

em magnetos supercondutores para fusão e fissão nuclear, cavida

des supercondutoras aceleradoras de alta freqüência /3/ e em

revestimentos protetores para elementos combustíveis de urânio

nos reatores nucleares /1,3,4/, o teor de tântalo aceito é de

até 500ppm enquanto que para instrumentação nuclear, como mate

rial de monitoramento para neutrons rápidos /5/, somente é aceil

to niõbio livre de tântalo, ou seja, com teor de Ta menor que

lppm.

Existe ainda o interesse em niõbio de ultra elevada

pureza no campo das pesquisas científicas fundamentais onde se

visa o estudo das propriedades do elemento niõbio.

0 processo de purificação de impurezas substitucio
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nais, como Ta, W, Mo, pelo método de fusão a vácuo por feixe

de elétrons além de não eliminar estes elementos, por possui-

írom pressão do vapor menor que a do nióbio, pode enriquecê-los

devido (ívnporação preferencial da matriz. Portanto, no caso

do nióbio brasileiro, a redução destes elementos requer uma pu

rificação adicional visando baixar o nível, principalmente do

tãntalo, para podermos atender as especificações da área nucle

ar.

Dentre os vários processos de purificação existentes,

tais como: decomposição térmica a vácuo do pentaclorato de niõ

bio, redução de pentaclorato por hidrogênio, cristalização fra

cionada de fluoretos complexos, troca iõnica, extração por so.1

vente e eletrorefino em sal fundido, os dois últimos processos

se destacam nitidamente dos demais.

As vantagens em optarmos pelo eletrorefino em relação

a extração por solvente são:

a) A extração líquida eleva o custo de produção do

nióbio tendo em vista o minério nacional ser o pirocloro[Nb2 0s

(50-70%) Ta2Os(0-8é) CaO (9-20%) MeO] /6/ que possui baixo tân

talo. A técnica é mais viável para outros tipos de minério,co

mo a tantalita [Nb2O5(3-8%) Ta2O5(
74-85%) MnO(10-12%)MeOJ, que

são mais ricos em tântalo permitindo que o custo seja coberto

prioritariamente pelo alto custo de venda do tântalo.

b) As quantidades envolvidas nas aplicações do nióbio

com ultra baixo teores são suficientemente pequenas e as apli-

cações que utilizam maior quantidade, não necessitam de teores

de t|ntalo tão baixo, o que implica menores reduções e garan-



tem então uma longa vida para o oletrólito.

c) O produto ê obtido na forma metálica e o processo

pode ser aplicado praticamente com os mesmos equipamentos para

quase Lodos os metais refratãrios.

d) 0 processo demanda apenas investimento de capital

cm equipamento nacional, o custo de pessoal é baixo e basica-

mente predomina o custo de energia elétrica.

A eletrólise cm meio de sal fundido apresenta ainda

campos de aplicação de extremo interesse tecnológico que são

os processos galvanotécnicos de metais refratários e suas lî

gas o os*de reciclagem por via eletroquímica.

O processo galvanostégico é usado em equipamentos uti^

lizados em processos químicos que necessitam proteção contra

corrosão (termopares, aquecedores, trocadores de calor e reato

res), componentes de reatores nuclear, componentes de motores

(pás de turbina), blindagem de veículos espaciais, partes de

tubos de vácuo e emissores termoiônicos.

A reciclagem de metais por via eletroqulmica, vem crês

cendo de interesse devido a acelerada escassez das reservas de

alguns dos metais refratários, o que torna o "lixo" uma reser-

va mineral opcional.

Soma-se ao já exposto, as características iniyualá

veis do Brasil que com suas extensas reservas minerais e o bai_

xo custo da energia elétrica tem todas as condições para se

consolidar como um pais com grande parque de plantas eletroquí

micas.
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1.3 - KEV1SÃO BIBLIOGRÁFICA

Analisamos a seguir a situação era que se encontram os

estudos relacionados com este trabalho, a qual nos ajudará a

compreender melhor os objetivos que serão listados no item se

yuinte.

As tentativas de extração eletrolítica do nióbio a

partir de concentrados de minérios como pirocloro e columbita

/7/, de compostos como K2NbOFs e NbíOs /8/ e dos compostos

K2NbF7 /9/ e NbCls /IO/ não produziram resultados satisfatóri-

os que pudessem ter algum aproveitamento tecnológico.

Para os minérios e compostos oxigenados somente foram

produzidas formas reduzidas dos compostos originais e algum pó

de nióbio impuro e com rendimento de corrente baixíssimo. Pa-

ra os compostos K2NbF7 e NbCl5 , pó de niõbio é obtido, mas

sua difícil separação das incrustrações de eletrólito, o baixo

rendimento de corrente elétrica (30%) e problemas de corrosão

tornam o processo não econômico.

Os primeiros resultados significativos com eletrólise

de nióbio foram obtidos por Cumings e Cattoir /li/ e Mellors e

Senderoff /12/ nos anos de 1964 e 1965.
9

No trabalho de Cumings foi utilizado como eletrólito

uma mistura eutética de KF-NaF e quantidedes variáveis deK2NbF7

numa temperatura de 900°C. 0 objetivo era o eletrorefino de

nióbio utilizando como ãnodo, niõbio de pureza 94,0; 99,5 e

99,8% onde as impurezas predominantes eram C, Fe, M2 e O2.

Kletrorefino foi conseguido,porém os rendimentos de corrente

catódica e tempo de eletrólise foram pequenos demais.
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O uso de ãnodos na forma de pedaços de nióbio, jogados^ A'o,

no fundo do cadinho, torna impossível o cálculo da densidade de

corrente anódica e da medida da massa dissolvida, além de intro

duzir problemas de reações do ânodo com o eletrólito quando não

se está eletrolizando.

O produto obtido apresenta-se na forma de pó ou dendrí

tns com muita incrustração de sal e é preciso operações poste-

riores para sua remoção.

O trabalho de Mellors e Senderoff é a referência bási-

ca citada por todos os pesquisadores posteriores. O trabalho

foi feito num nível bem superior ao anterior e a preocupação foi

observar a eletrodeposiçao do niõbio de modo a produzir depósi-

tos aderentes e coerentes.

A solução eletrolítica utilizada foi uma mistura euté-

tica de LiF, NaF e KF (Flinak) e NaF-KF com uma mesma quantida-

de de K2NbF7 adicionada. A temperatura utilizada foi de 700 C

a 825°C e a densidade de corrente entre 5 e 125mA/cm2. São

apresentados resultados de refino, propriedades mecânicas e pro

priedndes físicas para uma amostra e é discutido muito rapida-

mente os efeitos das variáveis de operação, como, composição do

banho, estado de Valencia de íons, temperatura, densidade de

corrente e presença de impurezas, sem contudo estabelecer rela-

ções entre as variáveis.

Estudos mais recentes foram realizados por Schulze/3,

5 e 13/, Travalloni /14/ e Cohen /15 e 16/.

Os trabalhos de Schulze abordam prioritariamente a ob

tenção de nióbio ultrapuro para aplicação em instrumentação nu

clear. Para tal, ele utiliza-se de dupla corrida de eletrõlise,
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nas condições do trabalho de Mellors e Senderoff, e posterior-

mente usa técnicas de fusão por zona em forno de feixe eletrô-

nico (EDFZM) em ultra alto vácuo (UHV) e tratamento térmico em
«

UHV.

Nestes trabalhos o niõbio utilizado como ãnodo já é

especial e apresenta, por exemplo, teores de Ta e W menores

que 300 e 100 ppm-?eso, respectivamente.

O trabalho de Travalloni refere-se a utilização das

mesmas técnicas anteriores de eletrólise, para recobrimento de

aço doce. são realizadas várias corridas para deposição de pe

quenas camadas com tempo de eletrólise máximo de 6 horas. São

analisadas as influências dos parâmetros, temperatura, densida

de de corrente, te».ipo e"rendimento com relação às característi^

cas das películas. £ apresentado resultado de eletrorefino pa

ra uma amostra sem contudo ter havido preocupação de estudá-la

O teor de oxigênio aumenta significativamente por problemas de

contaminação da célula com ar externo.

A tese mostra ensaios de corrosão dos depósitos, fei-

tos por perda de massa e apresenta resultados de estudo da se

paração do tântalo do niõbio, através de levantamento de cur-

vas de polarização anõdica e catõdica para os dois elementos ,

na presença de seus ions.

Os trabalhos de Cohen referem-se a eletrodcposiçao do

niõbio usando técnicas de reversão periódica de corrente ou

potencial, com a finalidade de estudar a influência dos parâme

tros desta técnica sobre eletrorecobrimentos. Somente camadas

abaixo de 700yra são produzidas e a conclusão importante é que

se pode usar densidades de corrente com uma ordem de grandeza
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que aquelas das corridas convencionais. A quantidade de

soluto utilizada é o dobro das normalmente usadas e e densida-

de de corrente tomada como referência, além de ser única, é de

valor baixo comparada com outros trabalhos.

Os artigos comentados são aqueles que possuem uma cer

ta correlação com as idéias que estamos desenvolvendo neste

trabalho. Convém ressaltar que existe um; quantidade muito

maior de trabalhos relacionados com o estudo dos processos de

eletrodo do que aqueles com os processos de eletrorefino e ga_l

vanotécnico.

1.4 - OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A proposta do presente trabalho originou-se com o pro

jeto e construção de uma plan'..a piloto de eletrólise para me

tais refratãrios, que seria utilizada para obtenção de nióbio

com baixos teores de tãntalo, conforme razões expostas no item

1.1, como motivações para o estudo.

O conhecimento básico necessário para o projeto da

planta piloto foi adquirido com a operação, durante três meses,

de uma planta a nível de laboratório, no Instituto Max Planck

Stuttgart - Alemanha Ocidental.

Entretanto, embora dispunhamos no Max Planck, vide

Schulze /3,5,13/, dados suficientes que permitiam a redução

drástica do teor de tântalo e também a possibilidade de obter

nióbio de ultra elevada pureza, através da combinação com ou

trás técnicas, não encontramos em toda literatura existente,

revisada anteriormente, um estudo sistemático do processo de

eletrorefino.
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A mesma situação aplica-se aos processos golvanotéci-

cos de nióbio, isto é, tanto a galvanostegia como a galvano-

plastia.

Com o intuito de contribuir para melhorar a situação

exposta elaboramos nosso trabalho com os seguintes objetivos:

1) Estudar a influência da variação dos parâmetros ele

troquímicos como temperatura, densidade de corrente, concentra

ção de nióbio no banho, tempo de eletrólise, razão entre área

anõoi ra o catódica, distância entre eletrodos e pureza dos ãno

dos com relação ao eletrorefino do niõbio brasileiro em meio

de sais fundidos.

2) Analisar as propriedades do banho de fluoretos e a

influência de alguns dos parâmetros citados acima na aplicação

dos processos galvanotécnicos.

3) Projetar, construir e operar preliminarmente uma

planta piloto de eletrodeposição de niõbio, com capacidade de

250kg/ano, visando o conhecimento técnico e econômico do pro

cesso neste nível.

Toda a pesquisa foi executada utilizando-se de um ba

nho de fluoretos devido ao fato de a outra alternativa pos-

sível, ou seja, o banho de cloretos, resultar, sob todas as condi,

çôes, em depósitos dendríticos ou pulverulentos com forte in

crustração do eletrólito necessitando por isso de operações pos

teriores para separação do produto final.

0 trabalho é organizado de modo que após os capítulos

de Introdução, Considerações Gerais sobre a Eletrodeposição e

Descrição da Técnica Experimental são apresentados os capítu-



- 15 -

los relativos a eletrodeposiçao, cietrorefino e galvanotecnolo-

cjia do niõbio, onde são discutidos respectivãmente os resulta-

dos obtidos para estes processos a nível de laboratório.

Ura capítulo em separado é destinado a discutir as ope-

rações preliminares de uma planta piloto para eletrodeposiçao ,

visando os processos de eletrorefino e galvanotécnico.

Finalizando são apresentados os capítulos de Conclusão

e Sugestões para trabalhos futuros e as Referências bibliografia

cas.
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CAPITULO 2

CONS1DURAÇÕES CKKAIS SOPRE O rKOCKSSO DE

KLKTKODKPQSIÇÃO DE METAIS

2.1 - INTRODUÇÃO

;:stc capitulo é destinado a apresentar as definições,

equações e bases teóricas relacionadas com a deposição catódica

de mo tais.

Assim são definidas e equacionadas as quantidades: mas

sa teórica e real depositada* massa anódica dissolvida, eficiên

cia de corrente catõdica e anódica, produção horária, consumo

do energia e as propriedades:aderência, coerência, epitáxia, du

reza, potência de penetração e potência de recobrimento.

Adicionalmente discutimos as etapas do processo de ele

trodeposição, desde o deslocamento do íon do seio da soluçãoaté

sua incorporação na rede cristalina.

Finalizando,apresentamos as bases teóricas que permit^

ram antecipar a possibilidade de separação eletrolítica do tân-

do niõbio.

2.2 - DEFINIÇÕES E EQUAÇÕES PERTINENTES AO ESTUDO

l.a) Massa Teórica Depositada (refc) - A massa teórica

depositada é a massa que seria obtida, de acordo com a Lei de

Faraday, se toda corrente tivesse sido usada para depositar o
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:noL."i 1 s'»b consideração.

Ksta massa é calculada pela equação,

M
mfc = ~ p - I x t onde,

M - massa atômica dos metais

I - corrente de deposição

t - tempo de duração da eletrõlise

n - número de elétrons envolvido na redução

F - constante de Faraday

Substituindo os valores constantes para o nosso caso ,

ou seja, MNb=92,906g, n=4 e F=96.500C, teremos:

mt<Nb)(g) = 0,366 I (A) . t(h)

l.b) Massa catódica (m.) - Massa real do metal depo-

sitada no cátodo

l.c) Massa anôdica (m )_ - Massa do metal dissolvida

no ânodo

2. Eficiência de Corrente Catódica (ecc) e Anõdica

(eca) - A eficiência de corrente catõdica/anód£

ca 6 definida como a razão entre a massa do metal realmente de

positada/dissolvida e a massa que deveria ter sido depositada /

dissolvida se toda a corrente tivesse sido usada para depositá-

lo/dissolvê-lo.

ecc(%)

eca(%)

m
c

mt

ma

- X

- x

100

100
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3. Produção Diária (P) - Ê definida como a quanti-

uade produzida do metal por unidade de área do câtodo na unida

de de tempo. No nosso caso p foi cotada em g/cm2 dia.

A produção foi calculada pela equação:

_ Massa real depositada (g)

Area do cátodo (cm2)tempo (dia)

4. Consumo de Energia (E) - E definido como a po

tência elétrica requerida para produzir uma quantidade unitá-

ria de massa do metal, levando-se em conta só o processo ele-

troquímico. Normalmente E é cotado em Kwh/Kg.

O consumo de energia ê calculado.através da equação:

Vcel (VQxI(A)xt(h)
i- • i

mc(Kg)

5. Aderência - A adesão de um depósito sobre um me

tal base é definida como a força requerida para a remoção do

depósito do substrato.

6. Coerência - Em tecnologia de eletrodeposiçao a

coerência deve ser entendida como sendo a continuidade verifi-

cada quando da sobreposição de uma camada de átomos com a ante

rior. Assim, o termo significa a obtenção de depósitos estru-

turalmente homogêneos ou seja sem falhas internas.

7. Epitãxia - Quando átomos de um metal chegam na

superfície do substrato durante a deposição, eles tendem a ocu

par posições que continuam a estrutura de grãos do substrato ,
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mesmo que esta estrutura nao seja aquela típica, normal do me

tal que está sendo depositado. Se as redes do substrato e do

metal de recobrimento são semelhantes, geometricamente e dim^n

sionalmente, a estrutura do metal base pode ser continuada. Es_

te tipo de crescimento ê chamado epitáxia.

8. Dureza - É definida pela resistência da superfí-

cie dos donósitos à penetração. No caso utilizamos a d .reza

vickers, onde o penetrador ê uma pirâmide de diamante de base

quadrada.

9. Potência de Penetração ("Covering Power") - S usa

do para denotar a habilidade de uma solução eletrolítica de

produzir depósitos com espessura uniforme em profundidade.

10.Potência de Recobrimento ("Throwing Power") - Ê

definida como a habilidade de uma solução eletrolítica de pro-

duzir depósitos com espessura mais ou menos uniforme sobre cá

todos tendo irregularidades macroscópicas.

2.3. ETAPAS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO CATÔDICA DE METAIS /17,18,

19,20/

No processo cinético de deposição catódica de metais

temos a considerar, em geral,várias etapas consecutivas, a sa

ber:

a) O processo de transferência de massa, na qual os

íons metálicos são transportados desde o interior da solução

até a dupla camada elétrica (Plano Externo de Helmholtz-PEH).

b) A reação de transferência de cargas e de perda de

moléculas (ou íons) de solvatação dos íons metálicos.
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c) A difusão das "espécies adsorvidas" na superfície

do eletrodo até um sítio adequado da sua rede cristalina.

A transferência dos íons metálicos do interior da so

lução até o PEH ê feita por migração, difusão e convecção.

Ao atingir o PEH os íons solvatados adquirem uma con

figuração adequada para a ocorrência do fenômeno de tunelamen-

to dos elétrons do eletrodo para os íons.

Quando esse fenômeno ocorre, evidentemente os íons per

dem parcialmente (ou totalmente) a sua carga Inicial, bem como

suas moléculas de solvatação.

As "espécies" assim obtidas se adsorvemíadions e ou

adatomos) na superfície e vagueiam era zigue zague através dela,

num processo de difusão superficial, até atingiren um sítio

apropriado da rede do metal, onde podem completar a sua incor-

poração no metal. Não devemos descartar aqui, a possibilidade,

embora pouco provável, dos íons se descarregarem diretamente em

alguns dos sítios adequados.

Num cristal ideal (monocristal) os sítios apropriados

para onde as "espécies" podem se dirigir são: Degrau ("Step"),

Canto ("Kink"), Lacuna de borda ("Edge vacancy") e Lacuna

("Hole"), que podem ser vistos na figura 3.

Lacuna d
borda acuna

Fig. 3-- Sítios:Degrau, Canto, Lacuna de borda e Lacuna sobre um

plano da rede cristalina.
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A possibilidade de uma "espécie" se dirigir inicialmen

te para um plano,em vez de para qualquer outro sítio, ê maior,de

vido, primeiro,a existência de um número maior de planos e se-

yundo,porque este caso requer uma quantidade mínima de distor-

ção na sua capa de solvatação (no seu complexo) e consequente-

mente uma variação mínima de energia.

Para qual sítio ativo, na superfície do eletrodo, a es

pécie se dirige depende das condições do processo, porém a

seqüência mais provável será aquela de se dirigir para posições

onde a variação de energia envolvida seja a menor possível. A

seqüência de posições mais favoráveis de sítios será então: de

graus, cantos, lacunas de borda e lacunas.

A repetição contínua das etapas acima mencionadas levam ao

eletrocrescimento de degraus e ã medida que eles se aproximam

do final da borda da superfície deixam-na sem degraus. Por

tanto, deve existir um mecanismo por meio do qual estes degraus

são criados e mantidos na superfície.

Existem duas possibilidades : a) nucleaçao bidimensional,

por meio da qual as "espécies" se juntam na superfície formando

"aglomerados", que são instáveis para baixos potenciais, mas

cuja estabilidade aumenta consideravelmente para altos sobrepo-

tenciais, e b) presença de defeitos e imperfeições no modo como

os átomos são arranjados, tendo em vista que raramente trabalha

mos com cristais ideais como foi suposto anteriormente. Parti-

cularmente, existe um tipo de imperfeição que contém uma maneira

de não ser anulada ã medida que o cristal cresce, ê a desloca-

ção helicoidal ("Screw deslocation"). Neste tipo de deslocação

o crescimento deixa de ser lateral e ê predominantemente na
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forma de uma espiral ou de uma pirâmide.

O que foi dito anteriormente, naturalmente é um tra-

tamento simplificado do fenômeno da formação e crescimento cato

dico de uma nova fase. Durante a deposição catõdica de metais,

geralmente é obtido um depósito policristalino, ou seja, com um

grande número de monocristais pequenos (grãos) e interligados

através dos contornos de grãos, e que possuem faces de diferen-

tes índices. Complicações adicionais podem aparecer do fato

de que diferentes faces crescem com velocidades diferentes, fa-

zendo com que determinadas faces possam até desaparecer.

Outras complicações advêm da presença de impurezas que

se adsorvem ou codepositara em sítios em crescimento e também de

interações entre os vários .tipos de deslocações (imperfeições) ,

que acabam produzindo modificações na estrutura originai dos

depósitos e produzindo formas irregulares de crescimento.

Pelo que foi apresentado até aqui observamos que, na

realidade, o processo de eletrodeposiçao tem dois aspectos dijs

tintos. O primeiro, a deposição, voltado para as etapas suces-

sivas cue um determinado íon deve realizar a fim de ser conduzi-

do desde o seio da solução até a completa incorporação na rede

cristalina do metal do eletrodo e o segundo aspecto, a cristaliza

ção (ou crescimento do cristal) que se refere aos processos coo

perativos pelos quais os atos individuais da deposição se jun

tam para formação das diversas estruturas. No processo de cris

talização há também duas situações que devem ser destacadas, uma

que se refere ao crescimento de um depósito delgado e outra re

ferente ao espessamento deste depósito.

No primeiro caso, a morfologia dos cristais dos depósi^
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t.isdepende essencialmente do substrato enquanto que no espessa-

mento a estrutura dos cristais é determinada pelas condições da

deposição.

Dentre os parâmetros que fetam o processo de cristali

zação/ a densidade de corrente ê um parâmetro chave. Para bai_

xas densidades de corrente, a difusão superficial é rápida, com-

parada com a transferência do elétron, os cristais obtidos serão

maiores e mais bem ordenados. Para densidades de correntes maio

res, a difusão superficial não é mais tão rápida, comparada a

transferência do elétron, e serão formados mais núcleos, produ-

zindo cristais menores e menos ordenados. Ã medida que aumen-

tamos mais a sobretensão, a nucleação de novos sítios de cres-

cimento passa a ser predominante e a rede construída será menos

ordenada ainda, produzindo estruturas em forma de degraus, cri£

tas (ridges) e, ou, blocos policristalinos, que podem ser vis-

tos na figura 4. Um aumento ainda maior na densidade de

corrente tornará o processo controlado por transferência de ma£

sa, pois a velocidade com que os íons se descarregam ê muito

grande, e produzirá um crescimento dendrítico (ou de agulhas).

Este crescimento predomina totalmente porque a transferência de

massa 5 mais efetiva nas pontas dos cristais em crescimento e

porque a queda ôhmica nestas pontas é menor, já que elas esta-

rão mais r óximas do ânodo. Num processo completamente contro-

lado por transferência de massa, altas sobretensões, os depósi-

tos tornam-se pulverulentos.

A dependência da estrutura com a densidade de corren-

te é resumida na figura 5.

A influência dos demais parâmetros, como temperatura,
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(b)

(c) (d)

Fig. 4 - Representação esquemática das várias formas de cresci^

mento. (a) Crescimento em degraus (camadas) ; (b) Cresciiien

to em cristas; (c) Crescimento em blocos; (d) Crescitpen

to piramidal (espiral) e(e) Crescimento dendritic» /18/

1,0

J/J,

Pós (fracamente aderentes a su-

perfície)

Nõdulos, dendritas, agulhas

Poiicristalino

Conjunto de camadas, cristas
Espirais,camadas,blocos (bem

formados)

Fig. 5 - Variação das formas de crescimento com a densidade de

corrente normalizada /18/.
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concentração dos ions do metal, etc, sobre a estrutura dos de_

pósitos deve ser considerada na medida que estes parâmetros in

fluem nas velocidades relativas daquelas etapas (a, b e c) que

compõem a deposição catõdica de metais. Evidentemente a varia

ção de parâmetros alterará a josição, podendo também, dependen

do das condições, alterar a forma da curva da figura 5 , fa

zendo com que a estrutura dos depósitos seja modificada.

Como vimos, a deposição catódica de metais é um pro-

cesso complexo que depende de inúmeros fatores e cujas cond_i

çÕes apropriadas devem ser determinadas experimentalmente,levando-

se em conta a finalidade do depósito.

2.4 - DISCUSSÃO RELATIVA" A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS TEORES

DE IMPUREZAS METÁLICAS NORMALMENTE PRESENTES NAS MATRI-

ZES DE NIÕBIO

A tabela abaixo mostra os potenciais de equilíbrio de

alguns metais que normalmente acompanham o niõbio, medidos em

relação a um eletrodo de Ni/Ni2+ /13 /, em meio de FLINAK.

Tabela 1 - Potenciais padrões medidos contra eletrodo Ni/Ni.2+

(C=4,86xlO"3m) . Soluçlo Flinak, T=750°C,

e aMe = 1

-55m

Estágio Redox Ni/Ni W/W Nb/ftb Nb/Nb Al/Al" Zr/Zr2+

E°(V) 0,00 -0,34 -0,76 -1,02 -1,03 -1,26 -1,50 -1,69
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Da tabela podemos observar que as quantidades de Zr ,

Al e Ta podem ser separadas do niõbio por eletrõlise tendo em

vista possuírem potenciais de equilíbrio menos positiva do que

o do niõbio.

A codeposiçao de metais nobres, tungstênio, por exem-

plo, pode ser limitada diminuindo suas concentrações iônicas

por pré-eletrõlise e utilizando-se baixas densidades de corren

te anõdica.

Os casos de interesse resumem-se nas reduções dos teo

res de Ta e de Al. Pela tabela 1 podemos verificar que os po

tenciais de equilíbrio do Ta e do Al são cerca de 0,24Ve 0,48V,

respectivamente, mais catõdicos que aquele do niõbio. Nessas

condições as concentrações destas impurezas podem ser baixadas

por meio 3o eletrorefino.

Entretanto, devido a. complexidade do fenômeno; pois

os potenciais de deposição dependem do tipo e da concentração

da matriz, dos Ions de impurezas e das densidades de corrente

catódica e anõdica, que por sua vez também dependem da concen-

tração; as condições adequadas do eletrorefino devem ser deter

minadas experimentalmente.
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CAPÍTULO 3

PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - INTRODUÇÃO

Os estudos foram realizados utilizando-se três célu-

las eletrolíticas, duas de laboratório e uma de nível piloto ,

que é considerada em capítulo a parte.

Neste capítulo são apresentadas as células de labora-

tório, cadinhos, eletrodos, reagentes, eletrõlitos empregados

nos diferentes experimentos realizados, os equipamentos elétri^

cos-eletrônicos e os equipamentos periféricos auxiliares. São

também abordados os procedimentos gerais de operação do siste-

ma de eletrólise e das técnicas de análise.

3.2 - CÉLULAS DE LABORATÓRIO, CADINHOS E SUPORTE DOS ELETRODOS

As células eletrolíticas de laboratório constam de

quatro partes independentes, a saber:

a) Parte inferior, onde se localizam o cadinho e os

eletrodos.

b) Elemento refrigerador

c) Válvula de alto vácuo tipo guilhotina

d) Parte superior de estacionamento dos eletrodos.

A figura 6 mostra todas estas partes dispostas no seu

conjunto final e a figura 7 mostra a instalação utilizada. A

figura 8 exibe a situação real.

As células sio totalmente construídas a partir de tu
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DE ELETRO'LISE - INSTALAÇÃO
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Fig. 8 - Vista geral da instalação da célula de la-

boratório.
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bos e chapas de aço inoxidável AISI 30- com exceção da válvula

de alto vácuo que é construída essencialmente com chapas de

alumínio.

A parte inferior das células é feita de um tubo de cH

âmetro interno de 150mm, espessura 2mm, comprimento de 500mm e

5 revestida internamente por uma chapa de níquel. Um disco cir

cular de 9mm de espessura foi soldado (solda de arco de argõni

o) numa das extremidades deste tubo constituindo o fundo da cé

mia. Na outra extremidade foi soldado, da mesma forma, um

anel, também de aço inoxidável, de 9mm da espessura e dotado de

oito furos de lOmm de diâmetro através dos quais passam os pa

rafusos de fixação ao elemento refrigerador. Este anel é dota

do também de um c.npl circular para alojamento de um anel de

vedação (o*ring) de borracha.

Uma serpentina de cobre, para circulação de água, sol̂

dada na parede externa do tubo"e no anel de fixação serve como

refrigeração para o anel de vedação.

0 elemento refrigerador ê do tipo parede dupla com

circulação de água interna. O tubo interno tem diâmetro inter

no de lOOmm e o tubo exte.no tem diâmetro interno de 119mm. A

espessura das paredes dos tubos é de 2mm e o elemento tem uma

altura de 135mm. Nas extremidades dos tubos são soldados dois

anéis de.ados de canal para anel de vedação e de furacão, como

anteriormente citado, para fixação de um lado a válvula de al̂

to vácuo e do outro a parte inferior da célula.

Este elemento refrigerador destina-se a resfriar a

válvula e a parte superior da célula e é dotado de conexões que

permitem a entrada de termopares indicadores de temperaturas ,
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entrada c saída de argônio e instalação de manômetro para

cação da pressão no interior da célula.

O elemento estacionador é de construção semelhante ao

refrigerador, diferindo deste apenas pela altura um pouco maior,

140mm, e possuir um tubo lateral soldado para conexão ao siste

ma de vácuo. Este elemento funciona como uma câmara de espera

para troca de eletrodos quando do final ou início das corridas

de eletrõlise.

A parte superior do estacionador é vedada por meio de

um disco circular de espessura 9mm que possui no seu centro

uma tubulação vertical com diâmetro interno de 30mm e altura de

280mm, onde estão instaladas buchas de PTFE (teflon) para iso-

lação elétrica de um outro tubo suporte dos eletrodos.

As válvulas de alto vácuo, do tipo guilhotina são de

fabricação própria e possuem corpo em alumínio e partes inter-

nas em aço inoxidável AISI 304 e latão. O diâmetro da abertura

é de 100mm e elas estão instaladas entre os elementos refrige-

rador e estacionador, permitindo assim corridas seqüenciais sem

necessidades de se esfriar o banho eletrolítico para a troca de

eletrodos.

As células com todas as partes montadas atingiu uma aL

tura total próxima de um metro.

Os cadinhos de diâmetro interno 130mm e altura 150 mr.

foram construídos a partir de chapa de níquel eletrolítico de

2mm de espessura através de calandragem e sold;, da lateral e

do fundo.

Os eletrodos (ênodos) sio fixados através de pequenas

hastes de aço inoxidável a um disco de espessura 3mm e tambéir.

de inox, que por sua vez é rosqueado a um tubo de aço inoxida-
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vel de diàmetio externo 22mm e lmm de parede. No interior de£

te tubo, eletricamente isolado e concêntrico ao mesmo, tem

uma barra de inox de diâmetro 3mm (ou um outro tubo de ir.ox d_i

âmetro lOmm) usada para fixação do cátodo.

3.3 - FORNOS E CONTROLE DE TEMPERATURA

Os fornos utilizados para aquecimento das células fo

ram construídos com resistências elétricas enroladas com fio

B&S 14 (01,6?mm) de NiCr (80/20) da Kanthal e embutidas em ti.

jolos refratários perfurados e isolados primeiramente com fi

bra cerâmica refratária-Fiberfrax CH B8 da Carborundum e secun

dariamente com lã de rocha e amianto. Um envôlucro cilíndrico,

em aço carbono, isolado no fundo com tijolos refratários e Ia

teralmente com amianto, serviu de estrutura para os fornos.

Os fornos possuem cerca de 600mm de comprimento, diâ-

metro de 160mm, potência de 4KWÍ380V) e uma zona de temperatu-

ra constante de 180mm, suficiente para manter toda a solução

eletroiítica numa temperatura constante. A temperatura final

possível de ser alcançada é de 1000 C.

O controle de temperatura dos fornos é feito por um

sistema tipo liga e desliga através de um módulo de potência

tiristorizado acionado por um controlador eletrônico, modelo

Indic 50 da Robertshaw-Pirotec, que usa como sensor um termopar

de Cromel-Alamel. O termopar controlador, encamisado com aço

inoxidável A/SI 310 e protegido com tubo cerâmico de

situado dentro das células próximo â parede externa do:..

nhos «3numa altura correspondente à metade da altura da coluna

de eletrólito.
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As temperaturas fixadas e controladas por este termo-

par foram conferidas utilizando-se um segundo termopar idênti-

co ao anterior, porém montado de maneira a ser o cátodo da cé

lula durante uma corrida de eletrõlise. As temperaturas medi-

das com o termopar imerso são praticamente as mesmas do termo

par externo, porém entre a superfície e o fundo da coluna de

eletrólito as medidas registradas no sensor imerso variaram

cerca de 1% entre a superfície e o fundo do banho.

3.4 - SISTEMA DE VÁCUO E SIT IMENTO DE GÁS INERTE

0 sistema de vácuo é necessário para limpeza e seca

gem da célula e da solução eletrolitica antes do início das

operações e também para limpeza e secagem da câmara de troca

dos eletrodos e dos próprios eletrodos quando das paradas e

reinicio das corridas.

0 sistema de vácuo completo é da Leybold Heraeus e é

constituído de uma bomba de palhetas rotativas de 60m'/h - mo

delo D-óO, Bomba de difusão a óleo de 10001/s-modelo Leybodiff

1010, dotada de "cold trap" e shell baflle", válvula tipo pên-

dulo de 150mm - modelo NW 150 e válvulas do tipo ângulo reto,

com "bellows" de 40mm - modelo NW 40KF, no sistema de "by pass".

A ligação com as células é feita de tubo flexível me

tálico de 40mm de diâmetro..

A pressão foi medida com medidores da Edwards, rodeio

Pirani 78/2 com sendor PR 10K para baixo vácuo e com modelo

Penning 70 com sensor CP 25K para alto vácuo.

As pressões atingidas com este sistema ficaram entre
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2 e 8x10 torr dependendo de que etapa do processo estávamos

executando.

Dois tipos de argônio foram utilizados para manutenção

de uma atmosfera inerte para os eletrólitos, argônio tipo U ou

PP ambos da Oxigênio do Brasil S/A, sem qualquer purificação adi

cional. O cilindro de gás dotado de válvula reguladora de pre£

são foi ligado às células por tubos de polietileno de diâmetro

externo de 1/2" e o fluxo foi controlado por válvulas agulhas

de 1/2" da Apis. A salda do gâs das cél;ilas foi ligada a fras

cos lavadores neutralizadores contendo óleo mineral que serviam

também para indicar a taxa do fluxo de gás e impedir a entrada

de ar nas células.

3.5 - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

A corrente DC constante foi suprida por fontes de ten

são estabilizada de nossa própria construção - modelo CEMAR 22V

2A e por uma fonte de tansão estabilizada modelo 6265 B da HP

de 0-40V, 0-3A. O circuito completo utilizado pode ser visto

na figura 9.

Célula

Fegistra-
dor X-T ,
3 Canais
de alta
impedân-
cia

Fig. 9 - Dispositivo Eletrônico Usado na Alimentação da Célula
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A resistência variável R é um reostato de 8í2-8,5A,que

foi ajustado para 4fi de modo a garantirmos uma corrente constaa

te através da célula, uma vez que a resistência da célula é 10

vezes menor.

A corrente e tensão numa célula foram registradas con

tinuamente num registrador X-T, 3 canais, de alta impedância de

entrada modelo GILA da DLH-LAUMANN, enquanto que na outra célu

Ia foi usado um registrador idêntico, porém da ECB modelo RB 103.

A corrente foi medida através da queda de tensão no reostato e

a voltagem da célula foi tomada diretamente nos terminais do

suporte dos eletrodos.

Em algumas corridas no lugar da fonte de tensão foi

usado um Potcnciostato Jaissle modelo 10.000, preparado para

trabalhar como fonte de corrente constante, juntamente cora um

Coulômetro eletrônico, Jaissle modelo CM 50T. Nestas corridas

o reostado foi substituído por uma resistência de 1Í2-5W e o va

lor da quantidade de carga total que passou pela célula foi cal̂

culado através da integração da corrente lida no registrador e

comparada com o valor obtido no Coulômetro. Os valores no Cou

lometro são ligeiramente superiores porém não ultrapassando 2%.

3.6 - PREPARAÇÃO DAS CÉLULAS

A seguir serão descritos os tratamentos a que foram sub

metidos todos os componentes das células. Neste tipo de traba-

lho é de vital importância que todas as partes internas das cé

lulas estejam extremamente limpas, livres de õxidos, umidade ,

poeira, graxas, óleos e gorduras.

Todos os componentes foram lixados até lixa 600 e lava
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dos em água quente com detergente para eliminação dos óleos so

lúveis de usinagem e resíduos do lixamento. A seguir foram sub

metidos a um tratamento químico, para limpeza da superfície ,

que variou conforme a natureza do material.

Aço Inoxidável

19 banho - Mistura de solução aquosa de 10% H2SO<,(98%)

com solução aquosa de 3% HC1(37%) tempera-

tura 60-80°C.

29 banho - Solução contendo 70ml H25OH (98%) + 30m.l de

HNO3 (65%)+ l.OOOml H2O - temperatura 60-

80°C.

Cadinho o Camisa de Níquel

Solução com 50% HNO3(65%) + 45%H2O + 5%HF (40%)

Válvulas

As partes de aço inoxidável tiveram o tratamento já

descrito e as partes em alumínio foram tratadas com

metil-isobutil-cetona.

Após a lavagem com as soluções citadas todos os compo

nentes foram lavados três vezes em água destilada e deíonizada,

acetona PA, etanol PA, secos com ar quente e embalados em sa

cos plásticos até a sua montagem.

Com as células montadas foram realizados alguns tes-

tes de simulação para avaliação das mesmas. Inicialmente foi

feito vácuo de 2xlO~ torr por 72 horas e com as bombas para-

das foi medida a taxa de aumento da pressão com o tempo consta

tando-se que não havia vazamentos nas células. A seguir, elas
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foram aquecidas até 350 C sob a mesma pressão, permanecendo

assim por mais 48 horas. No final ãeste tempo, argônio foi in

troduzido na célula e a temperatura elevada para 850°C. Ne£

ta condição procedemos operações simuladas de levantamento e

abaixamento dos eletrodos e de funcionamento (abrir e fechar)

das válvulas guilhotinas, bem como mediu-se a diferença de tem

peratura entre o centro e c lado de fora do cadinho de níquel,

constatando-se que esta diferença é menor que 1%.

Após resfriamento as células foram novamente testadas

contra vazamento de vácuo e os cadinhos foram testados enchen-

do-os com acetona. Como nenhum vazamento foi constatado, nem

nas células nem pelas soldas do cadinho, passamos a etapa se

guinte de preparação para a operação.

3.7 - PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS

A solução eletrolítica escolhida é aquela que vem sen

do usada com melhores resultados em trabalhos desta natureza.

Uma mistura de composição eutética (ponto de fusão 454 C) de

fluoreto de lítio PA-Anidro da Ricdel (26,2% peso), fluoreto

de sódio PA-Anidro da Ecibra (10,5% peso) e fluoreto de potás-

sio PA-Anidro da Riedel (47,1% peso) serve de solvente ao hep_

tafluorniobato de potássio - K2NbF7 PA-Anidro-HCS (16,1% peso).

Cerca de lkg de solução foi utilizada em cada célula e o modo

de sua preparação foi o seguinte i

Os fluoretos de lltio, ~õdio e potássio (FLINAK) após

terem sido pesados nas proporções corretas foram secos indivi-

dualmente a 120°C por 48 horas em estufa e a seguir resfriados

até a temperatura ambiente sob vácuo e misturados ã medida que
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iam sendo adicionados no cadinho de níquel. O cadinho foi trans

ferido para a planta e procedcu-se a uma secagem lenta e gradu-

al, fazendo-se pequenos aumentos de temperatura ã medida que

abaixávamos lentamente a pressão. No final de 7 dias atingimos

a 320 C com 6x10 torr. Após este período, argônio foi intro-

duzido na célula e a temperatura elevada para 550 C por cerca

de 24 horas a fim de que todo o sal fosse fundido. Apôs resfria

mento do sal foi adicionado o K2NbF7 e procedeu-se a nova seca-

gem, agora a 130°C, 8xl0~ torr por mais 4 dias. No final des-

te período a solução foi fundida sob argônio e a temperatura e

levada para os valores pré-estabelecidos, entre 650 e 800 C.

Nestas temperaturas o K2NbF? é ionizado, produzindo

Ions complexos onde niõbro encontra-se com uma Valencia + 5. En

tretanto, para que ocorra deposição com alta eficiência de cor-

rente catódica é necessário procedermos a uma redução dos íons

de Valencia + 5 para um estado* de Valencia média menor que cer

ca de + 4,2, conforme figura 10 tomada das referências /12 e 13/

Dados de:

o - Mellors e Senderoff

/12/

• - Schulze /13/

4.0 4.5 5.0

Fig.10 - Eficiência de Corrente Catódica (ecc) versus

Valencia Iónica do Nicbio na Solução Eutéti-

ca de L.F-NaF-KF, T=740°C baseado na reação

o4 +
Nb + 4e Nb
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A redução citada é feita procedendo-se a elctrólise,

a que chamaremos pré-eletrolise, entre ânodo e cãtodo de niõ

bio, onde ocorrem as seguintes reações:

Nb° + 4Nb5+ Z 5Nb4+ (1) se» corrente

3Nb5+ + Nb+ Z 4Nb4+ (2) com corrente

O aparecimento dos íons Nb é entendido quando anali_

samos as reaçcos que ocorrem na descarga (deposição) do niõbio.

A reação de redução do Nb se dá em três etapas /21/, sendo as

duas primeiras reversíveis e a ultima a que controla a veloci

dade da reação.

Ia. etapa - Nb5+ + le~ - Nb 4 + Í3J

2a. etapa - Nb?+ + 3e~ + Nb+ (4)

3a. etapa - Nb4 + le~ * Nb° (5)

O processo todo ê descrito por estas 5 equações e o

que acontece realmente pode ser entendido do seguinte modo: a

simples imersão de Nb metálico no banho permite que a reação

reversível 1. ocorra. No instante em que tentos ions Nb a rea

ção 4_ passa a ocorrer também, gerando íons Nb . No começo da

eletrólise esses íons Nb irão reagir com os Nb , ocorrendo a

reação 2_. Enquanto tivermos íons Nb a reação £ irá se pro

cessar e consequentemente haverá uma falta de íons Nb nas pro

ximidades do cãtodo fazendo com que a deposição seja prejudica

da, apresentando então baixas eficiências de corrente catôdica

e depósitos na forma de pó e, ou, dendríticos.

A eletrõlise passa a ser operacional somente quando a

Valencia média do banho é em torno de +4 e então só as reações

4 e 5 acontecem, o que pode ser identificado pelos altos rendi^

mentos de corrente catôdica e pela cor azul do banho.
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O controle da valência deve ser uma preocupação cons-

tante e é necessário evitar a presença de umidade e oxigênio

nas células tendo em vista que elas podem provocar a oxidação

4+ - » 5+
dos íons de Nb . Além do que os íons Nb na presença de O}

podem provocar a corrosão dos cadinhos de níquel, formando um

composto insolúvel NiNb2Os /22/. Por hidropirolise também po

de haver a formação de Íons insolúveis de oxifluoretos de niõ-

bio os quais podem vir a se incorporar nos depósitos /13/.

A pré-eletrõlise para redução da valência é uma ele-

trólise normal onde tanto o cátodo como o ânodo são cilindros

de nióbio. A temperatura utilizada foi de 750°C e a densidade

de corrente em torno de 50mA/cm2.

3.8 - PROCEDIMENTO DE PARTIDA E PARADA DA ELETRÕLISE

Na execução dos experimentos os eletrodos (anodo e cá

todo) inicialmente permaneciam na câmara de secagem (parte aci

ma da válvula guilhotina), por cerca de 2 horas e sob pressão

-4 -5
de 2x10 a 8x10 torr. A seguir o vácuo era quebrado com

argônio e a câmara era lavada, alternando-se vácuo e argônio por

duas vezes. Dois manômetros; um posicionado acima e outro abaî

xo da válvula guilhotina permitiam, o equilíbrio da pressão

de argô.iio da parte superior com a inferior e então a abertura

da válvula guilhotina. Com a pressão de argônio mantida sem

pre 20 a 30 mm Hg acima da pressão atmosférica os eletrodos

eram então baixados até bem próximo da superfície do banho on

de permaneciam para aquecimento, por cerca de 30 minutos. Es

te aquecimento evita que parte do eletrólito se solidifique nos

eletrodos, quando da imersão, causando dopósitos defeituosos e
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não aderentes. Os eletrodos ora» então imersos, já com uma tc-n

são elétrica aplicada, para evitar ataque do cãtodo pela sclu

çao, ate a profundidade pre-estabeleeida.

No final de cada corrida os eletrodos eram retirados

do banho e deixados,por 15 minutos, próximo da sua - superfície

para que tode sal impregnado escorresse de volta para o banho.

A seguir eram levantados gradativãmente, conforme iam esfriando,

até podermos fechar a válvula guilhotina e procedermos a troca

dos eletrodos, iniciando-se assim uma nova corrida.

Todos os eletrodos antes de serem usados foram subn-.e

tidos a um tratamento de superfície.

Ânodos

- Nióbio - lavagem com água (destilada-deionizada )

com detergente.

lavagem em metil-ísobutil-cetona

- decapagem em solução HNOj(65%)e HF (40%) ,

1:1, rapi damente.

Cátodos

Todos os materiais usados como cátodos inicialmente

tiveram o seguinte tratamento:

- Polimento até lixa 600

- Lavagem com água (destilada-deionizada) com deter

gente

- Imersão em metil-isobutil-cetona

- Lavagem com água (destilada-deionizada)

Posteriormente, os cátodos foram tratados em soluções

decapantes, como segue:
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a) Cobre

Solução 1:1 de HNOj (65%) e H2O por 20 a 30 segun-

dos.

b) Holibdénio

Solução 4:1 de HF(40%) e UNOj (65%) - 10-20 sojundos.

c ) ASP^.Çpi^ong _SAE 1020 e_Aço_Jnoxidãvel_AISI 304

Solução 1:1 de HCl (37%) e H20 por 20 a 30 segundes..

d) Grafite

Somente lavagem com acetona PA

Após as sclî -Tíes decapantes todos os eletrodos foram Ia

vados por três vezes em água destilada e deionizada, lavados com

etanol FA e secos com ar 'quente.

3.9 - PROCEDIMENTO DE ANALISE QUtMICA E PlSICA DOS DEPÕSITOS

A análise de impurezas metálicas a nível de traço foi

realizada por espectrofotometria de absorção atômica (AAS) de

chama no equipamento Perkim-Elmer 4000.

A análise dos gases oxigênio e nitrogênio foi feita no

equipamento Evolograph VH-9 da Leybold-Heraeus. Neste equipa

mento a técnica utilizada consiste primeiramente na extração caos

ynses (N2 , Oj ) , por fusão da amostra em cadinho de grafite, t:os

teriormente os gases extraídos são separados em coluna cromato-

cjráfica e finalmente suas quantidades são determinadas através

de medidas da condutividade térmica dos gases.

A análise de hidrogênio foi executada em equipamento

RH-2 da Lecco cuja técnica de análise difere da anteriormente



descrita pelo fato de que aqui em vez do gás ser extraído cor

fusão a vácuo ele é extraído por difusão, obtida com aquecir.en

to da amostra a 1200 C cm cadinho de quartzo.

Carbono e enxofre foram analisados através da técnica

de combustão da amostra, cm cadinho de grafite, em forno de

indução, com posterior detecção através de medidas de absorção

de infra vermelho pelos gases CO2/SO2 gerados. 0 equipamento

utilizndo para estas análises foi o CS 244 da Lecco

7-s análises dos teores de tãntalo e tungstênio foram

executadas pela técnica de ativação de neutrons. Nesta técni-

12 -2 -1

ca as amostras sao irradiadas num fluxo de 10 n cm s , por

8 ou 24 horas, dependendo do teor de tântalo. Após um ter.po

de decaimento de 7 dias 'para o tãntalo e 24 horas para o tur.gs

tênio, as atividades destes elementos foram medidas, juntamen-

te com os dos padrões usados, em um espectrometro de raios ga

ma, por períodos de 50 minutos.

Os teores de Ta e W foram calculados utilizíido-se dos

valores das atividades obtidas no espectrometro, através da

comparação das áreas dos picos obtidos para as amostras e res-

pectivos padrões. As áreas calculadas foram as dos picos 1122,

1189, 1222 e 1231 KeV do ° Ta e 480 e 686 KeV do W .

As medidas de microdureza foram executadas pelo méio-

do convencional com penetração de ponta de diamante em microdu

rômetro Reicherter modelo TM-12.

Obs.í Crros de Análise -

As análises químicas de traços metálicos, O2, N2, C e

S estão sujeitas a erros de 10 a 15%, dependendo do tipo e da
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concentração da impureza.

As análises por ativação de neutrons apresentam os se

guintes percentuais de erro, dependendo da faixa de concentra-

ção da impureza.

Elemento

Ta

Faixa

1-10 ppm-peso

10-100ppm

Acima de 500ppm

< 1 ppm

Erro máximo

10%

5%

2%

6%

As análises de microdureza apresentam no máximo er-

ros da ordem de 10%.

3.10 - PROCEDIMENTO DE ANALISE METALOGRAFICA

As amostras para análise metalográfica foram prepara-

das com as seguintes operações:

a) Corte em máquina de corte de alta precisão tipo

Isomet da Buehler.

b) Embutimento em resina

c) Lixamento com lixas de grana 220, 320, 400, 600 e

pano de linho.

d) Polimento em pasta de diamante com a seguinte se

quência de tamanho de partícula e pano de polimen-

to.

1. 15 um - Pano TOP

2. 6 um - Pano TOP

3. 3 um - Pano RAM
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4. 2 1/2 um - Pano MOL

5. 1 Mm - Pano MOL

6. 1/4 um - Pano SUPRA

e) Ataque químico para revelação da estrutura

1. Depósito ue Nb em Cu

Solução: HF(30ml)+HNO3 (15ml)+HC1 ( 30ml)+H2O(25ml)

Tempo : 30 a 60 segundos

2. Depósito de Nb em aço

Solução: HF(20ml)+HNO3(15ml)+H2SO*(30mlHHCL (15ml)

+H2O(20ml)

Tempo : 30 a 60 segundos

Após a preparação, as amostras foram fotografadas com

aumento de. 200x em microscópio ótico - Zeiss.
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CAPITULO 4

ELETRQDEPOSIÇÃO DO NIOBIO

4.1 - INTRODUÇÃO

O objetivo central deste trabalho, como mer>~ionado an

teriormente, ê a aplicação da técnica de eletrodepo: i < ão cató-

dica de metais nos processos de eletrorefino e galvar.otêcnico

do niõbio. Entretanto, antes dos capítulos em que serão trata

dos especificamente estes processos, devemos estabelecer as

condições ideais para a depociçSo do niõbio em meio de fluore

tos fundidos.

Assim, analisamos neste capítulo, o comportamento

dos parâmetros eletroquímicos da eletrólise e as propriedades

dos depósitos para uma seqüência de corridas, com as mesmas

condições, com a finalidade de verificarmos a reprodutibilida

de do processo.

Em seguida determinamos, a influência dós parâmetros:

densidade de corrente, temperatura, concentração dos íons de

nióbio, natureza do substrato, tempo de eletrólise, razão

entre área anódica e catódica, distância entre eletrodos, at

mosfera da célula, e envelhecimento da solução nas eficiências

de corrente, na produção horária, no consumo de energia, nas

características superficiais e na estrutura cristalina dos de

põsi tos.

Consequentemente são estabelecidas as condições ide

ais para a eletrodeposição do niõbio do ponto de vista de se
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obter o melhor depósito, quanto a superfície e estrutura crista

lina, com a mais alta eficiência técnica e econômica.

4.2 - CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS

0 estudo experimental foi realizado valendo-se das se

guintes condições de trabalho:

- Solução eletrolitica - A solução eletrolitica foi

preparada de acordo com o descrito no Item 3.6. O solvente utiL

lizado foi uma mistura na composição eutética, denominado FLINAK,

composta dos fluoretos de lltio (26,2%-peso), sódio (10,5%-peso)

e potássio (47,1%-peso), cujo ponto de fusão é cerca de 454°C.

0 soluto foi o heptafluorniobato de potássio (K2NbF7),usado nas

quantidades de 16,1% e 22,5%-peso.

A análise química dos sais utilizados são descritas a

seguir e foram fornecidas pelos fabricantes:

- Fluoreto de Lítio (LiF) - PA - Anidro

Marca Riedel - De Haên AG - (Procedência alemã)

Conteúdo 99,5%

Perda por secagem 0,5%

Ferro (Fe) 0,005%

Cloreto (Cl) 0,005%

Sulfato (SOO 0,05%

- Fluoreto de sódio (NaF) - PA - Anidro

Marca - Ecibra - (Nacional

Conteúdo min.99%

Componentes Insolúveis

em água máx.0,02%
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Ácido livre (como HF) 0,05%

Alcalí livre (como NaOH) 0,05%

Cloreto (Cl) 0,003%

Sulfato (SOi.) 0,02%

Hexafluorsilicato (SiF8) 0,1%

Metais pesados (como Pb) 0,001%

Cobre (Cu) 0,0005%

Ferro (Fe) 0,002%

Perda por secagem (150°C) 0,2%

Fluoreto de Potássio (KF) - PA - Anidro

Marca - Riedel - De Hafin - (Procedência alemã)

Conteúdo ._ 99%

Água perdida por secagem 0,01%

Ãcido livre (como HF) 0,01%

Alcali livre (como K2CO3) 0,01%

Metal pesado (como Pb) 0,001%

Ferro (Fe) 0,001%

Cloreto (Cl) 0,002%

Hexafluorsilicato de potássio ... 0,1%

Sulfato (SO*) 0,02%

Heptafluorniobato de Potássio (K2NbF?)-PA-Anidro

Marca - Herman C.Stark (HCS) - (Procedência alemã)

impurezas: Ta < 17ppm(peso)

Sn < 20 "

Fe < 20

Ti < 5 "

Si < 100

Al < 20

Ca < 10 "
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Quantidade de solução 1,0 a l,5kg

Temperatura do banho (T) 600,700,800 e

850°C

Densidade de corrente

- Catódica inicial (J ) 3 a 570mA/cm2

c

Densidade de corrente

- Anódica inicial (J) 2 a 6 vezes meno-

res que as catódi^

cas

Corrente de deposição (i) 40 a 4000mA

Tensão média nos terminais da célu

Ia (V) 25 a 1700 mV

Catodos Barras eilíndri^

cas de cobre, cobre OFHC, molibdênio, grafi-

te, aço carbono SAE 1020. Diâmetro das bar

ras de aproximadamente 6,5mm e comprimentos

imersos na solução variando de 1 a 4cm.

Ãnodos Barras eilíndri

cas de nióbio (99,7-99.8%) de 9,5mm de diâme

tro com comprimento imerso na solução de 2 a

5mm menores que o do cátodo. O número ' de

ânodos usados variou entre 2 e 6 conforme a

necessidade de se ter uma área (e ou massa)

anódica maior ou menor.

Distância entre eletrodos ( D ) ... Os anodos foram

distribuídos concentricamente em torno do

cátodo a uma distância de dois ou um centime

tros.
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Atmosfera da célula Argõnio de pureza

99,997% e 99,995% cuja analise

fornecida pelo fabricante é da

da a seguir:

- Artjônio U-3 - Pureza 99,997%

Marca - Oxigênio do Brasil S/A

N2 2,5 Vpm (volume

por milhão)

O2 3,0 Vpm

H2O 3,0

H2 < 2,0 "

C H Isento
m m

- Argônio PP - Pureza 99,995%

Marca - Oxigênio do Brasil S/A

Nj 5,0 Vpm

02 2,8 Vpm

H2O 4,5 Vpm

4.3 - RliSULTADOS EXPERIMENTAIS

4.3.1 - Variáveis de Operação e Características dos De

pósit-.os

A tabela 2 resume as condições experimentais e resulta

dos obtidos numa seqüência de ensaios onde procuramos manter

constante as variáveis operacionais, com a finalidade de veri-

ficarmos a reprodutibilidade do processo, o comportamento dos pa

râmetros e as características dos depósitos. £ão incluídos

nossa tabela, resultados para um segundo eletrólito de mesma



Tabela 2 -Resultados e condições experimentais de vários en-

saios de eletrodeposição sob as mesmas condições.

Solução - ILINAK (eutético) + 16% K2NbF7

T = 750°C, t = 24 horas (exceto corrida 5/63

20 horas).

R = A./A,, = 2,5 D = 2,0cm

OJKRI-

N?

4/4

4/5

4/6

4/7

4/8

4/24

5/4

5/5

5/63

í

(mA)

253

256

253

254

254

254

246

249

248

rnA-cm
-2 ,

40

34

38

31

31

36

35

39

34

V

(mV)

220

185

185

210

178

145

134

136

120

M t
(g)

5,258

5,320

5,258

5,279

5,279

5,279

5,113

5,175

4,296

Mc
(g)

4,956

4,776

5,001

1,896

4,854

4,96C

4,74'

4,816

4,131

M
a

(g)

5,117

5,368

6,367

5,252

5,307

5,386

5,635

5,462

3,992

ecc
%

94,3

89,8

95,1

92,7

92,0

94,0

93,0

93,1

96,2

eca

%
-2 -

g.cm dia

97,3

100,8

121,1

99,5

100,5

102,1

110,3

105,6

92,9

0,784

0,634

0,751

0,598

0,592

0 ,&92

0,659

0,751

0,566

Kwh.Kg- 1

0,270

0,238

0,225

0 ,262

0,224

0,178

0,167

0,169

0,144

(1) - O primeiro número significa a solução usada e o segundo

. o número da corrida.

(2) - Massa teórica calculada pela Lei de Faraday supondo n=4
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composição que o anterior e resultados de corridas realizadas

apôs um certo tempo de uso das soluções.

Os valores escolhidos para os parâmetros operacionais

são aqueles apontados por Mellors e Senderoff /12/ como sendo

os ideais para a eletrodeposição do nióbio e que foram por nós

confirmados em ensaios preliminares.

A figura 11 mostra os depósitos (cãtodos), enquanto a

figura 12 é a micrografia do depósito da corrida 4/8 mostrando

a estrutura do crescimento eletrolítico.

Os resultados (corridas 4/4 a 4/8) revelam que a efi-

ciência de corrente catódica (ecc) varia entre 89,8 a 95,1% ,

cujo valor médio com isso é de (93+2)%, dando uma variação

total, devido ao erro instrumental e de processo, de 2%.

Porém, devemos salientar que pelas dificuldades encon

tradas nos ajustes de certos parâmetros, como o comprimento î

merso dos eletrodos, e devido a erros instrumentais, como pre

cisão e "drifts", ocorrem variações nos valores que deveriam

ser mantidos fixos. Todas estas variações juntamente com os

efeitos do processo é que produzem a variação máxima de 2%

na ecc.

Os mesmos comentários são válidos para a eficiência

de corrente anõdica (eca) cujo valor médio com o erro é (100 +

2)%, onde desprezamos nos cálculos a corrida 4/6 por apresen

tar, sem dúvida alguma, um valor não típico.

Os valores da ecc inferiores a 100% podem ter sido

causados por uma ou mais das seguintes razões: a) uma fração

da corrente elétrica é utilizada para reduzir os Ions Nb a
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Fig. 4.1- Macrografia dos depósitos das corri

das 4/2 a 4/12 - (4/2 a esquerda)

, 6
o
o

Fig. 4.2 - Micrografia de um corte transver-

sal do depósito 4/8.



4 +Nb ; b) outras reações redox de in.purezas; c' Codcpariçã-j de

impurezas; d) Perdas de massa do material já depositado por rea

(,-õos químicas e ou por falta de aderência; e) perdas por corren

te de fuga.

Os valores de eca superiores a 100% são causados simul^

tiincaiticnte pela dissolução química (Nb + 4Nb -• 5Nb ) e pela

queda de pequenas partes do ãnodo, devido a uma dissolução mais

acentuada. Esta dissolução age preferencialmente em grãos com

orientação mais favorável e/ou, sobre os contornos dos grãos e/

ou,sobre regiões com alta concentração de deformações mecânicas.

Esta última é provavelmente o caso mais freqüente, tendo em vis

ta as barras de niõbio do ãnodo terem sofrido, na etapa de pre

paraçao, um forjamento rotativo que reduziu os seus diâmetros

ei\ mais de 75%.

Os valores de eca inferiores a 100% podem ter como cau

sa, além de perdas por corrente de fuga a oxidação de alguma im

A utilização de um segundo eletrólito preparado identdi

camente e eletrolizado com as mesmas condições operacionais, cor

ridas de número 5 na tabela 2, mostra pouca alteração, sendo a

maia significativa a queda ocorrida na tensão da célula, com

conseqüente diminuição no consumo de energia. As eficiências

de corrente obtidas estão essencialmente dentro do intervale-das

anteriores.

As corridas efetuadas nas mesmas condições das anteri-

ores, porém apôs um longo tempo de utilização do banho (corri-

das 4/24 e 5/63) não mostram, também, grandes alterações, a

não ser quanto a tensão na célula (consumo de energia) que é
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reduzida mais ainda.

Nas últimas colunas da tabela são dados valores da Pro

duçao diária (P) por unidade de área do eletrodo e do consumo de

Energia (R)por quiloyraina de niõbio produzido, levando-se em

conta somente o processo eletroqulmico.

A produção horária situa-se entre aproximadamente 0,6

a 0,8g/dia.cm2 e o consumo de energia apresenta valores entre

0,270 a 0,220 Kwh/kg. Os valores do consumo de energia decres-

cem de corrida para corrida devido a queda de tensão na célu-

la ocasionada, por aumento da conditância, provavelmente devido

a um aumeíito da concentração de Ions de nióbio na solução.

O consumo de energia apresentado está numa faixa próxi^

ma ao da obtida no eletrorefino do cobre, 0,14-0,20Kwh/kg, e

eletrorefino do ouro, 0,28Kwh/kg ambos em meio aquoso /23/. Em

sais fundidos não encontramos dados para comparação, a não ser

os rsferentes a eletroextraçao de alumínio, 16,4Kwh/kg, e do

magnésio, 17Kwh/kg, /23/.

Um dado importante que deve ser comentado é quanto a

lecuperação do niõbio nas eletrõlises. Até a corrida 4/24 este

valor 3 de 93%, porém no final de 47 corridas este v?alor foi de

97%.

A superfície externa dos depósitos (fig.11 ) apresen-

ta um aspecto típico dos metais eletrodepositados, sendo que

para os depósitos das corridas 4/4, 4/7 e 4/8 a qualidade da su

perflcie é excelente com pouca rugosidade (aspereza) e com cor

e brilho característico do nióbio metálico. Os depósitos 4/5

e 4/6 apresentam uma superfície mais grosseira, com o apareci^

monto de uma camada nodular, que aparentemente começou ocorrer



nos instantes finais da corrida, e que veio sobrepor a superfí-

cie normal, que vinha sendo formada.

O surgimento desta capa nodular é difícil de ser enten

dida, uma vez que estamos usando valores da densidade de corren

bem inferiores aqueles que produziriam perdas da coerência. A

explicação mais plausível é a possibilidade de ocorrência de al̂

terações nos mecanismos das várias etapas do processo causadas

por variações locais dos parâmetros da eletrõlise ou por impure

;:as.

Devemos acrescentar que embora os depósitos apresentem

uma superfície aparentemente áspera, este aspecto é so su-

perficial, pois após a remoção por usinagem (torneamento) desta

camada superficial o niobio apresenta uma excelente qualidade

tanto superficial como em todo o volume.

Os depósitos apresentam uma estrutura do tipo colu-

nar, característica dos metais eletrodepositados (fig.12 ), po-

licristalina, homogênea e não apresentam falhas e, ou, in

frustrações de sais e nem qualquer tipo de precipitado entre os

contornos dos grãos.

Observar na figura, a boa ligação entre o nióbio e o

substrato de cobre (aderência), a boa compactação dovido a exce

lente coerência do metal eletrodepositado.

A tabela 3 mostra os valores das propriedades pureza e

:'.ureza do nióbio depositado em comparação com o nióbio comsrci-

>1 utilizado como ânodo e com os recomendados pela norma ASTM

•:--i91-78a.

Com relação a pureza podemos observar que a maioria
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Tabela

- Concont r.ições dadas

- N.A - Não Analisado

- í'o, W, Cr, Cu, Ni,

detectados (abaixo

Nb

Anodo

4/4

4/5

4/6

4/7

4/8

4/24

NORMAS AS1M

"Reactor
Grade"

"Comercia

Grade"

Ta

197G

2,1

N.A

N.A

N.A

1,1

12

1000

200C

Fe

8

72

151

40

31

21

1

100

100

Pb

4

13

14

13

11

8

11

50

50

3 - Propriedades dos Depósitos

era ppm-peso.

Co, Ti, Sn, K, Li, Mn, Mg, H - ^ão foram

limite dos equipamentos)

Al

<19

<19

<19

21

<19

<19

<19

20

50

Si

66

78

119

90

90

54

16

50

50

Na

7

3

8

2

3

<1

N.A

-

Ca

< 1

< 1

2

3

3

< 1

N.A

—

o2

48

312

269

323

239

253

446

150

250

N2

22

<9

<9

<9

<9

<15

<15

100

100

c

<15

N.A

<18

<18

<18

N.A

<20

100

1000

s

< 5

N.A

760

533

255

N.A

<5

Microdureza
H.V

(Kp/nun2)
Carga 300 g

79

162

157

173

155

132

86

95

135
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dos elementos da tabela apresentam teores mais altos para o niõ

bio elotrodepositado do que para o niõbio comercial utilizado no

ãnodo, t̂ elo menos até que um certo número de corridas seja exe-

cutado. Entretanto, a pureza do niõbio eletrolítico é maior ,

levando-se em conta a soma total dos teores de impureza. A

razão disto é o excelente refino obtido com o tnntalo, que pas-

sou de 1976ppm para l,lppm.

A presença de Fe, Pb, Si, O2 e S nos depósitos em teo

res superiores àqueles do ânodo são devidos a presença destas

impurezas nos fluoretos componentes do banho.

Na corrida 4/24 obtivemos um depósito que não se enqua

dra como tipo "Reactor Grade" somente pelo alto oxigênio apre

sentado.

Observe também que a medida que vamos procedendo a ele

trõlise algumas impurezas tendem a diminuir (Fe, Si e S),outras

tendem a aumentar (Ta e O2) e outras mantêm-se praticamente inal.

teradas (Pb, Al, Na, Ca, N e C).

As microdurezas dos depósitos são relativamente altas

quando comparadas com as do niõbio do ânodo, porém também de

crescem a medida que procedemos a eletrólise. Assim nas

corridas 4/8 e 4/24 obtivemos valores de 132 e 86 vickers que

estão, respectivamente, abaixo dos valores das normas grau reator

e comercial.

Kato bastante significante é que embora o teor de oxi

gênio seja alto a microdureza do depósito 4/24 é baixa. is

to sugere que a redução das outras impurezas (confirmadas pelas

análises) e a diminuição, talvés, c"as tensões internas ("stress")

contribuem significativamente na queda da dureza.
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Com o objetivo de demonstrarmos que este nióbio pode

ser utilizado mesmo cora teor de oxigênio acima das normas, pro

cedermos uma 1 ami nação de uma pequena chapa de (2,0 x 1,0 x 0,3)

cm, obtida nas mesmas condições daquelas da corrida 4/24. A

chapa foi laminada, sem qualquer tratamento térmico intermedia

rio, até o limite do laminador e chegou a uma redução de área

da secção transversal de 85%. Como nenhum indício de perda de

dutil idade foi evidenciado, concluímos que passaríamos fácil.

mente dos 95% de redução de área, valor normalmente obtido com

nióbio comercial.

0 parâmetro de rede da amostra 4/8 foi calculado atra

vês de medidas de difração de R-X e encontrou-se o valor de

3,30 A que é exatamente o mesmo do niõbio usado no ânodo.

Análise de interface cobre-niõbio executada através

de microssonda eletrônica, fig. 13, revela que a variação da

concentração de cobre diminui abruptamente, enquanto a de niõ

bio cresce do mesmo modo, no instante em que não existe uma

camada de difusio muito espessa, (espessura <5gm).

Os valores obtidos com o segundo eletrólito apresentam,

essencialmente, o mesmo comportamento.
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Fig. 13- PUcrografia eletrônica com o perfil da variação

de concentração de Cu e Nb ao longo da linha R

de referência. Análise por microssonda eletrô-

nica. Aumento lOOOx.

4.3.2 - Influência das Variáveis de Operação

No item anterior foram destacados quais os parâmetros

operacionais que devem ser considerados na eletrodeposição do

niõbio. Foram Invnntados os valores dectes parâmetros durante

uma série de ensaios realizados sob as mesmas condições bem

como algumas propriedades físicas e químicas dos depósitos ob-

tidos.

Assim para eletrólises com uma solução de Flinak (eu-

tético) + 16% K2NbF7, T = 750 C, e com densidades de corrente

entre 30 e 40mA/cm2, produzimos depósitos com eficiências de

corrente catódica acin? de 90% e com excelonte pureza, embora
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os teores de oxigênio sejam sempre superiores aqueles recomc.i-

dados pela norma ASTM. As microdurezas ficaram na faixa de

173 a 86 vichers, sendo que com o número de elctrõlises executa

das os valores tendem para menos de que 100 vichers (vide tam

bêm Capítulo 5).

A seyuir analisamos o comportamento dos parâmetros ele

troquímicos do processe e as propriedades físicas e químicas dos de-

pósitos quando da variação da densidade de corrente catõdica ,

temperatura, concentração dos teores de Nb, do substrato, tem-

po de duração da eletrõlise, razão entre área anõdica e catódi_

ca, distância entre os eletrodos, atmosfera da célula e enve-

lhecimento da solução.

4.3.2.1 - Influência da densidade de corrente catodi-

ca - A variação da ecc como função de J

é apresentada na figura 14 para a temperatura de 750 C e para

o eletrõlito número 5. A mesma variação é mostrada na figura

15 para o eletrõlito número 4, para as temperaturas de 650,700

e 800°C.

Como podemos observar na figura 14, para valores de

J baixos, menores que 5mA/cm2, a ecc é menor que 90%. Estes

valores crescem com o aumento de J , passam por um máximo em

100% e em seguida decrescem, de modo que para 244mA/cm2 a ecc

ó de 97%. O valor máximo alcançado de 100% corresponde a faî

xa de 125 a 160mA/cm2.

A partir de 160mA/cm2 os depósitos já não são mais

;roduzidos coerentemente e passam a apresentar pequenos defei-

' -" internos resultantes do início de um crescimento desordena
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Fig is-Eficiência de Corrente Catódica vs
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do. Estas falhas, naturalmente , irão aprisionar alguma quanti

dade de eletrõlito, levando-nos a valores falsos de ecc.

Os pseudos valores de ecc podem inclusive serem superi

ores a 100%, como pode ser visto na figura para J = 452mA/
c

cm2 .

For esta razão, os valores de J acima de 241mA/cm2 ,

não foram considerados no traçado da curva da figura 14.

Como até 520mA/cm2 os depósitos são difíceis de serem

quebrados não foi possível estimar a quantidade de sal retida.

Entretanto com o depósito realizado a 570mA/cm2 foi possível cal̂

cular,após sua remoção do cátodo, moagem e lavagem, um rendimen-

to em torno de 90%, contra 106% antes da remoção. Ressalta-se

porém, que esta corrida foi realizada com uma duração de 4horas

uma vez que com o crescimento irregular certamente teríamos um

curto circuito (contato entre cátodo e ânodo) se utilizássemos

t.ornpos de eletrólise maiores.

Com este último depósito foi estimado que cerca de 16%

da massa total foi perdida no processo de moagem e lavagem. Nes

processo, entretanto, nem toda a massa perdida foi devido a sal

incrustado no metal. Uma pequena porção perdeu-se na lavagem

por se tratar de um pó de niõbio de finíssima granulometria.

0 depósito anterior, porém,'foi obtido numa condição

extrema, onde o nível de defeitos produzidos é o máximo. rio

ciso de densidades de corrente menores, 450 e 520mA/cmJ, a quan

tidade de sal aprisionada é menor. Esta comprovação foi feita

por comparação através de uma análise visual dos cortes trar.s

versai-s dos depósitos, com a ajuda de um microscópio ótico.
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i>Ia fiyura 15 é mostrado o comportamento da occ em fun

çao da densidade de corrente para três temperaturas, obtido cem

o elotrõlito n<? 4, dontro das mesmas condições operacionais, t

curva da figura 15 foi traçada, para a temperatura de 750 C, e

somente té os valores próximos a 130mA/cm2, pois para valores

maiores o crescimento irregular não permite o cálculo exato

da ecc.

Comparando-se as figuras 14 e 15, observamos que o com

portamento da ecc, em função de J , se repete no que diz - res

i>eito a forma da curva, mas os valores da ecc são um pouco me

nores. Os valores obtidos nas temperaturas de 700, 750 e 800 C

não apresentam variação significativa, e estão espalhados dentro de uma

faixa estreita de valores.

A parte tracejada da curva foi estimada por analogia

com a figura 14.

O baixo rendimento de ecc para baixos valores de J é, pro
c

vcvelmente, devido a codeposiçao ou reações redox de impurezas.

A queda do rendimento catódico para altas densidades

de corrente é devido a ausência de íons Nb na superfície do

cátodo, conforme explicado em 3.7. Ou seja, um aumento de Jj

provoca um consumo de Nb na superfície do eletrodo, com isto

~ 4+ 5+ + 4+
a produção de íons Nb , através da reação 3Nb + Nb •• 4Nb ,

diminui, fazendo com que a Valencia média do banho aumenta com

conseqüente decréscimo no rendimento de corrente.

Com relação a eficiência de corrente anáodica é difí-

cil uma análise, pois, conforme já abordado anteriormente, há

mais de um processo ocorrendo simultaneamente e produzindo com
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portnmentos irregulares. Porém, os valores de eca são sempre

mais olevados para menores densidades de corrente.

A influência da densidade de corrente sobre a morfolo-

gia dos depósitos é mostrada nas figuras de 16 a 2 3, t>ara tem

peratums de 650, 700, 750 e 800°C. Nas figuras 16 a 19 sãomos

tradas as condições da superfície dos depósitos e nas figuras

20 a 23 são mostrados os cortes transversais dos depósitos com

as condições internas da estrutura cristalina.

Para todas as temperaturas estudadas as superfícies dos

depósitos apresentam menor rugosidade e menor quantidade de de

feitos em baixas densidades de corrente. A medida que J aumen

ta as superfícies vão se tornando mais rugosas (ásperas) com a

presença de nódulos cada vez maiores. Aumentos posteriores em

J tornam os depósitos mais irregulares e os vários nódulos pais

sam a se agregar em pequenos grupos formando cachos (vide últi-

mo depósito da figura 18).

Com relação a estrutura dos depósitos observamos que

os cristais são colunas grandes, para baixas densidades de cor

ronte, que vão diminuindo, principalmente no diâmetro da coluna,

a medida que J cresce. Além disso, com o aumento em J há um

espalhamento nas direções de crescimento das colunas (perda de

alinhamento), que vai aumentando COM a espessura. Este efeito

e melhor observado nas temperaturas de 750 e 800 C, sugerindoha

ver uma mudança na influência de J quando a temperatura

nui.
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Fig. 18 - Macrografia dos depósitos

T - 750°C

Coriida

i i (iuA)
[

J (mA/cm2)
I c

4/23

120

16

4/24

259

36

4/25

373

52

4/26

500

67

4/27

1000

135

4/42

1480

194

4/43

1980

274

5/13

3000

452

5/14

3250

520
I
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Fig. 19 - Macrografia dos depósitos

T = 800°C

Corrida

i (mA)

J (mA/cm2)c

4/28

120

16

4/29

253

34

4/30

370

49

4/31

499

69

4/34

1000

133

4/44

1500

213

4/45

2000

331
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Fig. 20 - Influência da densidade de corrente catõdica sobre a

estrutura dos depósitos - (Aumento 200x)

T = 65ÍTC t = 24h
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(c) J = 71mA/cm2

(d)

= 176mA/cmJ
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(a)

J =12mA/cm2
c

(b) Jc=32mA/cm
2

Fig 21 - Influência da densidade de corrente catódica sobre

a estrutura dos depósitos - (Aumento 200x)

T = 700 C t = 24h
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(a)"

J =16mA/cm2

(b) J = 36mA/cm2c

Fig. 22 - Influência da densidade de corrente catódíca sobre

a estrutura dos depósitos - (Aumento 200x).

T = 750°C t = 24h
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ft
:7 V (b) J =34mA/cm2c

Fig. 23 - Influência da densidade de corrente catôdica sobre

a estrutura dos dep5sitos - (Aumento 200x) .

T = 800°C t = 24h
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(c) J = 69mA/cm2

(d) J = 133mA/.c
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4.3.2.2 - Influência da temperatura - A influência

da temperatura sobre a eficiência de corrente catõdica ê mos

trada na figur^ 24 para ensaios com densidade de corrente en

tre 33 e 40mA/cm2.

Os ensaios mostram uma eficiência de corrente menor,

para temperaturas mais baixas, que aumenta até um valor máximo

cerca de 99%, para as temperaturas de 750, 800 e 850°C.

A queda da eficiência com o decréscimo da temperatu-

ra pode ser devido a gradativa diminuição da densidade de cor-

rente limite causada pelo aumento da viscosidade do banho e de

créscimo do coeficiente de difusão dos Ions. Na figura 25 é

mostrada a variação de ecc com a temperatura no seu intervalo

de máximo valor, tendo-se a densidade de corrente como parâme-

tro.

Nesta figura observamos que de um modo geral, há uma

tendência de queda em ecc para temperaturas acima de 800 C, o

que pode ser explicado como sendo devido a um aumento na dis-

sociação dos complexos iônicos, e que por sua vez tornam os de

põsitos menos coerentes.

Nessa figura observamos também que essa tendência é

mais assentuada para baixas desnidades de corrente do que para

altas densidades.

A influência da temperatura na morfologia dos depósi-

tos ê mostrada nas figuras 16, 17, 10 e 19, com relação ao as-

pecto externo dos depósitos, e nas figuras 20, 21, 22 e 23 com

relação a estrutura de crescimento dos cristais. 0 efeito da

temperatura deve ser analisado comparando-se, as figuras 16 a
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23, os depósitos efetuados com aproximadamente a mesma J

As superfícies externas dos depósitos são melhores pa

ra a temperatura de 750 C. Para temperaturas menores, 650°C e

700 C, as supefícies apresentam-se com mais irrgularidades(aglo

inerado de nódulos) e para temperatura acima de 800°C, além do

aumento da aspereze», ocorrem outras irregularidades como por

exemplo o aparecimento de um chapéu crescido na superfície do

banho e perpendicular ao cátodo.

Como mostrado na figura 19 este chapéu tem sido en

contrado também por outros pesquisadores e a explicação mais

provável para sua formação é a presença de impurezas que ficam

"sobrenadando" na superfície do banho. Embora a sua estrutura

de crescimento seja do tipo de escamas (camadas sobrepostas )

sugerindo a presença de impurezas, a análise química destes

chapéus não apresenta nenhuma variação em relação as análi-

ses efetivadas com a massa principal dos depósitos.

Com relação a estrutura, observe que o aumento da

temperatura provoca um aumento nas colunas (grãos) tanto no

diâmetro como no comprimento, especialmente para as temperatu-.

ras de 750 e 800°C.

A temperatura provoca alguns efeitos adicionais na

operação das células. As corridas efetivadas a 850 C apresen

tam uma quantidade muito grande de sal condensada nas partes

frias da célula, provocando perda excessiva de eletrólito e

prejudicando o perfeito funcionamento da válvula guilhotina

que separa as duas partes da célula. Nas temperaturas de 600

e 650°C muito sal fica aderido externamente ã superfície do
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anodo o <lo cotado, quando da retirada do rxmho, provocando também uma

perda de eletrólito.

cilcm desses efeitos a temperatura provoca variações na

condutância da solução, como pode ser vista .ia figura 26. Assim

observamos que para as temperaturas de 700, 750 e 800°C a condutância

da solução é cerca de 3 vezes maior do que ã 650°C.

4.3.2.3 - Influencia da concentraçio - O efeito da

concentração foi estudado, nas temperaturas de 700 e 750 C,com

relação a vários parâmetros operacionais da eletrõlise, para

três diferentes densidades de corrente.

Na tabela 4 são apresentadas as condições operacio

nais e os parâmetros calculados, relativos as concentrações de

5,0 e 7,5% de Ions dp. Nb, para T = 750°C.

Uma terceira concentração de íons de Nb, 10%, foi tes-

tada em 750°C e com densidades de corrente de 36a 70mA/cm2, nas não

foi incluída nas discussões, A. razão é que a utilização desta concentração,

além de não propiciar uma melhoria nas propriedades dos depósitos,

fez com que a eficiência de corrente catódica fosse reduzida pa

ra monos que 92% e a eficiência de corrente anõdica fosse sem-

pre superior a 105%, em todos os ensaios realizados.

De acordo com a tabela 4 verificamos que o aumento da

concentração não produz mudanças significativas no valor da

eficiência de corrente catódica em nenhuma das três densidades

de corrente utilizadas, embora os valores de e sejam sempre

ligeiramente maiores para a concentração maior.

Os valores da eficiência de corrente anódica apresen-

tam uma variação idêntica em ambas concentrações de nióbio
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Tabela 4 - Efeito da Concentração sobre os Parâmetros Opera-

cionais .

CORRI-
DA N9 (mA)

iniA/cm2 (mv) (h)
mt
(g)

m mA
(g)

cc ca Kwh/Kg

C o n c e n t r a ç ã o 5 % de Nb

4/24

4/26

4/27

259

500

1000

35 ,3

6 7 , 3

134,6

145

245

470

23,58

24 ,0

24,0

5,283

10,392

20,784

4 ,960

9,949

20,185

5,386

10,184

20,256

93 ,9

9 5 , 7

9 7 , 1

102 ,0

98 ,0

97 ,5

0 ,178

0 ,296

0 ,559

Concentração 7,5% de Nb

mas aqui, elas são sempre maiores que 100% e crescem a me

dida que J decresce. Os valores de eca maiores que 100% são

devidos a uma corrosão mais acentuada dos ânodos.

Um efeito bastante benéfico do aumento da concentra-

ção é sobre a condutância do eletrólito, que cresceu cerca de

4 vezes (vide a curva tracejada da figura 26 ocasionando um de

créscimo da mesma ordem de grandeza no consumo de energia.

As superfícies dos depósitos são ligeiramente melho
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res quc mjuolas obtidas para menor concentração, sendo que um

brilho levemente mais intenso é observado. Os depósitos conti_

nunm densos, aderentes e coerentes para J <160mA/cin? e repre-
c

sentam alyumas falhas para J acima de 160mA/cm2.

A estrutura dos depósitos exibe uma granulometria ex

tromamente fina, mostrada na figura 27 (corrida 2/8) sugerindo

que o aumento da concentração é um excelente modo de proceder-

mos a redução do tamanho de grão.

4.3.2.4 - Influência da natureza do substrato - Os

materiais utilizados para substrato, além do cobre comercial ,

foram cobre OFHC, molibdênio, aço carbono SAE 1020. As corri

das foram executadas nas mesmas condições anteriores com uma

densidade de corrente catódica inicial entre 60 a 70mA/cm2,tem

peratura de 750 C e com tempo de duração de 24 horas.

Os resultados obtidos para as eficiências de corrente

e aspecto da superfície externa essencialmente os mesmos obti-

dos anteriormente para o cobre comum e a única diferença sens_í

vel é quanto a estrutura dos depósitos, conforme podemos veri-

ficar na figura 28.

Adicionalmente é interessante notar que a deposi-

ção sobre o cobre OFHC (Fig. 28.a) permite que dois fenômenos

sejam melhor observados, a epitãxia do depósito e a recrista-

Hzação do cobre. Quanto ao primeiro veja a continuação dos

contornos dos grãos do cobre no niõbio e em relação a recrista

lização observe a presença de grãos grandes no cobre na região

próxima a superfície. A razão da recristalizaçao é que o cá

todo de cobre sofreu uma deformação mecânica na sua preparação (usi_
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Fig. 27 - Micrografia da estrutura do depósito

da corrida 2/8, Concentração de ions

de niõbio no banho de 7,5% - T^750°C.
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Fig.28.b) Estrutura cris

talina do depósito sobre

molibdênio (Mo embaixo).

Aumento 200x

Fig.r;8.a) Estrutura cris

talina do depósito sobre

cobre OFHC (cobre emba_i

xo) - Aumento 200x
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Fig.28.c) Estrutura cristalina do depósito sobre

aço carbono SAE 1020 (embaixo) - Aumen

co 200x.

•' i

Fig.20.d) Estrutura cristalina do depósito sobre

grafite puro grau spectral (grafite foi

retirado p/não afetar o polimento do

Nb, mas estava posicionado na parte in

ferior da figura. Aumento 200x.
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nnyem) e posteriormente, durante a operação de eletrõlise, foi

submetido a temeperatura de 750°C por 24 horas.

Fato que também chama a atenção é a excelente aderên-

cia do niôbio depositado quando o substrato é o aço carbono, ob

serve a ótima qualidade da interface na fig. 28.c.

4.3.2.5 - Outras influencias - Com as mesmas condi-

ções gerais anteriores analisamos as influências dos parâmetros

tempo de duração da eletrõlise (t), razão entre área do ânodo e

área do cãtodo (R) , distância entre os eletrodos (D--) ' aí.

mosfera da célula e "envelhecimento" da solução.

A influência do* tempo de duração da eletrõlise foi ana

lisada para os valores 1/6, 1/2, 2, 24, 72 e 120 horas mantendo

-se a temperatura de 750 C e uma corrente constante de 250 mA

(densidade de corrente catódica inicial no intervalo 30-40 mA/

cm2) .

Nestas condições a eficiência de corrente catõdicaapre

senta valores ligeiramente superiores a 100% (102%) para os

tempos menores que 2 horas e os valores normais de 96 a 98% pa

ra os tempos maiores. A morfologia dos depósitos não apresenta

variações importantes e as corridas com longa duração (72 e 120

horas) apresentam depósitos mais brilhantes e aparentemente com

uma maior aderência.

Por outro lado, as corridas com tempo acima de 72 he-

ras trazem algumas desvantagens no que se refere a operação da

célula. As partes móveis da célula, que devem ser desmontadas

para a troca dos eletrodos, apresentam-se fortemente "grudadas"
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tornando difícil a desmontagem. Outra desvantagem é que

mesmas partes e as partes dos ãnodos que não foram submersas a

presentam uma película de cor preta no niÕbio e verde no inox

que pode se soltar e contaminar a solução. Alem disso as c-.-rri

das mais longas trazem o incoveniente de que qualquer problema

que ocorra durante a deposição, só será detectado no final da

corrida e conforme o tempo de duração da corrida isto poderá

ser muito prejudicial.

Os demais parâmetros; razão entre área anódica e cato

dica, que foi variado até 5 vezes; a distância entre eletrodos,

a qual usamos dois valores, 2 e 1 centímetros; a atmosfera da

célula, onde usamos oa argônios com dois níveis de impureza ,

não apresentam qualquer influência digna de nota.

Com relação ao "envelhecimento" da solução, verifica-

mos que o mesmo provoca, para uma dada corrente, uma queda gra

dual da tensão da célula.

0 "envelhecimento" do eletrólito está relacionado com

a quantidade total de carga elétrica (corrente x tempo) que

passou pela célula.

Este efeito pode ser visto na tabela 2, item 4.3.1 ,

onde uma tensão de 220mV (corrida 4/4) cai para 14 5mV (corrida

4/24) após 627 horas de eletrõlise.

Evidentemente este comportamento, que pode ser expli-

cado por um aumento na condutância da célula devido ao aumento

de concentração dos íons nióbio na solução, é extremamente be

néfico no que tange ao consumo de energia da célula.

4.4 - CONCLUSÕES

As seguintes conclusões podem ser apresentadas tendo

em vista os resultados obtidos:
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1. O niõbio pode ser eletrodepositado numa mistura

de FLINAK na composição eutética (26,2% LiF-10,5%NaF-47,l%KF)e

16,1% de K2NbF7, com densidade de corrente catõdica entre 3,5

a 570mA/cm2 entre as temperaturas de 600 e 85O°C.

2. A reprodutibilidade do processo quanto a e , e

produção horária e consumo de energia é excelente para as con

dições T = 750°C, t = 24h e 30 < J < 40mA/cK»2. Nestas condi-

ções as e são superiores a 90%r as e são aproximadamente

-2 -1
100%, a produção horária média e de cerca de 0,670 g.cm dia

e a média do consumo de energia (só do processo eletroquímico)

é de 0,209 Kwh.Kg"1.

3. Nas condições citadas em 2 os depósitos apresen

tam uma boa superfície e brilho, embora em algumas corridas um

depósito nodular sobrepõe a superfície lisa original. A e^

trutura é do tipo colunar, ̂ olicristalina, homogênea, sem fa

las e sem incrustações de sais. A aderência ao substrato é

exec lente devido possivelmente a uma muito pequena camada de

difusão presente na interface.

4. A microdureza do niõbio apresenta valores altos,

na faixa de 170-160 vichers para as primeiras corridas, que

vão diminuindo a medida que o banho é utilizado, chegando a va

lores abaixo da norma (ASTM, após 7 corridas efetuadas.

5. Excelente pirificação ocorre com relação ao tanta

Io que é reduzido de 1976ppm para valores < 2ppm, fazendo com

que o niõbio eletrolítico tenha uma pureza total superior ao

que foi usado como ânodo, riesmo com um aumento de oxigênio.
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6. A boa dutilidade apresentada pelo niõbio eletro-

lítico, mesmo com teor de oxigênio maior que 250ppra (Norma-Co

merci.il) , faz com que a transformação mecânica não seja fator

limitante para sua aplicação.

7. Com relação a eficiência de corrente catódica os

melhores valores (>95%) são obtidos com densidade de corrente

catódica entre 30 e 160mA/cm2 e temperaturas acima de 700°C. No

tocante a superfície e estrutura de crescimento os melhores va

lores estão entre 3,5 e 70mA/cm* na temperatura de 750 C.

8. O efeito da densidade de corrente catódica sobre a

estrutura de crescimento dos depósitos concorda com o discutido

no Capítulo 2, ou seja, para baixas densidades de corrente o

processo é controlado pela transferência de carga e os cristais

obtidos são maiores e irais bem ordenados. Aumentando-se grada-

tívãmente a densidade de corrente teremos depósitos com granulo

metria menores e menos ordenados devido a formação de um maior

número de núcleos e ou deslocações, até que para altas sobreten

soes o processo passa a ser controlado por difusão e teremos

crescimentos dendríticos, nodular e até pulverulentos.

9. Densidades de corrente excessivas chegam a produ-

zir depósitos pulverulentos. Entretanto, como o rendimento de

corrente não é tão baixo e como o pó é facilmente separado do

cátodo e das incrustrações dos sais do eletrólito, esta rota de

produção de pó poderá ter sua utilização viabilizada.

10. 0 efeito da temperatura sobre a ecc não é muito

significativo para temperaturas entre 700 e 850°C. Os melhores

depósitos, quanto a superfície e estrutura, foram obtidos a

7 50 C. Embora o aumento de temperatura contribua para elevação
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da conriutância da célula, temperaturas mais altas são economi-

camente desfavoráveis devido o aumento no consumo de energia e

a volati1ização dos sais do eletrólito, que é excessiva a

850°C.

Temperaturas mais altas produzem depósitos com granu-

lometria maior e mais bem ordenados, devido, provavelmente a

um favorecimento na difusão superficial das espécies em dire-

ção aos centros de crescimento.

Tempei_- .^.. ...enores que 700°C não são interessantes,

pois a ecc diminui e os depósitos são de pior qualidade, devi-

do provavelmente ao processo tornar-se controlado por difusão,

cm face do aumento na viscosidade e decréscimo do coeficiente

de difusão.

11. C aumento da concentração dos íons de nióbio de 5

para 7,5% além de aumentar em quatro vezes a condutância da so

lução, diminuindo portanto o consumode energia, produz deposi-

tes com uma granulometria bastante fina.

A elevação da concentração, portanto, também pode ser

usada como refinadora de grãos.

12. O nióbio pode ser depositado sobre cobre, grafite,

molibdênio e aço sem qualquer modificação da ecc e com leve

diferença na estrutura de crescimento devido provavelmente aos

efeitos de epitâxia nos instantes iniciais da deposição.

Destaque-se aqui a perfeita aderência do nióbio sobre

o aço,

13. A eletrodeposiçao do nióbio com tempos superiores

a 4.4 .oras até 120 horas não provoca queda na eficiência de
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corrente e nem mudanças significativas na estrutura dos

tos. Os únicos incovenientes na utilização de tempos lonuos

são: a dificuldade de desmontagem das partes, devido a uma

maior aderência; a formação de películas (escamas) nas partes

metálicas, que podem, com seu desprendimento, contaminar a so

lução eletrolítica e, a tardia detecção de qualquer problema

que ocorra na deposição.

14. Depósitos com granulometria fina são obtidos quan

do as variações dos parâmetros da eletrõlise atuam no sentido

de formação de deslocações ou nucleaçoes.

Conforme visto, eles são: o aumento da densidade de

corrente e concentração e o decréscimo da temperatura.

Estas variações aumentam a quantidade de espécies ad

sorvidas (adion, adatomo, impurezas) na superfície do eletrodo,

causando uma supersaturação da superfície /24/. Esta supersa-

turação, por sua vez, causa ou desordem na cristalização ou

inibem a difusão superficial das espécies, com um conseqüente

aumento na taxa de nucleação.

Os grãos enormes obtidos com baixa densidade de cor

rente alta temperatura comprovam que a taxa de incorporaçaodos

adions, adãtomos, numa rede já existente é tão rápida que não

obtemos uma supersaturação significante, a qual é condição ne

cessaria para formação dos novos núcleos.

Pelo visto aqui, podemos também concluir que o compor

i.iim'iilo il.i nr.I rui-um dou clof>ÕBÍtoB, am funçüo da variação dos

I • n "nii.-l i. .n <l.i !• IKI I ól I n o , piulu u o r n x p l Jcwiiu pc>! fui iiifiiiiuiM r ii

zões discutidas (Capitulo 2) para meio aquoso.
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15. A recuperação do nióbio apôs 47 corridas de 24

horas foi de 97%.

16. Finalmente podemos concluir que do ponto de vista

global dos parâmetros analisados as melhores condições para

eletrodepositar economicamente o niõbio na forma densa e coe

rente são: Temperatura 750 C, Densidade de corrente entre 30

e 70mA/cm2 e concentração dos Ions de nióbio na solução de

7,5% (nproximadamente 24% K2NbF7)-

Entretanto, devemos ressaltar que, como nosso objeti-

vo é a utilização de eletrodeposiçao nos processos de eletrore

fino e galvanotécnico, as condições fixadas acima podem não

ser as mesmas.
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CAPITULO 5

ELETROREFINO DO NIOBIO

5.1 - INTRODUÇÃO

No capítulo anterior foram estabelecidas as condições

para a deposição catódica do nióbio levando-se em conta a econo

micidade do processo e as características estruturais dos depó-

sitos.

Neste capítulo analisamos o comportamento da pureza dos

depósitos era relação as variações de densidade de corrente cato

dica, temperatura, concentração dos íons de niõbio na solução,

pureza do ânodo, tempo de duração da eletrólise, razão entre

nrea anódica e catõdica, distância entre os eletrodos e atmosfe

ra da célula.

Os métodos analíticos de determinação da pureza foram

descritos no capítulo 3 e as amostras analisadas foram coleta-

das dos depósitos descritos no capítulo anterior.

5.2 - INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE CORRENTE CATÓDICA E DA TEMPERA

TÜRA

A tabela(5>mostra os resultados das análises químicas

dos depósitos obtidos com variação da densidade de corrente ca

tódíca e para as temperaturas de 650, 700, 750 e 800°C.

Na tabela(6 ) são mostrados os mesmos resultados da ta-

bela 5, porém,com o objetivo de enfatizar a influência da tempe-
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Tabela 5 - Influência da Densidade

Concentrações dadas em ppm

NA - Não analisado

Co,Ti,Ni,Cr,Cu,Sr i,Mn,Ng,Na

-peso

de Corrente no Eletrorefino

,Ca,H - Não foram detectados

do limite dos equipamentos).

CORRIDA

ÂNODO

T-650°C

4/18
4/19
4/20
4/21
4/22

T=700°C

4/13
4/14
4/15
4/16
4/17

T=750°C

4/23
4/24
4/25
4/26
4/27
4/42
4/43

T=800°C

4/28
4/29
4/30
4/31
4/34
4/44
4/45

Norma p /
:fo Corner-
cial-ASTM
B-391-78a

J c

( • ^

era

15,0
32,0
55,0
71,0

176,0

12,0
32,0
47,0
63,0

132,0

16,0
36,0
52,0
67,0

135,0
194,0
274,0

16,0
34,0
49,0
69,0

133,0
213,0
331,0

-

Ta

2133

10
NA
NA
60

108

2
NA
NA

9
17

10
12
11
19
18
31
56

24
NA
NA
17
21
NA
67

2000

Fe

3

5
4

< 1
< 1

2

58
22
2
7

10

4
1
1
3
2
3
2

26
7
4
5
4
8
4

100

P b

8

16
18
12
11
20

•

19
NA
12
NA
NA

13
11
14
11
12
16
13

16
10
10
13
12
16
12

-

Al

<19

<19
<19
<19
<19
19

<19
30
23
26
21

<19
<19
<19
<19
<19
<19
<19

<19
<19
<19
<19
<19
<19
<19

50

S i

94

182
180
44
24
25

192
70
77
56
55

16
16
16
20
31
22
50

17
7
3

30
24
53
37

50

°2

42

348
241
279
485
455

415
249

NA
226
270

385
446
460
552
642
656
647

486
513
551
560
536
583
637

250

N 2

40

<14
<14
<15
<15

15

23
<12
NA

<12
<12

<15
<15
<15
<15
<15
<11
<11

<15
<15
<15
<16
<16
21

<11

100

C

<15

<15
<15
<20

25
20

<15
21

<18
33
32

NA
20

<20
<20
<20

39
120

NA
<20
<20
<20
<20
<20
<20

100

S

< 5

19
19
12

8
7

133
124

12
8

< 5

NA
<5
<5
<5
<5
<5
<5

NA
<5
<5
<5
<5
<5
<5

(abaixo

MICRODU
REZA

HV/300g
Kgf/mm2

80

85
89
91

102
186

92
86
89
81
80

95
86
83
83

102
97

105

88
86
94
89
83
95
94

135
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Tabela 6

CORRIDA

ÂNODO

12<J <16 ~ 2
c on

4/18
4/13
4/23
4/28

32<J <36 —,
c cm2

4/19
4/14
4/24
4/29

47<J <55 —.
c cm2

4/20
4/15
4/25
4/30

63<J <71~2
c cm

4/21
4/16
4/26
4/31

I
( U O

650
700
750
800

650
700
750
800

650
700
750
800

650
700
750
800

- Influência

Ta

2133

10
2

10
24

NA
NA
12
NA

NA
NA
11
NA

60
9

19
17

Fe

3

5
58

4
26

4
22

1
7

<1
2
1
4

1
7
3
5

Pb

8

16
19
13
16

18
NA
11
10

12
12
14
10

11
NA
11
13

da Temperatura no Ele t roref ino

Al

^ 1 O

<19
<13
<19

30
<19
<19

<19
23

> 1 ft

/ 1 Q

y 1 Q

26
<19
<19

Si

94

182
192

16
17

180
70
16

7

44
77
16

3

24
56
20
30

°2í

42

348
415
385
486

241
249
446
513

279
NA

460
551

485
226
552
560

N 2Í

40

<14
23

<15
<15

<14
<12
<15
<15

<15
NA

<15
<15

<15
<12

15
<16

C

<15

<15
<15

NA
NA

<15
21

<20
<20

<20
<18
<20
<20

25
33

<20
<20

S

<5

19
133

<5
<5

19
124

<5
<5

12
12
<5
<5

8
8

<5
<5

MICRODU-
PEZA

HV/30C g
Kqf/iwn2

85
92
95
88

89
86
86
86

91
89
83
94

102
81
83
89

BIBLIOTECA
InslHulo ~- Química

íde de Sao Paul»
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i
íatura para os quatro intervalos de densidade de corrente cato- t

dica,onde os depósitos ainda são crescidos coerentemente.

As impurezas Co(< lppm), Ni(< 2 ) , Cr(< 1), Cu(< 1) ,

Kl- 1) , Li(* 1), Mnl< 5), Mg(< 1), Na(< 1), Ca(< 1) e H(< 5) fo

rar analisadas para algumas corridas e encontrair-se con: teo

ree abaixo daqueles do limite de deteçãc dos instrumentos ,

(limites indicados entre parênteses na frente dos elementos).

Inicialmente, devemos ressaltar que as corridas realiza

das a 700 C foram executadas antes daquelas a 650 C. Aparente-

mente í por este motivo que as impurezas Fe, Si e S têm valores

superiores, e as impurezas Ta e O têm valores inferiores qu? aque

jes de corridas feitas a 65C C, uma vez que, como já visto anteri-

ormente, certa? impurezas diminuem e outras aumentam conforme

procedemos a ei-.-trclise. Apesar diste ,a ir luência ãa i vr.f :õa-

de de corrente e àa temperatura pode ser claramente est :r .>da cios

s dpreser.'ados nas tabelas 5 e 6.

Nrvamente podemos cons atar o excelente refine a. iô

para c ântalo cujo teor reduziu drasticamente do valor .e 2132

ppm(peso) para valores inferiores a 1C 3ppm para todas as :>nd:-

?ões ensaiadas.

0 t e o r de t a n t a ir ' : •'.••??"•?;!. tos . :•' ̂ cc- ̂  -,v c <• :-;«JT • c

;)<-; d e n s i d a d e d e correiuf- . • j '. t-v-te- • 'eit. ' • i Lr

ri an temperaturas dt 6 50 a 7 0. " Z.

O s v a l o r e f nb* ,õ . • i a ci^ns :;-».)•: r^ ,. ,, r-.v-: ii

] 30mA/cm" deverr ser vastos -om cautela, especialmente aquele a

650C, tendo eir vista que, com mais altas correntes os depõsi-

los per'dem o crescimento coerente e algum sal pode ser ocluido
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pelo deposito, fazendo com que o teor de impurezas cresça. En

tretanto, este fato não prejudica nossas observações, pois os

comportamentos analisados são claramente manifestados antes dos

depósitos deixarem de ser coerentes.

Assim, na temperatura de 650 C, tivemos um aumento do

teor de tântalo de 6 vezes»quando variamos a densidade de cor

rente de 15 para 71mA/cm2,nas temperaturas de 700 e 750 C, pa

ra praticamente a mesma variação em J , este aumento foi de
c

4,5 e 2 vezes, respectivamente, enquanto que para a temperatu-

ra de 800 C não houve aumento do teor de tântalo.

A influência da temperatura (tabela 6) ê mostrada pa

ra dois intervalos de densidades de corrente, e observamos que

para a faixa 12 a 16mA/cm2 os teores de Ta crescem, cerca de

duas vezes, quando vamos da temperatura menor para a maior, en

quanto que para o intervalo 63 a 71mA/cra2 o efeito é contrário

e o teor cai cerca de 3 vezes.

0 teor de ferro mantêm-se, em geral, a níveis baixos,

sendo que esta impureza aumenta para baixas densidades de cor

rente em todas as temperaturas. Por outro lado, para uma mes_

ma faixa de densidade de corrente,os valores do ferro aumentam

quando aumentamos a temperatura. 0 efeito de J , contudo, é

mais importante que o da temperatura.

Os teores de chumbo, alumínio, nitrogênio, carbono e

enxofre não apresentam variações com a densidade de corrente e

temperatura. Alguns valores para Al e S apresentam-se superi-

ores àqueles normalmente encontrados, porém, observe que isto

somente ocorre durante um certo número de corridas, que depen-
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de do elemento. Após a corrida 16 para o enxofre e corrida 17

para o alumínio, estes elementos, aparentemente foram elimina-

dos do banho e consequentemente os seus teores caem abaixo

dos limites de detecção dos instrumentos analíticos.

0 silício apresenta um comportamento interessante. Pa

ra as temperaturas de 650 e 700 C, os valores são o dobro daque

]es do ânodo, quando estamos a baixas densidades de corrente, e

decrescem gradativamente para valores abaixo daquele do ânodo,

quando a densidade de corrente ê aumentada. Para temperaturas

de 750 e 800°C os valores são menores que o do ânodo para todas

as correntes, porém, crescem com o aumento da corrente.

Com relação a influência da temperatura, observe que

os valores da concentração de silício sempre diminuem ã medida

que a temperatura é aumentada, para todas as faixas de densida-

de de corrente. As excessões são a corrida 4/31, efetuada a

800°C e a 69mA/cm2 e todas aquelas executadas a 700°C, devido ao

fato, já mencionado, de terem sido realizadas antes das corri-

das a 650°C.

0 oxigênio é, sem dúvida alguma, o único elemento que

tom seu wilor, em relação ao ãnodo, aumentado de 10 a 15 vezes.

A concentração de O2 cresce com o aumento da densida-

de de corrente, para as temperaturas de 750 e 800°C, e comporta

se irregularmente para 650 e 700 C.

Para 650°C, o teor de O2, que para o deposito da cor-

rida realizada a 15mA/cm2 era de 348ppm, passou para 241 e 279

ppm quando a densidade de corrente foi aumentada para 32 e 55mA/

cm2, respectivamente. Para densidades de correntes maiores, 71
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e 176n>J\/cm*, os teores de Oj crescem para valores acima daquele

obtido com J de lSmA/cm*.

Para a temperatura de 700 C,o comportamento é seme

lhante, ou seja, há um decréscimo no teor de Oj para 32 e 47mA/

cm2 e um aumento em O2 para J de 63 e 132mA/cml. Porém, nesta

temperatura, os teores não cresoem acima do valor inicial (corrida 4/13).

Com relação a influência da temperatura sobre a concen

tração de O2, observamos que se eliminarmos as corridas realiza

das à 700 C, pelo motivo já exposto, os resultados obtidos mos

tram que os teores de oxigênio sempre crescem quando aumentamos

a temperatura. Este comportamento é observado para todas as

faixas de densidade de corrente empregadas.

A comparação dos teores das impurezas dos depósitos cem

a norma ASTM para Nb comercial, revelã-nos que, com excessão do

teor de oxigênio, que é sempre maior nos depósitos e do silício,

em alguns casos, as concentrações das impurezas são sempre infe

riores que aquelas exigidas pela norma, na maioria dos ensaios

realizados.

Na última coluna das tabelas (5) e (6) são apresentados

os valores das microdurezas (média de 3 medidas). As microdure

zas observadas possuem valores mínimos da ordem de aproximada-

mente 80 vickers (corridas 4/16 e 4/17), que sio comparáveis

àquelas do ânodo, e um valor máximo de 186 vickers (corrida 4/

22), que é maior do que o dobro do valor do ãnodo.

A comparação dos valores obtidos para a microdureza cem

aqueles especificados na norma ASTM para Nb comercial mostra

que somente em ura ensaio (corrida 4/22) a microdureza foi
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superior ao recomendado pela norma.

Os resultados obtidos para a microdureza não exibem

um comportamento regular com relação a variação da densidade

de corrente e temperatura. Isto ê explicado, geralmente, pelo

fato da dureza ser uma propriedade física que depende de vá-

rios fatores como: impurezas substitucionais, impurezas inters_

ticiais e deformações mecânicas. A influência de tais fatores

sobre a dureza de metais eletrodepositados ainda não ê bem

conhecida.

O deposito obtido era forma de pó, para J =570mA/cm2 e

T=750 C apresenta o seguinte resultado de análise química:

Ta-120ppm-peso, Fe-107ppm, Pb-23ppm, Al-67ppm, Si-197ppm ,

O2-2150ppm e N2-700ppm.

Os valores extremamente altos para O2 e N2 devem ser

atribuídos ao fato do depósito ter sido moldo. O mesmo resv.ltado é

obtido para outras amostras de pó e é devido a oxidação das par

ticulas causada pelo aquecimento durante a moagem.

5.3 - INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO

O efeito da concentração foi verificado analisando-se

os depósitos obtioos nas corridas descritas no item 4.3.2.3.

Assim, para uma concentração de 7.5% de Ions de nióbio (2,5% a

mais do que normalmente usado), temperaturas de 700 e 750°C e

densidades de corrente de 43, 91 e 160mA/cm2, as análises quí-

micas não mostram variações de interesse a não ser quanto ao

teor de oxigênio, que apresenta uma redução extremamente im-

portante em relação aos teores obtidos para a concentração 5%
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de Nb. Os valores encontrados a 700°C foram, 129, 160 e

135 ppra-peso e a 750°C foram, 149, 125 e 133 ppro-peso, respe£

tivamente as três densidades de corrente anteriormente meneio

nadas.

Os teores de Oj obtidos na concentração 7,5% de

Nb, são cerca da metade daqueles encontrados na - concentração

de 5% de Nb, para as mesmas condições de eletrólise e com apro

ximadamente o mesmo tempo de utilização do banho. Alem disto,

nas seis corridas efetuadas não foi observado nenhum indício

de aumento gradativo do teor de oxigênio.

Com esses valores obtidos para o oxigênio, to

dos os depósitos possuem-teor de impureza abaixo daqueles exî

gidos pela norma ASTN para niõbio comercial.

As microdurezas dos depósitos das seis corridas

apresentam valores na faixa de 79 a 85 vickers, que são compã

raveis aos valores encontrados para o niõbio do ânodo ( 80

vickers) e inferiores aos 135 vickers recomendados pela norma

ASTM-Nb comercial.

5.4 - INFLUÊNCIA DA PUREZA DO NIÕBIO DO ÂNODO

Com a finalidade de estudarmos o eletrorefino

do niõbio a partir de ânodos mais impuros, utilizamo-nos de um

produto já disponível em nossas pesquisas, que são lingotes

com cerca de 94,5% de niõbio, produzidos por reação aluminotér

mica de pentóxido de nióbio.

•

A tabela 7 mostra as condições e resultados obtidos
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para o eletrorefino de ânodos com cerca de 94,5% de niôbio.

Tabela 7 - Condições e Resultados do Eletrorefino de Nióbio

Aluminotérmico (94,5% de Nb)

Banho - FLINAK + 16% K2NbF7

T = 75O°C Jc - eemA/cm
1 V c é l u l a = 55mV

Mn,V,Sn,Ti,fo,Co,Cr,Ni,Sn,Mg,Ha,H - Não listados

ÃNODO

cftraoo

Norma
Nb-Co
inercl
ai ~

Nb

94,5%

-

IMPUREZAS (ppm-Peso)

Ta

786

1,7

2000

w

4,0

0,15

300

Fe

1479

148

100

Pb

66

14

-

Al

10300

<19

50

Si

787

68

50

Cu

530

22

-

L3374

509

250

N2

148

16

100

C

46

<25

100

s

17

9

-
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Observe que todas as impurezas presentes no niôbio de

partida têm suas concentrações reduzidas, porém os teores de

Fe, Si e Ojt apresentam valores acima dos recomendados pela nor

ma ASTM Nb comercial.

Com o depósito obtido na corrida acima descrita, pro

cedemos uma segunda eletrõlise numa solução de Flinak (eutéti^

co) com 24% de KzNbFz (aproximadamente 7,5% de íons de Nb), na

temperatura de 750°C, e com Jc » 40mA/cm
2. A análise química

mostrou os seguintes resultados: Fe-10ppm, Pb-llppm,Al< 19ppn»,

Si-17ppm, Cu< lppm, O2-170ppm, Na < llppm, C< 25ppm e S< 5ppm.

Após esta segunda eletrõlise, os teores de todas as

impurezas estão abaixo dos valores especificados pela norna

ASTM-Nb comercial. As impurezas Ta e W não foram analisadas.

5.5 - OUTRAS INFLUÊNCIAS

A variação do tempo de duração da eletrõlise, razão

entre área anódica e catódica, distância entre eletrodos e

atmosfera da célula não mostra qualquer efeito no que se refe

re a pureza do niõbio depositado.

O "envelhecimento" da solução, entretanto, apresenta

um efeito na pureza dos depósitos, cujo conhecimento é de ex

trema importância.

Como já comentado no Item 4.3.1 do capitulo anterior,

as impurezas de Fe, Si e C vão gradativamente diminuindo ã me

dida que procedemos as corridas da eletrõlise,enquanto que as impu-

rezas de Ta e 0 2 vão aumentando.

O controle deste aumento gradativo de Ta e O2 nos depósitos

ê de relevado interesse, porque através dele, é possível de-

terminar, por extrapolação, até que ponto uma solução eletro
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lítica pode ser utilizada, sen que o teor destas impurezas ul-

trapasse un; .orto limite.

As figuras 29 e 30 mostram, respectivamente, o aumen

to gradativo para o tântalo e oxigênio tomado con» função da

quantidade de niõbio dissolvida do ânodo, para as corridas rea

lizadas com o eletrõlito n9 4.

Na figura 29, somente foram usados, na construção do

gráfico, os valores da concentração de Ta relacionados com os

depósitos obtidos coerentemente (J < 70mA/c»2>, não se limitan

do âs mesmas condições da eletrólise.

Na figura 30 foram utilizados, na elaboração do grá

fico, os teores de oxigênio de praticamente todos os depó-

sitos realizados com o eletrólito n<? 4, sem levar em con

ta as condições em que foram produzidos.

O comportamento do teor de Ta como função da massa de

nióbio dissolvida anodicamente é semelhante ao comportamento do

oxigênio.

Embora os valores constantes dos gráficos não tenham

sido obtidos dentro das mesmas condições experimentais eles se

distribuem dentro de uma faixa estreita. Para os dois elemen-

tos, os valores crescem,"mais ou menos linearmente", com a

quantidade de massa dissolvida (n9 de eletrólise) e a "reta"

(representada pela faixa) muda para uma inclinação menor, após

termos dissolvido cerca de 260g (aproximadamente 1/4 da massa

total do eletrõlito), A partir desta mudança os teores de Ta

e Oj crescem menos, obviamente, e para o Oi há uma estabiliza
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ção dos valores em torno de 650ppm. Este valor é três vezes

menor que o limite de solubilidade de Oj em Nb, para as tempe-

raturas usadas, e a estabilização ocorrida tem outra causa que

será apresentada no final do capítulo (Apêndice A).

O fato dos dois elementos terem apresentado uma mu

dança de comportamento (variação na declividade da faixa), pa

ra a mesma massa de niõbio dissolvida anodicamente,vêm confir-

mar a forte influência que o oxigênio exerce na codeposição do

Ta /13/.

Com relação ao Ta, observe também que, apôs dissolver-

mos cerca de 500g de niõbio no banho, metade da massa do el£

trólito, os valores de Ta -nos depósitos de Nb estão em tor

no de 23-30ppm. Este resultado garante-nos que,do ponto de

vista da impureza de Ta, podemos eletrolizar uma quantidade de

niõbio muito superior â quantidade de solução no cadinho,

antes que o teor de Ta nos depósitos atinjam,por exemplo, os

500ppm Ta, que é o valor máximo aceito para grande parte das

aplicações do nióbio.

5.6- CONCLUSÕES

Com o exposto anteriormente, podemos concluir o que

segue:

1. A fim de reduzirmos as impurezas Fe, Si e S, pre

sentes nos sais do banho, a solução deve ser eletrolisada du

rante um certo intervalo de tempo. Para todas as temperaturas

estudadas, as densidades de corrente que parecem ser mais apro-

priadas para acelerar esta redução são aquelas inferiores a

16mA/cm2.
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2. Excelente refino é obtido com relação ao tântalo,

sob todas as condições estudadas. Assim, para um banho com

cerca de 5% de Ions de Nb, o tântalo ê reduzido de mais de

2000ppm, para menos de 20ppm, quando usamos condições apropria

das (J < 135 mA/Cm* e 700 <T< 800°C) , e para teores nunca supe

riores a 108ppm, mesmo quando são empregadas condições extre

mas para T e J_ (T=650°C e J > 71mA/cim2 ou T=750, 800°C ec c

Jc>194mA/cro
2).

3. 0 teor de tântalo nos depósitos, aparentemente não

depende do teor dele no niõbio de partida (ânodo), conforme su

gerem as corridas realizadas com ânodos de diferentes teores

de Ta.

A concentração de tântalo no niõbio depositado aumen

ta gradativãmente com a massa de niõbio dissolvida anodicamen

te, o que sugere, que a quantidade de Ta presente no depósito

é só função da concentração desta impureza no banho, desde que

as demais condições de eletrõlise sejam mantidas constantes.

Se nenhuma purificação do banho for realizada, o aumen

to gradativo da concentração de Ta na solução produzira, con

sequentemente, um aumento gradual no teor de tântalo dos depõ

sitos e acabará por inutilizar a solução. 0 "instante" em que

isto ocorre depende do valor máximo de tântalo que podemos to

lerar num depósito.

4. É possível, através de condições adequadas de ele

trólise, baixarmos a concentração de Ta no banho, por meio de

um aumento do seu teor no depósito desde que se utilize ânodos

com baixo Ta.
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ASM I in notulo, con:u?i|uc-3o aumentar n vida útil do um

banho eletrolítico usado no eletrorefino do niôbio.

6. Na temperatura de 700 e 750°C, com J <160mA/cm2 e
c

5. As condições T - 750 ou 800 C, Jc<135mA/cm
2 e CNfe-

5,0% produzem depósitos com concentrações de impurezas menores '
i

que aquelas especificadas na norma ASTM-Nb comercial, com ex

cessão da impureza oxigênio.

^ I
C ^ - 7,5%, sao produzidos depósitos com teores de impurezas '

completamente dentro dos valores recomendados pela norma ASTM-

Nb comercial, inclusive para o oxigênio.

7. Com a drástica redução que ocorre na concentração

do tântalo, os depósitos de niõbio obtidos sempre possuem pure

za mais elevada que o niõbio do Snodo (99,7%) mesmo quando seu

teor de oxigênio é superior aquele do ânodo.

No capítulo anterior já foi demonstrado que depósitos

com alto teor de oxigênio (^450ppm) mas com alta pureza total,

são perfeitamente dúteis e não apresentam qualquer problema de

transformação mecânica.

8. O eletrorefino alcançado, com ânodo de 94,5% de

niõbio, foi excepcional, porém, os teores de Fe, Si e Oi

estão acima daqueles recomendados pela norma ASTM - Nb

comercial.

A realização de uma segunda corrida de eletrõlise re

duziu as concentrações destes elementos para valores inferio

res aos recomendados pela norma ASTM.

Os resultados obtidos com esta dupla eletrõlise são

extremamente interessantes,pois permitem obter niõbio de pu



- 115 -

reza no mínimo comercial, utilizando-se somente da técnica de

eletrólise. Esta técnica, em comparação com a fusão a vácuo em

forno de feixe eletrônico, que é a técnica usada atualmente,

além de ser muito menos sofisticada e demandar investimentos de

capital menores e sõ em equipamentos nacionais, apresenta a

grande vantagem de ser uma técnica de fácil domínio e já family

ar das empresas mineradoras.

Esta outra alternativa para produção de nióbio está

sendo estudada e conforme os resultados poderá ser usada indus-

trialmente.

9. Das conclusões anteriores podemos afirmar que exis-

tem condições em que podemos obter depósitos com teores de impu

rezas dentro do recomendado pela norma ASTM Nb-comercial e com

um reduzido teor de tântalo.

Assim, naquelas aplicações onde sõ o tântalo é fator

proibitivo podemos utilizar o niBio eletrolltico sem qualquer

tratamento adicional.

10. Nas aplicações onde necessitamos de nióbio coin bal^

xo teor de tântalo e também com baixo teor de todas as outras

impurezas, devemos combinar as técnicas de eletrorefino e fusão

a vácuo em forno de feixe de elétrons.

As referências /3 e 5/ descrevem a utilização deste

procedimento combinado para obtenção de niõbio de ultra elevada

pureza.

0 processo combinado, entretanto, tem algumas alterna-

tivas possíveis.

a) Eletrolizar primeiro o nióbio produto da reação alu
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minotérmica (94,5%-Nb) e em seguida proceder uma única fu

são em feixe eletrônico.

b) Fundir inicialmente o produto da aluminotermia,ele

trolizar o nióbio obtido e posteriormente processar nova fusão.

A primeira alternativa tem o inconveniente de estarmos

eletrolizando um niõbio bastante impuro, que provavelmente, dî

minuirá o tempo de vida da solução eletrolltica.

A segunda alternativa apresenta o problema de neces-

sitarmos de pelo menos duas fusões, antes da eletrõlise, para

tornar o niõbio passível de ser trabalhado mecanicamente (cor-

te, torneamento, furacão). Mesmo que este problema venha a

ser contornado ainda temos que executar uma fusão a mais que

na alternativa anterior.

Estas duas alternativas estão também sendo objeto de

estudo mais amplo, principalmente em relação aos aspectos eco-

nômicos, e poderão ser usadas futuramante em nível industrial.

Qualquer que seja a alternativa usada parece claro

que não necessitamos, no ânodo, niõbio de 99,7-99,8% (3 fusões

em feixe de elétrons), que é o material utilizado até o momenta

11. No caso de uso de processo combinado, eletrõlise e

fusão, devemos ressaltar que,as condições em que a eletrõlise

é processada podem ser mais amplamente variadas. Neste caso

não teremos mais qualquer restrição quanto â superfície e es

trutura dos depósitos. Os únicos fatores que interessam, en

tão, são a economicidade do processoe a pureza final dos depósitos.

Mesmo assim, somente o teor de Ta e W são de interesse, uma

vez que estes são os únicos elementos que não são reduzidos
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na fusão.

Assim, podemos utilizar densidades de corrente superi

ores aquelas para produção de depósitos coerentes, como por

exemplo, 274mA/cm2 (corrida 4/43) e 331mA/cm2 (corrida 4/45) ,

ou mesmo 570mA/cm2 (corrida 5/74) . Muito embora estes depõsi^

tos apresentam algum sal incrustrado, essa quantidade de sal

nio ê muito grande e não acarreta qualquer problema na fusão

por feixe eletrônico.

12. 0 conhecimento da curva de concentração de Ta nos

depósitos em função da massa de nióbio dissolvida nos ânodos,

permite calcular, por extrapolação, a quantidade máxima de nio

bio que pode ser eletrolizada sem que os depósitos ultrapassem

um certo valor pré-fixado para esta impureza.

O fato acima ê de extrema importância, pois possibilita

evitar custos com análises onerosas de ativação de neutrons e

também determinar em que momento da operação devemos proceder

uma purificação do banho (conclusão 3).
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APÊNDICE A

MECANISMOS DA REAÇÃO DE ABSORÇÃO DE OXIGÊNIO

EM METAIS PEFRATÁRIOS

A estabilização do teor de oxigênio nos depósitos, de

pois de um certo tempo de operação do banho,pode ser entendida,

pelo menos qualitativamente, examinando-se o mecanismo da in

teraçlo metal-gãs (Nb-O). Este ê o modo, apontado na literatura

/25,26/, pelo qual o oxigênio entra para o interior do metal.

O mecanismo de absorção do oxigênio por um metal é

normalmente subdividido nas seguintes etapas.

1. Transporte das moléculas (ou Ions) do gás do meio

circundante para a superfície do metal, seguido por uma adsor

ção fraca (adsorçlo física).

2. Dissociação das moléculas do gás na superfície do

metal com uma intensa adsorção dos átomos (ou ions) do gás (ad

sorção química).

3. Transferência dos átomos (ou íons) para o interi

or do metal, através da superfície. Esta, nos metais refratá-

rios, envolve da ordem de dez camadas de átomos.

4. Difusão dos átomos ou íons na rede metálica.

A energia de ativação das etapas acima é mostrada na

figura 31.
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Com base no exposto verificamos que o oxigênio (02),

presente no meio circundante e na superfície, não penetra no

niõbio tendo em vista sua energia ( A H
AQ)

 s e r menor que a ener

gia necessária para penetração através da superfície tQono^ •

Para que a penetração ocorra é necessário que o oxigênio se io

nize, pois assim, sua energia (AH + AH-J será maior que a

energia de penetração.

O resultado da figura 30 pode ser explicado do seguin

te modo:

a) No início,o teor de oxigênio no banho é baixo e e le

se encontra prioritariamente na forma ligada (complexada), dan

do uma baixa porcentagem, de oxigênio ionizado.

b) Com a adição de material, há aumento no teor de oxi^

gênio do banho com conseqüente aumento do teor de 0 na super

fície do metal.

c) A saturação do teor de O2 no metal indica também a

saturação da concentração de Ions de O2 no banho. Isto nos le

va a conclusão de que deve estar havendo recombinaçao de Ions

de oxigênio no banho, formando O2 e uma conseqüente degaseifi-

cação para a atmosfera de argônio, na superfície do banho.
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CAPITULO 6

GALVANOTECNOLOGIA DO N I O B I O

6.1 - INTRODUÇÃO

O estudo de revestimentos metálicos por eletrõlise em

meio de sais fundidos tem despertado, nestes últimos anos, um

especial interesse de pesquisadores desta área, tendo em vista

.ião sô a natureza do metal do revestimento como também às pro

t;riedadcs apresentadas pelo mesmo.

Com relação ã natureza do metal do revestimento, desta

cam-se os metais refratãrios de um modo geral, bem como ligas

binãrias dos mesmos (NbTa, NbCr, NbNi, TaCr, TaNi).

No que diz respeito as propriedades apresentadas pe

los revestimentos de metais refratários/devemos ressaltar aque

Ias que possibilitam resistência a corrosão, a oxidação a alta

temperatura, a erosão e até mesmo aquelas propriedades que

conferem aos depósitos efeitos decorativos.

As vantagens apresentadas pela eletrodeposiçao em

meio de sal fundido em comparação com a de meio aquoso são:

1. Alta eficiência da eletrõlise

2. Alta taxa de deposição e melhor potência de pene-

tração e cobertura.

3. Melhores propriedades, com depósitos livres de po-

rosidade e livres de tensão interna permitindo de
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formações posteriores.

4. Aplicação a uma grande variedade de substratos

Uma revisão geral de eletrorecobrimento em meio de

sais fundidos é apresentada por Sethi /27/.

No caso específico do niõbio e suas ligas os componen-

de maior interesse para revestimentos são:

a) Elementos de aquecimento

b) Termopares

c) Tubos trocadores de calor

d) Componentes de motores (pâs de turbina)

e) Blindagem de veículos espaciais

f) Componentes de reatores nuclear

g) Tubos de vácuo e emissores termoiônicos

h) Componentes para implantes ortopédicos

i) Objetos decorativos

Nas aplicações contra corrosão, normalmente são empre-

gados componentes de tantaIo puro. Este metal tem excepcional

resistência a corrosão, mesmo a elevadas temperaturas, devido

a formação de camadas de ôxidos passivantes.

Uma liga Nb-Ta com 40% de Ta /28/ apresenta aproximada

mente a mesma resistência a corrosão que o tântalo ouro, poden-

do portanto, a custos menores, produzir os mesmos resultados.

Neste capítulo, são apresentados resultados de

estudos preliminares de eletrodeposição de niõbio com finalida-

de de revestir materiais menos nobres.

Com esse objetivo são analizados;

1. A influência da densidade de corrente, tempo de du
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ração da eletrõlise etemperatura, na qualidade superficial e

interna na espessura dos depósitos, bem como na velocidade *ie

deposição.

2. O comportamento da espessura dos revestimentos em

peças com diferentes perfis e posicionamento com relação ao

õnodo.

A aplicação da eletrodeposiçao de nióbio com fins de

produção de peças é comentada tendo por base ensaios realiza-

dos na planta piloto (Capítulo 7).

6.2 - RESULTADOS OBTIDOS ANTERIORMENTE E APLICÁVEIS AOS PROCES

SOS GALVANOTÉCNICOS

Alguns resultados relevantes para a aplicação da ele

trólise em processos galvanotécnicos são comuns aos demais pro

cessos jã discutidos. Os mais relevantes slo os seguintes:

1. A eletrodeposiçao do niõbio apresenta bons resul-

tados de aderência sobre substratos de cobre, aço carbono, mo

libdênio e grafite.

Dentre estes, o cobre, o aço carbono e o grafite são

os que apresentam maior interesse tecnológico para aplicação

de revestimentos ou. para a produção de componentes.

2. Os depósitos obtidos são puros e em alguns casos

ultra puros.

3. O aumento da densidade de corrente, e, ou, o au

mento da concentração de íons de niõbio na solução servem de

parâmetros controladores de tamanho dt grão.
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6.3 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os ensaios de eletrorevestimentos foram realizados e-

FLINAK (eutético) + 16% KjNbF7.

As temperaturas utilizadas foram de 700, 750 e 800°C,

mas, só as de 750 C são analisadas, posto que não foi detec

tada qualquer diferença na qualidade dos revestimentos.

Os tempos de duração da eletrodeposiçao foram varia-

dos de 10 minutos a 1 hora.

Os ânodos foram 6 barras cilíndricas de nióbio de pu-

reza comercial (99,7-99,8%), com diâmetro de 9,5mm.

O metal base para revestimento foi preparado de modo

descrito no item 3.8.

As espessuras foram medidas por microscopia óptica ,

ao longo do perímetro de um corte transversal ou longitudinal

dos cátodos.

6.3.1 - Revestimentos de Nióbio sobre Cobre Comerei-

ai

A tabela 8 resume as condições e resultados de seis

ensaios de revestimentos de niõbio, tendo como metal base co

bre comercial.

As quatro primeiras corridas referem-se a deposição

com uma corrente constante de 250mA, densidade de corrente ca

tódica entre 32 e 43mA/cm2, com tempos de duração de eletrôli-

se de 10, 40, 60 e 180 minutos.

As duas últimas corridas referem-se a deposição cem
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corrente e tempo distintos, porém, de modo a manter a carga

elétrica Q (Ixt) constante. Estas duas corridas serão analisa

das juntamente com a terceira, que também apresenta o mesmo va

lor de Q.

Tabela 8

Corrida
n9

6/6

5/23

6/8

6/7

6/12

6/13

- Revestimentos

Solução FLINAK

T =

Corrente
(mA)

250

250

250

250

125

1000

1. Média de 5

2. Superfície

750°C

Area
(cm2)

6,96

5,87

6,84

7,77

7,04

6,68

de Niõbio sobre Cobre

-i- 16%

Jc
(mA/cm2)

medidas

irregular

36

43

37 •

32

18

150

K 2NbF 7

(mV)

125

134

132

120

80

450

Tampo de

(min)

10

30

60

180

60

7,5

Comercial

Espessura

(um)

52

50

80

180

40

20

ecc
*

94

100

94

84

83

70

A figura 32 mostra as camadas depositadas para a» cor

ridas realizadas com corrente constante e tempos de duração

de 30 e 60 minutos.

Todos os revestimento» apresentam "jna superfície lisa,



(a) J = 43mA/cm2 t= 30 minutos

P.spessura da camada 50ym (média 5 medidas)

(b) J = 37mA/cm2 t= 60 minutos
c

Espessura da camada 80ym (média 5 medidas)

Fig. 32 - Revestimento de Nióbio sobre Cobre - (Aumento 200x)

Solução FLINAK (eutético) -•• 16%K2NbF7

T = 750°C
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sem defeito, de cor cinza metálico e levemente brilhante, seme

lhante ao depósito da corrida 4/13 mostrado na figura 17. A

interface nióbio/cobre não apresenta defeitos, que sugere uma

perfeita aderência.

Da tabela 8 observamos que as espessuras dos depósi

tos não mantêm um crescimento uniforme com o tempo, tendo em

vista que ocorrem variações tanto na eficiência de corrente co

mo na área do eletrodo.

A influência da densidade de corrente sobre as espes-

suras,pode ser vista observando seqüencialmente as corridas 6/

12 (18mA/cm2), 5/23 (43mA/cm2) e 6/13 (150A/cm2). Nestas cor

ridas esperava-se que as espessuras fossem aproximadamente cons-

tante, uma vez que a carga passada na célula foi constante.

Entretanto, novamante as -diferenças em ecc modificaram os re

sultados esperados.

6.3.2 - Revestimentos de Nlóbio sobre Aço Carbono -

SAE 1020

Identicamente ao Item anterior,a tabela 9 mostra os

resultados de revestimentos executados sobre aço carbono 1020.

A figura 33 mostra as camadas depositadas para os en

saios realizados a corrente constante e com tempo de duração de

10 e 30 minutos.

Os revestimentos têm as mesmas características que

aqueles realizados sobre cobre, porém, as camadas depositadas

apresentam uma superfície mais uniforme,e un brilho mais inten-

so.
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As corridas realizadas com carga constante de 0,125A. h,

neste caso, produziram camadas com espessuras iguais.

Na figura 34 é mostrada a variaçlo da velocidade de

deposição em função da densidade ôe corrente catódica, tanto

para revestimento de niõbio em aço como em cobre. Os valores

usados, na construção do gráfico são somente aqueles das

das realizadas com a carga constante de 0,125A.h.

Tabela

Corrida
n<?

6/19

6/9

6/11

6/15

6/17

9 - Revestimentos de Niõbio sobre Aço

Solução

T =

Corrente
(raA)

250

260

250

125

1000

750°C

Area
(cm2)

6,47

7,15

6,5

6,64

6,08

FLINAK

Jc
(mA/cm2)

37

36

38

19

165

Carbono

e u t é t i c o ) + 16%K2NbF7

*ce l
(mV)

135

138

140

90

• 600

Ttempo de
Deposição

(min)

10

20

30

60

7 ,5

Espessura
(pm)

10

30

45

50

50

SAE 102C

ecc
%

83

97

94

90

94

Observe que as velocidades de deposição para substrato

de aço e de cobre crescem linearmente com a densidade de corren

te e são idênticas até cerca de 40mA/cm2. Â partir desta densi
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(a) J = 37mA/cm2 t= 10 minutosc
Espessura da camada 10 pm

(b) J = 38mA/cm2c t= 30 minutos

Espessura da camada 50 pm

Fig. 33 - Revestimento de Nióbio sobre Aço Carbono SAE 1020

(Aumento 200x) -

Solução - FLINAK (eutetico) + 16%K2NbF7

T = 750°C
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•§ «x>

I-
3
o

I
300

200

100 ' ' \
i

80 100 100 .
JC («A/cm2»

FIG. 34 - Velocidade de deposíçSo Vs. densidade de cor

rente cato'dlco para revestimentos de nid-

bio em cobre comercial e aço carbono SAE

1020 . Solução FLINAK • 16% K 2 NbF T

Q (constante) • 0,125 A * h .
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dade de corrente, a velocidade para substrato de cobre passa a

crescer com uma declividade menor que aquela para substrato de

aço.

6.3.3 - Revestimentos sobre Tubos de Cobre Comercial

O teste de revestimentos de tubo de cobre foi realiza

do com peças de diferentes diâmetros e com as duas extremida-

des abertas. A figura 35 mostra esquematicamente a posição dos

tubos na célula.

Os ensaios foram executados com tempo de duração de

20 minutos e 24 horas, com tubos de diâmetro externo/internode

23/21mm, ll/9mm e 6,35/4,8mm. A densidade de corrente usada

foi de 40mA/cm2, e foi calculada levando-se em conta somente a

área externa dos tubos.

As corridas realizadas, com 20 minutos de deposição ,

produzem praticamente, revestimento somente do lado externo.

Por outro lado, as corridas executadas com 24 horas

produzem revestimentos tanto na face externa como na interna,

porem, com diferentes espessuras

A figura 36 mostra a variação da espessura externa e

interna das camadas depositadas em função do comprimento imer-

so do tubo (vide fig. 35).

Da figura 36 e com ajuda da figura 35 podemos obser-

var que, a espessura da camada interna ê nula, até um certo com

primento imerso do tubo e, cresce rapidamente a partir deste

valor.
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Tubo d« Cobre

Compr. lm<srso

do Tubo (cm)
o\j

0.5
1

1.5
2

2.5

3

-
•

— —
— —

. —

J

— —
— —

/

— — — •

i — — ^ —

_ —

Cadinho de Níquel

/

Nível do Solução

/ Solucflo EletrolMco

FIO 35 - ARRANJO ESQUEMÁTICO DO POSICIONAMENTO

DOS TUBOS

••
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2OOO

1500

1000

500

0,/i « 2 3 / . I •»•

2000 -

I5OO

«./I • 6.34/4.8 n»«

1000 -

500 -

2000

1500

1000

500 -

0 0.5 10 15 2X> 2£ %0 0 0J5 IQ Ifi ZO ZJ» 3J0 0 0£ 10 (5 Í0 2£ 3,0
Comprimento lm«r«o (cm) Comprlmwito Imerso (cm) Comprimenfo tmorso

FIG. 36 * Vorloçõo do espessuro externo e interno do cômodo
depositado em funcflo do comprimento imerso do tubo
(lado direito dos gráficos correspondam o extremida-
de inferior do tubo).
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Este valor depende do diâmetro dos tubos e ê cerca de

um centímetro para os tubos com JJ. de 9 e 21 mm e cerca de dois

centímetros para o tubo com 0^ de 4,8mm.

A espessura da camada externa que, apresenta um certo

valor inicial em torno de lOOOum, cresce â medida que o compri

mento imerso também cresce. Porém, este crescimento é mais rã

pido nas proximidades das extremidades.

Eliminando-se as extremidades e analisando os tubos

nos dois centímetros centrais, observamos que, a espessura man

tem-se aproximadamente constante para o tubo com 0 llmm. Pa

ra os tubos com 9 23mm e 6,34mm, a variação da espessura, en

tre as extremidades, dos dois centímetros centrais, ê de cerca

de 18% e 6%, respectivamente.

Os revestimentos produzidos com tempo de deposição cs

20 minutos apresentam as mesmas boas características de todos

os outros ensaios.

Além disto, com o revestimento feito no tubo de 23mm,

foi possível verificarmos que a película não se solta do tubo

e nem apresenta sinais de trinca ou defeito quando parte do

tubo é encurvada até 100% do diâmetro inicial.

Os revestimentos produzidos com tempos de 24 horas ,

evidentemente apresentam, na superfície externa, as caracterís

ticas de depósitos espessos, ou seja, uma certa aspereza. Po

rém, na superfície interna o revestimento é extremamente liso.

Devemos destacar que essa aspereza da superfície ex

terna não apresenta problemas, pois externamente os tubos são

facilmente trabalhados mecanicamente. Assim, só precisamos con
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trolar a camada interna dos depósitos, jã que a externa é pas-

sível de um ajuste posterior.

6.3.4 - Revestimento de Chapas Retangulares e Barras

Cilíndricas de Cobre e Aco Carbono 1020. Co»

Diferentes Perfis

A tabela 10 mostra as condições e resultados de depó-

sitos realizados com a finalidade de estudar o comportamentoda

eletrodeposiçao de camadas delgadas em cãtodos que simulara com

ponentes que possuam cavidades em profundidade. Foram usadas

cavidades profundas, mas, com grande abertura e cavidades com

profundidades pequenas, mas com pouca abertura.

No ensaio número* 1 os eletrodos têm uma geometria que

guarda uma certa semelhança com uma pequena célula de Hull.

Analisando-se os resultados, das medidas de espes-

sura dos depósitos, no lado do cãtodo diretamente voltado para

o ânodo, verificamos uma uniformidade da espessura na região

central do depósito, o que nos permite associar uma elevada

potência de Recobrimento* (^100%).

Os efeitos de borda, nestes experimentos, são nota

veis, porém, mesmo levando-os em conta, ainda assim teremos va

lores elevados de Potência de Recobrimento (^80%).

(*) Potência de Recobrimento (Throwing Power) /18/.

Potência de Recobrimento » K + M - 2 " * 1 0 0 % ° n d e

K é a razão entre as distâncias cátodo-ânodo para as par-

tes mais afastada e mais próxima.

M é a razão entre as massas depositadas nestas partes.



Tabela 10 - Condições e Resultados de Revestimentos sobre Cátodos com Diferentes Perfis e Geometrias

CATODO ANODO MONTAGEM NA CÉLULA CONDIÇÕES-OPERAÇÃO ESPESSURA(um)

- Ensaio n<? 1

Chapa de aço car

bono 1020, retan

guiar de 95 x 15

x 0,9nun

Chapa de nióbio co

mercial 99,7-99,8%

retangular de 60 x

15 x 10mm

Nb
* \l

Jc -

V »

t •

750°C

50mA/cmJ

150mV

1 hora

POSI

ÇÃO

SOmm

1

2

3

4

5

6

LADO
TOLTADO
PARA
ANODO

250

200

150

150

150

200

COSTAS
DO

CATODO

100

100

50

100

100

100

- Ensaio n9 2

Chapa de cobre

comercial, retan

guiar de 95 x 15

x 0,5mm

Cobre

Chapa de nióbio co

mercial 99,7-99,8%

retangular de 60 x

15 x lOmm

V

t

750°C

45mA/cm2

182mV

1 hora

24on 20nm
^Distância entre pontos em VG

1

2

3

4

5

6

7

8

600

500

250

100

50

300

450

700

250

50

150

400

200

300

250

400

i

w

i



- Continuação da Tabela 10

CATODO ANODO MONTAGEM NA CÉLULA CONDIÇÕES-OPERAÇÃO ESPESSURA(um)

Ensaio n9 3
Barra cilíndrica
de aço conforme
desenhoro

6 barras cilíndri-
cas de niõbio de 9
1/2"

ACO T
i

J

750°C

20mA/cm:

180mV

1 hora

POSI

ÇÃO

POSIÇÃO DA FACE
VOLTADA PARA

UM AiMODO

50

150

250

100

75

200

Ensaio n9 4

Barra cilíndrica
de aço conforme
desenho

6 barras cilíndri-
cas de niôbio de 9
1/2"

••s

750°C

**J,, - 20mA/cm2

7 - 150mV

t • 1 hora

** j calculado com

area do cilin-

dro, sem levar m

conta ai cavida-

des.

100

50

300

i

i
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A comparação do ensaio número 2 com os de número 3 e

4, mostra que a espessura depositada é mais uniforme nas cavi

dades pouco profundas e com pouca abertura do que naquelas cam

grande profundidade e grande abertura.

Apesar da grande diferença na geometria das peças,ve

ri ficamos que, para as condições usadas, toda a superfície dos

cãtodos foi revestida. Isto comprova, novamente, o alto va

lor da Potência de Recobri men to e garante-nos, então, a possi_

bilidade de revestimentos em peças com geometria complexas.

6.3.5 - Galvanoplastia do Nióbio

Ensaios de galvanoplastia foram realizados na planta

piloto, tendo em vista obtermos peças que, além de possuirem

maiores dimensões, poderiam ser úteis em alguma das atividades

de nosso centro de pesquisa.

Assim foram produzidos cadinhos de niõbio na forma ei.

líndrica e retangular (vide Capitulo 7).

Apesar das poucas peças produzidas, devemos salientar

que os resultados obtidos neste capitulo permitem-nos afirmar

que mesmo peças de formas complexas podem ser produzidas. A

remoção da matriz por meio de um ataque ácido em geral não

oferece nenhum obstáculo.

6.4 - CONCLUSÕES

Tendo em vista os resultados apresentados neste capí-

tulo, juntamente com alguns do capítulo anterior, podemos con

cluir que:
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1. Os materiais cobre comercial, aço carbono 1020 e

grafite, são passíveis de serem eletrorevestidos, com pelícu-

las delgadas ou espesass de nióbio, numa solução contendo

F M N A K (cutético) e 161 K3NbF7, com densidades de correnteque

variam entre 40 e 160mA/cmz com temperaturas compreendidas en

tre 700 e 600°C.

O aumento da concentração de íons de nióbio na solu-

ção possibilita uma diminuição no tamanho dos cristais.

2. Todos os revestimentos obtidos, com excessão da

queles sobre cobre, COB tempos de duração inferiores a 20 mi-

nutos, apresentam superfície lisa, sem trincas ou falhas e

uma interface substrato/niõbio livre de defeitos. Estas ca-

racterísticas são mantidas mesmo quando executamos testes de

encurvamento.

3. As espessuras dos depósitos crescem com o aumento

do tempo, porém, não de modo proporcional.

Revestimentos executados com corrente e tempo variá-

veis, mas de maneira a manter a carga (0,125A.h) constante pro

duzem espessuras aproximadamente constante somente quando o

substrato é de aço.

4. A velocidade de deposição aumenta linearmente com

a densidade de corrente, e são iguais tanto para o cobre, co

mo para o aço. A partir de 40mA/cm2, c velocidade de deposi-

ção para substrato de cobre passa a crescer mais lentamente.

A explicação deste desvio só será possível com um es

tudo mais detalhado das variações da eficiência de corrente

catódica em função da densidade de corrente para tempos de du
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ração iguais aos utilizados, nestas experiências.

Tudo leva crer que o fenômeno da epitáxia, torna-se

importante na deposição de camadas delgadas. Observe nas figu

ras 32 e 33 que a interface aço/niõbio aparenta uma melhor qua

1 idade que aquela do cobre/nióbio.

5. Os ensaios realizados com tubos de diferentes dia

metros mostram a viabilidade de revestimentos tubos de elemen-

tos de aquecimento, de trocadores de calor e de termopares.

O revestimento interno de tubos, sem ânodos posiciona

uos internamente, é possível, mas a relaçio diâmetro-comprimen

to interno depositado deve ser estudado caso a caso.

6. Os revestimentos executados em cátodos com diferen

tes geometrias e perfis mostram a excelente potência de reco-

brimento dos banhos usados.

Em todos os casos estudados, por mais complicada que

fosse a geometria todas as partes dos substratos foram recober

tas.

7. A boa Potnnci/i do Rocobrimento qarnnto a

<i,ule do produzirmos peças com perfis bastante irregulares.

8. Finalmente podemos concluir que, em principio, o

eletrorevestimento sobre os materiais estudados não apresenta

problemas importantes para sua aplicação.

Entretanto, devemos mencionar que, para executarmos es

t'.> revestimento sobre peças reais, precisamos, primeiro, conhe

- T previamente a espessura mínima necessária para proteger os

j ntos de maior importância da peça e, segundo, proceder um
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estudo experimental a fim de determinarmos os possíveis inter-

valos de variação dos parâmetros importantes que controlam a

eletrodeposição, assegurando, com isso revestimentos com as

qualidades mínimas desejadas.
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CAPÍTULO 7

PLANTA PILOTO DE ELETRÔLISE

7.1 - INTRODUÇÃO

Este capítulo foi destinada t discutir separadamente

os resultados de operação da planta piloto para eletrólise de

metais refratãrios.

Assim, inicialmente, são apresentados os diagramas es_

quemãticos da célula e da sua instalação completa e são discuti

dos os vários componentes e as condições de operação de corri-

das preliminares de eletrorefino do nióbio.

São apresentados também os resultados experimentais das

corridas de teste, concernente ao levantamento de parâmetros ope

racionais e econômicos da planta para o processo de eletrorefi-

no, bem como resultados que demonstram a possibilidade de uti-

lização da planta em processos galvanotécnicos.

7.2 - COMPONENTES DA PLANTA

A. Célula Eletrolítica, Cadinho e Eletrodo

h célula da planta piloto tem uma configuração seme

lhante a de laboratório, diferindo apenas nas dimensões e na

parte superior, onde o suporte dos eletrodos não tem contato com

o ar exterior.

As figuras 37 e 38 mostram esquematicamente a célula

eletrolítica e a instalação global da planta e a figura 39 é
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FIG. 37 - PLANTA PILOTO DE ELETROllSE
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Fig.39 - Planta piloto de eletrolise de metais re

fratários - Capacidade 250kg/ano.
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uma vista real da planta.

A célula piloto é totalmente construída com aço inoxi

dável AlSI 316, exceto a parte inferior, que é construída em aço

inoxidável AISI 316L. A altura é de aproximadamente cinco me

tros e o diâmetro interno de 250mm. As demais dimensões são

mostradas na figura 37.

O tubo da parte inferior da célula possui uma camisa

para água de refrigeração na extremidade que ê acoplada ã vãl

vula guilhotina (n9 11) de alto vácuo, para manter fria as par

tes em contato com os anéis de vedação, que estão localizados

nesta região. Este tubo possui entradas para vácuo, argônio,

terniopares controladores-indicadores de temperatura e manôme-

tros indicadores da pressão na célula.

A parte superior nesta célula é dividida em dois tu

bos; um, o estacionador, é uma câmara de espera para os eletro

dos permanecerem durante a sua troca,o outro,é um tubo fecha-

do na extremidade superior, acoplado em cima do anterior, que

serve para manter o suporte dos eletrodos (n© 6 na figura 37)nu

ma atmosfera de argônio, sem contato cora o ar exterior.

O estacionador possui entradas para o sistema de vá

cuo, para injeção de gás inerte e para instalação de manõmetro

indicador da pressão da célula.

Internamente ao tubo superiort que é acoplado aoestaci^

onador, está instalado um sistema de movimentação dos eletrodos

(n9 14) que serve para as operações de subida e descida dos

eletrodos quando da sua retirada ou imerslo no banho. Este tu

bo também é dotado de duas aberturas laterais para entrada dos
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terminais de corrente.

O sistema de movimentação dos eletrodos é composto por

uma roldana, fixa a um eixo com manivela (n9 14), na qual está

presa um cabo de aço inoxidável (n9 7) . Na outra extremidade

do cabo está preso um disco,também de aço inoxidável onde estão

instalados, verticalmente, os suportes (tubos de aço) dos ele l<

trodos. Quando a manivela é girada este disco desliza para ei

ma ou para baixo fixado a três trilhos (barras cilíndricas) que

servem de guia (n9 8) para o movimento. As barras guias são f^

xadas nas extremidades a dois discos de aço, sendo que o da ex

tvomidade inferior (n9 13) é preso entre as flanges dos tubos

estacionador e superior e o da extremidade superior é livre.

A válvula de alto vácuo que separa a parte inferior

da superior é do tipo pêndulo (modelo NW 250-Leybold Heraeus) ,

possui um diâmetro interno livre de 250mm e tem o corpo cons

truído em liga Al-Mg e o prato de vedação interna em aço inoxî

dável.

O cadinho de níquel usado nas operações preliminares

foi torneado a partir de um tarugo de níquel com 90% de pureza

e tem as seguintes dimensões: diâmetro interno 205mm, diâmetro

externo 2 35mm, altura interna de 470mm e altura externa de

480mm.

A planta permite trabalharmos com cadinhos de até um

motro de altura com uma coluna líquida de solução eletrolítica

de até 3/4 da altura do cadinho.
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B. Forno de Aquecimento e Controle de Temperatura

A temperatura na célula é mantida por ura forno elétri

co projetado e construído em nossas instalações. 0 forno tem

uma potência de 13KW (380V) e permite atingir uma temperatura

de 1000°c.

O forno tem uma geometria cilíndrica com um diâmetro

livre de 300mm e uma altura total de 1800nun. A zona de tempe-

ratura constante tem uma altura de aproximadamente 700mm.

O elemento de aquecimento é constituído de 12 resis-

tências ligadas 4 a 4 em Y. Cada resistência de aquecimento

é um fio de NiCr 80/20 de 4mm de diâmetro enrolada na forma de

uma espiral de 2,5cm de diâmetro e com lOmm de passo.

A parte interna do forno, que suporta os elementos de

aquecimento, é constituída de 6 camadas de tijolos refratãrios,

assentados com cimento refratãrio num círculo de 300mm de dia

metro. Os tijolos possuem recortes nas faces internas que per

mi tem o alojamento das resistências.

Externamente a coluna de tijolos temos uma isolação

refrataria de 50cm de lã de rocha seguida de uma carcaça cilín

drica de aço carbono que possui no lado interno um revestimen-

to de 1" de amianto e no lado externo refrigeração a água.

A indicação e controle de temperatura é feita de modo

idêntico ao descrito anteriormente para a operação de laboratõ

rio.

C. Sistema de Vácuo e Suprimento de Gás Inerte

A planta piloto utiliza o mesmo si&tema de vácuo e de
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suprimento de argônio das plantas de laboratório. A tubulação

que liga a célula ao sistema de vácuo ê feita cora tubos de aço

inoxidável e tubos flexíveis de cobre de 4" de diâmetro.

D. Equipamentos Eletrônicos

O circuito eletrônico utilizado ê o mesmo da figura 9

capítulo 3. Entretanto, a fonte de tensão foi substituída

por uma fonte de corrente DC estabilizada, modelo TCA 40V-100A

da Tectrol S/A. 0 reostato , que permite a leitura e estabi-

lização da corrente, foi substituído por um shunt de lmfl-40W ten

do em vista as elevadas correntes utilizadas.

7.3 - PREPARAÇÃO DA PLANTA E DA SOLUÇÃO ELETROLlTICA PARA A OPE

RAÇÃO DE ELETROREFINO DE NIÓBIO

a) Preparação da Planta

Todas as partes da célula foram submetidas a tratamen-

to de limpeza e testes simulados cora o mesmo procedimento utili^

zado para as plantas de laboratório.

b) Preparação da Solução Eletrolítica

0 eletrólito utilizado na operação preliminar constou

de 12kg de uma mistura, na composição eutética, de Flinak com

16,1% de K2NbF7.

Os fluoretos de lítio,.sódio e potássio foram secos in

dividualmente a 120°C por 48 horas e resfriados até a temperatu

ra ambiente sob vácuo. Em seguida, foram misturados a medida
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que iam sendo adicionados no cadinho.

O cadinho foi transferido para a célula e procedemos

uma secagem por cerca de 20 dias, atingindo uma temperatura de

320°C e vácuo de 9 x 10 torr.

A elevação da temperatura e diminuição de pressão fo

ram feitas muito lentamente para evitar a compactação do topo

da coluna de sal. Após finalizarmos a secagem Introduzimos ar

cjônio na célula e elevamos a temperatura para 600 C permanecen

do por 50 horas a fim de que todo o sal fosse fundido.

Finalizada a fusão, o banho foi refriado a temperatu-

ra ambiente, o heptafluorniobato (KzNbF?) foi adicionado ao ca

dinho e iniciamos uma nova secagem. Nesta secagem utilizamos

uma temperatura máxima de 130 e pressão de 4 x 10 torr, por

um período de 18 dias, no final do qual a solução foi fundida

e mantida na temperatura de operação de 750 e 800 C.

7. 4 - CORRIDAS PRELIMINARES

A fim de testarmos o funcionamento da planta no ele

trorefino do Nb foram realizadas 15 corridas de eletrõlise eu

jas condições de operação e resultados são discutidos a seguir.

7.4.1 - Condições Experimentais de Operação

Anodos : Como ânodos foram usados quatro bar

ras cilíndricas de niõbio comercial com diâmetro de 1", compri^

mento total de 23cm e comprimento imerso ha solução eletrolíti^

ca de 10 a 16cm.

Cátodos : Os cátodos utilizados foram tubos de
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cobre, fechados na extremidade por uma tampa de cobre soldada,

com diâmetro externo de 1" e com cerca de 1 a 18cm de compri-

mento imerso na solução.

Temperatura do banho - 750 e 800°C

Densidade de corrente cato

dica inicial (Jc> - 15 a 85mA/cm*

Densidade de corrente anó-

dica inicial (J ) - 4 vezes menores que a

catódica

Correntes de deposição(i) - 1 a 10A

Tensão média nos terminais

da célula (V) - 80 a 360mV

Distância entre eletrodos

(D ) - 4 centímetros
CA

Atmosfera da célula - Argônio U

A preparação dos eletrodos e o procedimento de descida

e subida dos eletrodos foram os mesmos utilizados anteriormen-

te, na operação de laboratório, com excessão do tempo de pré-

aquecimento para introdução dos eletrodos no banho, que foi de

50-60 minutos.

7.4.2 - Resultados Experlaentals

A tabela 11/ resume as condições e resultados obti-

dos durante a operação de teste.

A análise da tabela nos mostra que a eficiência da

corrente catõdica (ecc) foi superior a cerca de 90% nas corri-

das 4, 6, 7, 10, 11 e 12. Nas demais corridas, com excessão

das três primeiras que são de pré-eletrólise, a ecc diminui de

vido, única e exclusivamente, a problemas* de ordem técnica.



N9

01

02

03
04
05

06

07

08

09
. 10

11
12
13

14

15

Tabela 1 1 - Condições

i i
IA) !

2,50
1,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,55
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
9,80
5,00

J

tatton 4)

16
35
40
44

44

53

20

37

47

41

45

52

85

41

_ i
V

(mv)

160

110

166

220

192

210

224

80

175

240

210

220

215

74

31

t
<h)

53,9
39,2
86,7
68,0
72,0
72,0
72,0
72,0
72,0

120,0
120,0
168,0
120,0
116,4
95,1

e Resultados das Corridas de Teste

Et
(h)

53,9
93,1

179,8
247,8
319,8
391,8
463,8
535,8
607,8
727,0
847,8
1015,8
1135,8
1252,2
1347,3

I

T :
( ° C ) ^

800

800

800

800
800

800

800

750

750
750
750
750
750

750

750 •

Mt
(g)

33,9
375,4
294,4
311,8
311,8
311,8
159,0
249,4
519,6
519,6
727,4
579,9
987,9
411,8

(g)

19,8
105,4
264,2
211,9
309,4
295,4

26,7
201,0
495,4
520,3
744,7

54,8
59,6

9 , 0

a
(g)

232,9
31,4

343,5
227,8
208,5
307,0
308,6

24,4
200,9
458,1
493,0
824,3
283,9
426,0
108,0

- Planta Piloto

e c c
%

58,4
28,1
89,7
68,0
99,2
94,8
16,8
80,6
95,4

100,1
102,4

9,5
6,0
2 ,2

e ca
%

92,6
91,5
77,4
66,9
98,5
99,0
15,3
80,6
88,2
94,9

113,3
49,0
43,1
26,2

P

g.ar. dia

0,194
0,204
0,746
0,622
0,908
1,044
0,070
0,620
0,930
0,853
0,958

-
-

E
Kwh. Kga

0,218
0,683
0,283
0,326
0,244
0,273
0,550
0,251
0,290
0,242
0,248

• -

-

l/l
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Assim nas corridas 5, 8 e 9 tivemos fuja de correr.-.e

devido a problemas de isolação nos terminais de corrente, en

quanto que nos ensaios 13 a 15 o problema foi de contato tícs

eletrodos (ãnodos e cátodos) com o fundo do cadinho de níquel,

r>or erro do operador.

A quantidade (P) de metal produzido por área do cátc-

do e por dia atingiu valores da ordem lgcra dia

O consumo de energia para as corridas com ecc superi

or a 80?. situou-se na faixa de 0,290 a 0,242 Kwh/kg de nióbio

produzido.

A figura 40, mostra os depósitos (cátodos) obtidos

nas corridas de 3 a 10. A figura 41.a, b, c, e d apresenta

micrografias da estrutura de crescimento dos depósitos.

Os depósitos apresentam superfícies de boa qualida-

de, embora nas primeiras corridas (4 a 7) a rugosidade (aspere

zn) tenha sido mais intensa, inclusive com a formação de ur

depósito dendrítico, crescido principalmente nas arestas agu-

das do cátodo. As superfícies são brilhantes e de cor cinza

metálico, como é característico do niõbio metálico.

Quanto a morfologia, os depósitos são sempre compac

tos, nderentes e livres de inclusões precipitados ou falhas.

F-stas qualidades são mantidas mesmo com a espessura da camada

depositada superior a 7,0mm. A estrutura é do tipo colunar ,

F""'l i cristalina com uma granulometria fina na região próxima ao

substrato e que aumenta gradativamente com o espessamento do

2r-pósi,to, podendo chegar a grãos extraordinariamente grandes ,
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20 en

CORRIDAS 1/5 , 1 /4 , 1/3

I
|j|

CORRIDAS 1/6 a 1/10

Fig. 40 - Ânodos e Cátodos das corridas n9 3 a 10 da

planta de eletrólise.
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a) Corrida PPB 1/5

T-80p°C, J =44mA/cm2c

b) Corrida PPE 1/8

T=750°C, J =20mA/cm2

Fig. 41 - Micrografias da estrutura dos depósitos

(aumento 200x)



.c) Corrida PPE 1/10

" T=750°C, J =47mA/cm2c

$^&á$-^ *&±JJÍ?'

d) Corrida PPE 1/5

T=800°C/ J =44mA/cm
2

c

- Vista de uma região próxima a superfí

cie do depósito.
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como pode ser visto na figura 41.d.

0 tamanho de grão aumenta quando a densidade de cor-

rente diminui, vide fig.41.a e b.

A pureza e a dureza dos depósitos são exibidas na ta

bela 12, onde podemos constatar que o niõbio eletrodepositado

é na maioria das vezes obtido dentro das especificações reco-

mendadas pela norma ASTM B-391 78a para niõbio comercial.

Excepcional purificação ocorreu com o tântalo que pas_

sou de 2353ppm-peso para 4,2ppm e 18ppm nas corridas 5 e 10 ,

respectivamente. Nas mesmas corridas tungstênio reduziu de

5,3 para 0,36 e 0,21ppm.

Ferro e chumbo"são elementos que tiveram seus teores

aumentados em relação aos ânodos, porém para o ferro o valor

ainda é inferior aquele especificado pela norma ASTM. A razão

do aumento é a presença destes elementos nos fluoretos compo

nentes do eletrõlito e no caso específico do ferro há ainda a

possibilidade de contaminação do banho devido a existência de

5% de ferro no níquel que foi usado para confecção do cadinho.

Esta contaminação, entretanto, deve ser pequena pois

além de não encontrarmos níquel nos depósitos c cadinho após

um certo tempo reveste-se com uma película de nióbio /14/.

Silício, cobre e nitrogênio foram reduzidos enquanto

alumínio, carbono e enxofre mantiveram-se abaixo do limite de

detecção tanto nos ânodos como nos cátodos.

O oxigênio teve seu teor aumentado, cerca de 2 vezes,

de 130ppm para valores entre 223 a 264ppm e não apresentou,até

n corrida 10 (cerca de l,9kg de nióbio depositado), sinais de



Tabela 12 - Análise Química dos Depósitos da Planta Piloto

Amostras coletadas no centro do comprimento dos cátodos, salvo quando espe-
cificado ao contrário.

- Concentrações <

CORRIDÀ\

ÂNODOS

Depósitos
1/2

1/3

1/4

1/5 Basel

1/5 Meio

1/5 Ponta

1/6 Base

1/6 Meio

1/6 Ponta

1/7

1/10

Norma ASTM
B-391-78a
Nb Comercial

1- Base

J
C-2

(mftan )

16

35

40

44

46

53

47

2000

2m ppm-peso

Ta

2353

-

-

-

4,2

-

-

-

-

-

-

17,9

500

W

5,3

_

-

-

0,36

-

-

-

-

0,21

100

Fe

<4

5
53

48

90

55

66

L06

58

70

L02
77

-

Superfície do banho

Pb

<1

12

21

10

16

14

14

20

18

16

12

10

50

Al

/ 1 Q

<19

<19

<19
^ 1 ft

^ i rt

^ 1 Q

X 1 Q

<19

-

Si

119

51

35*

37

75

60

54

74

64

38

37

21

50

Cu

6

2

4

4

4

2

3

4

3

3

4

2

-

°2

130

242

258

237

235

223

264

232

247

264

230

235

250

l2

17

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

<9

N9

<9

100

c

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

100

S

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

-

DUREZA
HV/10g

Kqf/rrjn2

90

80

82

77

75

74

67

77

78

76

75

74

135

CC

I
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aumento gradativo de sua concentração nos depósitos.

Amostras coletadas na base (superfície do banho),meio

o ponta dos lingotes depositados (corridas 1/5 e 1/6) mostram

que os teores de Fe e Si diminuem e oxigênio aumenta com a

profundidade do lingote no banho. '

A dureza dos depósitos situa-se na faixa de 67 a 82

vii-kors. 'Iodos os valores, portanto, encontram-se abaixo da

dureza do ânodo (90)e abaixo dos 135 vickers especificados pela

norma ASTM.

As figuras 42 e 43 mostram respectivamente o espec-

tro de di.fração de R-X, para a amostra PPE 1/5, e a sua compa-

ração com o espectro tabelado na ficha 16-1 do JCPDS para pó

de niõbio. Observe, na figura 43 , a excelente concordância

nntre os picos e as barras comprovando a qualidade do nióbio

depositado.

Com a finalidade de testarmos o funcionamento da célu

Ia com cátodo de geometria diferente da cilíndrica, executamos

um ensaio com eletrodos de forma retangular. Uma chapa de co

bre ,cora comprimento de 15cm, largura de 5cm e espessura de

0,05cm,foi utilizada como cátodo numa eletrodeposiçao realiza-

da com T = 75O°C e J ^ 60mA/cm2. A ecc foi de 96,0% e a ca-
c -

racterístiea do depósito foi excelente e exatamente a mesma

que a das anteriores.

Além da aplicação da técnica de eletrodeposiçao com o

objetivo de purificação do nióbio podemos observar na fig. 44 ,

a utilização da técnica no processo galvanotêcnico (galvanoste

gia e ga'lvanoplastia) .
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lig. 44 - Cadinhos de forma diversas obtidos

por galvonoplastia.

Tubo de cobre revestido por proces

so galvanostégico.
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O tubo da figura 44 é de cobre, possui um diâmetro

externo de 25mm e foi recoberto num comprimento de cerca de

12cm com uma camada de niôbio de 0,2nun.

O cadinho cilíndrico foi obtido a partir da ponta do

tubo de cobre anterior. Apôs a remoção da matriz obtivemos um

cadinho com diâmetro externo de 25,4mm (1")# com espessura de

parede de 0,2mm e 2 3mm de altura.

O cadinho retangular é do tipo usado em evaporadoras

(barquinho para evaporação) e é usado em nossas instalações na

planta de sinterização de pós metálicos.

O cadinho tem as seguintes dimensões, comprimento to

tal 180mm, comprimento útil 120mm, largura útil 20 mm e pro

fundidade de lOnun e foi produzido através de deposição de niõ

bio sobre uma.matriz de aço carbono que foi dissolvida em meio

ácido.

7.5 - PROJEÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA PLANTA PILOTO

Com os resultados obtidos é possível estimarmos a ca

pacidade anual de produção de nióbio eletrorefinado. A sequên

cia exposta a seguir calcula esta projeção:

Volume total do cadinho = 15.505 cm3

Volume útil do cadinho (desprezando-

se 10 cm na altura) = 12.206 cm3

Massa de eletrólito líquido (p=2g/cmJ>- 25 kg

Cãtodo - chapa retangular de 30x12x0,05

Area do cãtodo (360 x 2 lados) = 720 era2

Densidade de corrente catódica = 60mA/cm2
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Corrente de deposição = 720cm2x0,060 -^~ = 43,2 A
cm7

Massa a ser depositada em 1 dia supondo
95% ccc (Lei de Faraday) = (0,866g/Ahx 43,2Ax 24h) = 853g

Massa a ser depositada por corrida de

3 dias = 2,56Kg

Tempo gasto entre corridas (6 horas) = 0,25 dia

N? de corridas, de 3 dias, necessárias
para produzir 250 kg (250/25,6) = 98

N9 de dias/ano que devemos utilizar para

produzir 250kg/ano (98x3,25 dias) = 319 dias

N9 de dias restantes para manutenção e

eventuais problemas técnicos = 46 dias

7.6- CONCLUSÕES

A análise dos resultados das corridas preliminares de

teste da planta piloto permite as seguintes conclusões:

1. A planta piloto foi construída, e é operada, intei-

ramente com materiais e equipamentos de procedência nacional.

O projeto básico não apresenta sofisticações e a construção ce

novas unidades, ou mesmo plantas em escala industrial, não apre

senta maiores dificuldades.

2. Nióbio foi eletrorefinado nas temperaturas de 750 e

800°C, com 35<J <53mA/cm?. A eficiência de corrente catódica ,
c

apresentou valores próximos a 100%, a produção diár.fa por cm'

foi próxima de lg e o consumo de energia de cerca de 0,240 Kwh/

Kg de ftiõbio.
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3. O niõbio eletrolltico apresenta teores das impure-

zas ferro e oxigênio superiores àqueles dos ânodos. Apesar

disto ele se enquadra dentro das especificações da norma ASTM,

para nióbio comercial, mesmo sem qualquer processo adicional

de purificação.

4. A redução do teor tântalo, que era o objetivo prin

cipal da construção da planta, foi excelente. Como esperado o

teor reduziu de 2.353ppm para menos que 20ppn, mesmo após cer

ca de 2kg de niõbio ter sido eletrolizado.

5. Com fusão adicional em forno de feixe eletrônico

todos os elementos serão reduzidos a níveis bem inferiores aque

les especificados pela norma ASTM - grau reator, chegando a

níveis de ultra elevada pureza.

6. As durezas dos depósitos variaram entre 67 a 82

vickers. Estes valores slo inferiores aqueles do material de

partida (ânodo) e comparáveis aos valores do nióbio obtido por

três fusões em forno de feixe eletrônico.

7. A recuperação do nióbio eliminando-se as três prjL

meiras corridas foi de 82,5%. Se eliminarmos também as três

últimas, devido aos problemas técnicos, o valor da recuperação

é próximo de 100%.

8. Em comparação com as células de laboratório obser-

vamos que em sentido geral a operação não apresentou grandes

diferenças. As eficiência? de corrente o o consumo de energia

foram da mesma ordem de grandeza, enquanto a produção diária

por área do eletrodo foi 30% maior.

As superfícies dos depósitos da célula piloto são
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levemente mais ásperas, devido a uma maior espessura deposita-

da.

A estrutura cristalina ê do mesmo tipo dos depósitos

feitos em laboratório e o tamanho de grão também diminui quando

a densidade de corrente aumenta. O fato do tamanho de grão ser

maior nos depósitos da planta piloto, para ensaios com o mesmo

J , deve ser atribuído ao decréscimo ocorrido no campo elétrico,

uma vez que a distância entre os eletrodos aumentou cerca de

2 vezes.

A dureza dos depósitos com granulometria maior, geral-

mente são menores, como foi observado, entretanto, não devemos

considerar como sendo o tamanho de grão o responsável, pela que

da de dureza. A razão deve ser atribuída ao nível de incorpora

ção de impurezas e, ou, as tensões mecânicas introduzidas na re

de cristalina dos depósitos/29/.

9. Apesar da geometria cilíndrica da célula, a eletro-

deposição do nióbio usando como cátodo uma chapa retangular de

cobre e como ãnodos barras cilíndricas de nióbio, não apresen

tou qualquer dificuldade técnica. Nenhuma variação dos parâme-

tros da eletrólise foi detectada e não ocorreu mudanças na mor

fologia dos depósitos.

10.A operação preliminar de teste permitiu demonstrar-

mos a perfeita viabilidade de produzirmos 250kg/ano de nióbio

eletrorefinado, conforme era o objetivo proposto.
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CAPITULO 8

COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES GERAIS

Os conhecimentos adquiridos cora a eletrodeposiçao de

nióbio e os resultados até agora obtidos, foram altamente com

pensadores, permitindo-nos antever a possibilidade de um amplo

desenvolvimento no CEMAR/FTI, no que se refere a estudos sobre

processos eletroquímicos era meio Igneo.

Convém, no entanto, realçar alguns desses estudos, já

em vias de execução, e que constituem uma seqüência dos traba

lhos aqui apresentados. Por essa razão eles são comentados em

conjunto com as conclusões gerais do trabalho.

A eletrõlise de nióbio em meio de sais fundidos é um

excelente processo para efetuarmos a separação do tântalo. As»

sim, concentrações iniciais de 2000 ppm de Ta foram reduzidas

para cerca de 1 ppm Ta.

Esta separação é conseguida num intervalo amplo de va

riação da temperatura (650 a 800°C) e densidade de corrente

(12 a 331 mA/cm2), com altas eficiências de corrente (> 90%) e

alta taxa de recuperação do nióbio (> 90%).

A redução do teor de oxigênio dos depósitos pode ser

significantemente reduzida por meio de um aumento na concentra

ção de ions de nióbio na solução (5% para 7,5%).

O eletrorefino do nióbio pode ser conseguido a partir

da dissolução de ânodos de nióbio aluminotérmico (94,5%). Um

duplo eletrorefino leva-nos a um nióbio com teores de impurezas
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abaixo daqueles recomendados pela norma ASTM-391-78a - Nb - co

mercial. Este fato está sendo analisado mais detalhadamente,

sob o ponto de vista técnico e econômico, e poderá se tornar

uma via alternativa para a produção de nióbio.

Por outro lado, este eletrorefino^combinado com a fu

são a vácuo em forno de feixe eletrônico, pode produzir nióbio

com ultra elevada pureza, inclusive com redução do número de

fusões em feixe eletrônico.

Uma análise da viabilidade técnica e econômica desta

via também está sendo objeto de estudo.

Os revestimentos de nióbio sobre aço carbono e cobre,,

apresentam boa aderência* ao substrato e superfícies lisas e

sem defeitos. No entanto, aqueles efetuados sobre aço possuem

melhores qualidades quando se considera, especialmente, o re

vestimento com baixas espessuras.

0 banho de fluoretos utilizado, apresenta elevados

valores da Potência de Recobrimento, o que permite revestimen

to de substratos com perfis bastante irregulares.

A expansão de células de laboratório para dimensões

de uma célula de nível piloto, não modifica os resultados obti

dos na purificação do nióbio, nem tão pouco, os parâmentros e

conômicos do processo.

A operação da célula piloto demonstra a possibilída

de de sua utilização para produção de revestimentos delgados

e espessos e para eletroformação de peças em geral.

Os testes preliminares realizados, indicam que, o va

lor para produção anual de nióbio eletrorefinado,deve alcançar
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os 250 kg, conforme foi inicialmente planejado.

Os excelentes resultados gerais obtidos com a opera

ção da planta piloto, mesmo em condições inferiores a sua pie

na capacidade, permite antever a possibilidade de um escalona

mento da mesma ao nível industrial.
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CAPÍTULO 9

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Conforme mencionamos no início deste trabalho, a ele

troquímica de sais fundidos teve seus objetivos profundamente

ampliados nestes últimos anos, abrangendo inúmeros campos cien

tíficos de grande interesso tecnológico.

O desenvolvimento desta tese, permite-nos entrever

inúmeros estudos importantes relacionados com a eletrodeposi^

ção, não só do nióbio, como também, de outros metais refratá

rios, que merecem ser futuramente equacionados.

O conhecimento adquirido, possibilita-nos ainda ima

ginar, a implantação, no CEMAR/FTI, da tecnologia de sais fundi^

dos em outras áreas de grande importância cientifica e tecnolõ

gica, além daquelas referentes a eletrodeposição de metais re

fratarios.

Alguns desses estudos que devem ser mencionados, são

os abaixo relacionados:

1) Influência no processo de eletrodeposição do niô

bio de:

a) Umá pré-eletj.'ólise do banho com eletrodos de grafi

te?

b) Agitação dos eletrodos com o objetivo de eliminar

os "chapéus superficiais" e melhorar as qualidades

estruturais, superficiais e de pureza dos eletrodos.
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2) Comportamento do depósito quanto a sua pureza, ten

do em vista uma continua impurificação do banho, pela , dissolu

ção anõdica do nióbio.

3) Recuperação do banho impurificado considerando-se

seu custo global.

4) Eletrorefino do Nb aluminotérmico levando-se em

conta:

a) 0 efeito de uma maior impurificação do banho;

b) Possíveis fusões por feixe eletrônico, com o obje

tivo de obtenção de nióbio de alta pureza.

5) Eletrorefino do Zircõnio com relação ao Háfnio, ten

do em vista a grande aplicação deste elemento na área nuclear e

o fato do Hf apresentar os mesmos inconvenientes que o Ta no Nb.

6) Eletroextração do Nb à partir de K2NbF7 e Nb2Os.

7) Revestimentos de peças de aço com conformação e

características específicas para implantes ortopédicos.

8) Anodização do Nb eletrolítico para aplicação em

capacitores.

9) Eletrodeposição de ligas binárias NbTa, NbCr e

NbNi, tendo em vista suas elevadas resistências ã corrosão e,

ou, erosão.

10) Formação de ligas superficiais por difusão.

Estas ligas são de especial interesse tecnológico,

principalmente aquelas em que o substrato é um metal refratário

e, o outro elemento,é o Boro ou o Silício.

As ligas obtidas com esses dois elementos apresen

tam alta dureza e elevada resistência ã corrosão e ã oxidação
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em altas temperaturas.

11) Eletrodeposiçao de metais lantanídeos, bem como,

de suas ligas. No caso das ligas é de se ressaltar o especial

interesse da liga Co-Sm, por suas propriedades magnéticas
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" aMe

- C

" CMc

- CEMAR

~ DCA

- eca

- ecc

- E

- F

- FLINAK

- FTI

- HV

- i, I

' j. J

" V JA

" V JC
- J L

JCPDS

" m

atividade do metal

área anódica

área catódica

concentração

concentração do metal

Centro de Materiais Refratários

distância entre eletrodos

eficiência de corrente anódica

eficiência de corrente catódica

consumo de energia

constante de Faraday

fluoretos de lítio, sódio e potássio

Fundação de Tecnologia Industrial

"hardness Vickers"

corrente elétrica de deposição

densidade de corrente

densidade de corrente anódica

densidade de corrente catõdica

densidade de corrente limite

Joint Committee on Powder Diffraction

Standards

massa anódica (massa real dissolvida)

massa catódica(massa real depositada)

massa teórica

massa atômica
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n - número de elétrons envolvido na reação

N.A - não analisado

ppm - partes por milnão

P - produção diária

PEII - plano externo de Helmholtz

PPE - planta piloto de eletrolise

Q - carga elétrica

R - razão

t - tempo de duração da eletrolise

T - temperatura

V - tensão média da célula

VG - verdadeira grandeza

P - " densidade
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