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RESUMO
A redução eletroquímica dos íons Boro, em meio de LiF-NaF-KF contendo
como espécie eletroativa o KBF4, foi estudada empregando as técnicas eletroquímicas
da voltametria cíclica e da cronopotenciometria. Utilizou-se como eletrodo de trabalho
o Cu, Pt, Grafita e W, como eletrodo de referência o Ní/Ni2+ e Pt. A temperatura
utilizada nos experimentos foi de 600 oc pois acima desta temperatura tem-se a
formação de BF3t. A redução dos íons de boro ocorre em apenas uma etapa: B3+ +3e·-+
B. O coeficiente de difusão calculado foi de 4,4 I o· 5 cm 2 s· 1•
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INTRODUÇÃO

Nos últimos 1O anos, um grande número de trabalhos relacionados com as
propriedades e a produção dos boretos de metais refratários, estão sendo publicados.
Mas a produção comercial apresenta vários problemas tecnológicos, relacionados com
a sua alta temperatura de fusão e dureza.
A eletrodeposição em sais fundidos, tem sido considerada urna rota promissora,
pois permite a formação de boreto, diretamente na base desejada. A partir desta técnica
existem duas rotas para se formar, a primeira levando em consideração a elevada
reatividade do boro, permite a reação com o metal base sob temperaturas elevadas
formando boreto, porém a camada é fma e pouco resistente. Na segunda rota, o boro e
um determinado metal são codepositados, formando o boreto.
Vários trabalhos foram desenvolvidos visando a deposição do boro, porém
poucos se dedicam à compreensão do mecanismo da eletrodeposição, por gerar muitas
controvérsias. Makyta et cot.'· em meio NaCI-KCl-Na 2 B4 0 7 observaram por
intermédio da voltametria cíclica a presença de dois picos de redução, o primeiro
refere-se a redução do boro a partir de complexos de B-CI-O ou BCI3, formados devido
a reação do Na2B4 0 7 com o solvente (cloretos), o segundo pico provavelmente a
redução do boro a partir de ânions contendo boro e oxigênio. Em 1989, Makyta et
col. 2• em meio de LiF-KF, utilizando um eletrodo de platina, verificaram que o boro
reduz de BJ+ para B em apenas urna etapa, apresentando um comportamento
reversível. Em meio de KCl-NaCl-KBF 4 , Taranenko et col 3 . observaram que o boro
reduz também em uma única etapa, mas apresenta um mecanismo irreversível ao se
utilizar carbono vítreo como eletrodo de trabalho. Observaram também que com a
adição de íons de fluoreto aos cloretos aumenta a estabilidade do KBF 4 , pois evita a
formação de KBC4, que se decompõe facilmente formando BC1 3 r. Neste tipo de
eletrólito a redução do boro ocorre também em uma única etapa, porém outros autores
sugerem que na redução do boro há a participação de urna etapa intermediária com a
presença dos íons (B 2} , produzidos com a oxidação do boro eletrodepositado.
No estudo fundamental do boro, a escolha do material utilizado como eletrodo
de trabalho deve ser muito criteriosa. Na literatura vários materiais já foram testados,
tais como: o Fe, Cu, grafita, Pt, W e o carbono vítreo. Um material que seja
considerado inerte ao boro, é considerado um bom material para se determinar o
mecanismo de eletrodeposição, mas nem sempre é um bom material para se obter um
depósito aderente. O boro é muito reativo em vários substratos, com a grafita pode
formar alguns compostos, tais como: B4C, B 13 C2, B8.C.
Nestes experimentos a pureza do eletrólito deve ser muito controlada,
principalmete devido a presença de óxidos pois, estando estes presentes, reagem com o
boro formando diferentes tipos de óxidos. Estes óxidos podem ter sido introduzidos,
como impurezas contidos no eletrólito suporte, no gás inerte, na célula eletrolítica e no
cadinho. É muito importante verificar a presença de impurezas, pois estas podem
alterar4 o mecanismo de deposição da espécie eletroativa em estudo.
Neste trabalho foi estudado o comportamento eletroquímico do KBF4 em uma
mistura eutética de LiF-NaF-KF. (46,5- 11,5-42 %moi), com um grande controle na
presença de impurezas. A proposição do mecanismo eletroquímico foi realizada,
comparando-se os dados experimentais obtidos empregando-se as técnicas
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eletroquímicas da voltametria cíclica e da cronopotenciometria, com os diferentes
materiais de eletrodos.

Parte Experimental:
Nestes ensaios, para verificar o mecanismo eletroquímico e a interação
do eletrodo de trabalho foram utilizadas como técnicas eletroquímicas: a voltametria
cíclica e a cronopotenciometria.
Os materiais empregados na confecção dos eletrodos, porta-eletrodos, cadinhos
e para isolação de termopares são todos compatíveis com o ambiente experimental
reinante no interior da célula eletrolítica.
As medidas voltamétricas foram realizadas com um potenciostato PAR-173
E&G acoplado a um programador PAR-175 e a um registrador XY da Hudson. Em
cada ensaio sempre foi alterada uma variável tal como: velocidade de varredura,
temperatura , eletrodo de trabalho e concentração.
A célula eletrolítica, construída em aço inoxidável, é constituída por duas
partes: tampa c corpo, ambos refrigerados, para manter a integridade dos cletrodos,
medidores de temperatura c sistema de alimentação das espécies clctroativas.
A atmosfera no interior da célula é de argônio ou nitrogênio, que é utilizado
para evitar a presença de umidade, oxigênio, e minimizar a oxidação dos materiais
constituintes da célula.
Na figura 1 a seguir pode-se observar um esquema da montagem experimental.
Control~dor

drgttsl
de temperatura

Ar

Proteção cortr~ refluxo

Controlador de
temperatura.

Figura I. Esquema da montagem experimental.
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A escolha dos diferentes materiais para a confecção dos eletrodos está
relacionada com a possibilidade de se trabalhar com superflcies que podem ou não
formar ligas com as espécies eletroativas presentes no eletrólito: os metais alcalinos e
o boro, podendo assim verificar o mecanismo de eletrodeposição.
Para o estudo do mecanismo do processo de eletrodeposição do boro, foram
utilizados como eletrodo de trabalho: cobre, platina, tungstênio e a grafita, fixos em
um porta-eletrodo de monel e como condutor elétrico uma haste também de monel.
·
Cada eletrodo necessita de um pré-tratamento específico. A platina e o
tungstênio são desengordurados com álcool etílico anidro, o cobre é lixado com uma
lixa de granulometria 600, sofre um ataque químico com HN03 20% e posteriormente,
limpo com acetona e guardados sob vácuo, para evitar a sua oxidação.
O eletrodo de referência5 utilizado neste trabalho especialmente desenvolvido
para este meio e é representado pelo par Ni/Ni2+, constituído com uma membrana de
nitreto de boro e contendo um eletrólito de 1M de NiF2 em Flinak. O eletrodo de
referência construído para este trabalho tem um arranjo especial e está esquematizado
na figura 2.

•·

I

ª

Ni

I

Furo pusante

I

BN

1.~1
1 1"'1'~

~I

=~~
Flínak +1M NiF2

Figura 2. Visão esquematizada do eletrodo de Ni/Ni~'l/BN
O eletrólito interno é constituído por uma mistura de NiF e Flinak que, em
conjunto com o fio de níquel, forma o par Ni/Ni2+. A concentração dos íons de Ni2+
que em geral deve ser empregada é a saturada, entretanto, são muito distintos os
valores empregados pelos vários autores que utilizaram este par. O eletrodo de
referência recém montado (fig.2) passa por um conjunto de testes para verificar se está
sob um comportamento reversível ( nemstesiano ).
Este eletrodo foi utilizado, quando necessário, para verificar os potenciais
medidos, pois as medidas em geral foram efetuadas em relação ao eletrodo de
comparação de Pt. para poupar a vida útil do eletrodo.
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Apesar da platina não poder ser defmida termodinamicamente, não ocorre
contaminação do eletrólito durante seu uso e por apresentar uma baixa impedância
permite uma resposta rápida aos estímulos de sinais.
Como eletrodo auxiliar foi utilizado o próprio cadinho de grafite. O cadinho de
grafita que possui uma baixa porosidade, cujo fornecedor é a Molinox, foi lavado com
álcool etílico anidro 99,9% de pureza. em um ultra-som, com a fmalidade de remover
partículas fmamente dispersas presentes na grafita. O cadinho normalmente é aquecido
sob vácuo (1.32Pa = 10"2torr) até a temperatura experimental isento de sal, por um
período de algumas horas.
O eletrólito suporte (Fiinak) foi homogeneizado, após a mistura dos
componentes nas proporções corretas para o eutético empregado, acondicionando no
cadinho e mantido no interior da célula eletrolítica para sofrer um pré tratamento.
O fluoretos normalmente contém pequenos traços de umidade, mesmo após
uma cuidadosa desidratação. A presença de impurezas no eletrólito interfere não só na
qualidade do depósito, como também colabora para o aumento da corrosão na
aparelhagem utilizada. Impurezas como, água, oxigénio, dióxido de carbono podem
ser consideradas espécies eletroativas em determinadas condições experimentais.
O pré-tratamento deve ser muito cuidadoso, pois a presença de impurezas pode
alterar o comportamento da etapa eletroquímica do sistema. Littlewood e Argent6
estudando em meio de cloretos observaram que a presença de água, altera o potencial
redox, afetando a qualidade do eletrodepósito.
O pré-tratamento dado ao sal neste trabalho consta de desidratação na própria
célula, a 140 °C sob vácuo (10-2 torr), durante 24 horas, para eliminar a água presente
principalmente no KF, que é o sal mais higroscópico da mistura eutética. Após esta
etapa, introduz-se argônio na célula elevando a temperatura até 400 °C, próxima a de
fusão (454 °C) por 12 horas e em seguida, até a temperatura de trabalho.
Para remover impurezas presentes (espécies químicas) no eletrólito, detectadas
por meio da voltametria cíclica, aplica-se uma pequena densidade de corrente de 1O
mA/cm 2 durante um longo período ou um potencial que deve corresponder ao da
eletrodeposição da impureza.
Resultados

Na figura 3, pode-se observar alguns voltamogramas típicos do eletrólito
suporte puro utilizando-se a grafita, o Cu, a Pt e o W como eletrodos de trabalho.
As regiões limitadas de um voltamograma cíclico podem ser estabelecidas no
lado anódico pela oxidação do eletrodo de trabalho e no lado catódico pela oxiredução do íon menos eletronegativo presente no eletrólito. Assim, o primeiro passo é
o de identificar este espaço voltamétrico para todos os eletrodos de trabalho a serem
empregados.
Os voltamogramas obtidos são típicos de cada material de eletrodo e com um
perfil que se altera com: a temperatura, a velocidade de varreduras dos potenciais,
concentração, etc.
O eletrodo de platina (figura 3a) apresenta um amplo espaço voltamétrico sendo
possível aplicar potenciais anódicos até I ,5V sem que haja a sua oxidação, mantendo-
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se ainda pouco reativa na região dos potenciais de eletrodeposição dos metais
alcalinos. O custo da fabricação é elevado.
O cobre (figura 3b) por ser pouco reativo no eletrólito, não apresentou picos de
oxi-redução7 dentro do espaço voltamétrico e o voltamograma obtido tem pequena
histerese. O eletrólito solidificado é facilmente removido e a montagem simples, com
um custo baixo.
A grafita (figura 3c) apresenta o menor espaço voltamétrico, reage com o
potássio metálico formando provavelmente C 8 K, em potenciais bem anódicos reage
com o flúor formando provavelmente CF 4 e possui uma acentuada histerese
independente da porosidade, se comparada aos outros materiais. A vantagem do
emprego da grafita é a de possuir um coeficiente de dilatação térmica bem próximo ao
do diboreto de titânio, motivação deste estudo, proporcionando uma boa aderência.
O tungstênio (figura 3d) reage com o fluoreto formando WF6 , próximo a seu
'
pico de oxidação e apresenta pequena histerese.
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Figura 3. Voltamogramas cíclicos do Flinak utilizando eletrodos de trabalho
distintos, T= 700 °C, v= IOOmV/s, (a) Pt; (b) Cu; (c) Grafita e (d) W.
Na figura 4, pode-se observar o decaimento do potencial em circuito aberto, em
relação ao tempo, nos três tipos de eletrodos: grafita, Cu e Pt, após a aplicação de uma
corrente constante por I segundo.
Comparando-se as curvas de circuito aberto 4a e 4c, verifica-se que não há
picos correspondentes a formação de intermetálicos, porém a curva (a) apresenta uma
elevada hiterese. Na curva (b) foi possível observar a presença de intermetálico, não
observado nos ensaios da voltametria cíclica, possivelmente compostos de Cu-K.
Desta forma optou-se neste trabalho em se trabalhar com o eletrodo de platina, pois foi
o que mostrou menos reativo.
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Figura 4. Cronopotenciograma do eletrólito suporte com o registro da diminuição do
potencial em circuito aberto. T=700 °C, (a) grafita, (b) Cu, (c) Pt
O KBF4 sob elevadas temperaturas se decompõe formando BF3 que é um gás
incolor, na figura 5, pode-se observar que o KBF4 se decompõe acima de 600 °C, desta
forma a temperatura utilizada neste trabalho foi a de 600°C .
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Figura 5. Curva TG para o KBF4
Na figura 6 pode-se observar os picos de redução e oxidação das espectes
eletroativas: R 1 e 0 1 (-l,l4V I -0,89V), correspondentes a oxi-redução do boro; R2 e
0 2 (-l.6V I -l.24V), apresenta controvérsias 8, provavelmete alguma espécie
intermediária (B 2+) que pode ser atribuída devido a reação B + 2B 3+ ...... 3B 2+ e R3
corresponde ao limite catódico do voltamograma relacionado a oxi-redução do
potássio, constituinte do eletrólito suporte. O pico de oxidação 0 4 pode ser atribuído a
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oxidação de um composto intennetálico formado Pt2 B 3, PtB 2, PtB 3 durante a
deposição do boro. Este trabalho, visa compreender o mecanismo do primeiro pico.

~í

Rl

Figura 6. Voltamograma cíclico do Flinak - KBF 4 ,
T=600 °C, Erer = Pt, Etrab = Pt,
Na figura 7, pode-se observar no voltamograma cíclico o aumento da corrente
com a variação da velocidade de varredura do ! 0 pico da figura 6 (R 1 e 0 1), 600 °C,

2M KBF4.
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Figura 7, Voltamogramas cíclicos do Flinak -KBF 4 •

660

í

\

Para caracterizar o mecanismo eletroquímico da eletroredução de uma
determinada espécie eletroativa, por intermédio dos dados coletados da voltametria
cíclica, é necessário que estes se enquadrem dentro dos parâmetros experimentais
típicos já consagrados de cada mecanismo.
De acordo com a equação de Randles-Sevcik, para sistema reversíveis, que a
corrente de gico deve ser função da raiz quadrada da velocidade de varredura do
potencial, v 1 , da temperatura e da concentração iônica, equação I, esta relação deve
ser linear.
Equação l
ip =corrente faradáica(mA)
n = número de elétrons envolvidos
F= Faraday(96487 Coulomb/eq)
R= 8,3l5Joule/mol grau
A= área do eletrodo
C= concentração(M)
D= coeficiente de difusão(cm2/s)
v= velocidade de varredura(V /s ).
Na figura 8 abaixo, pode-se observar a dependência da corrente de pico
catódica com a raiz quadrada da velocidade de varredura do
1o pico da figura 6. Nota-se que este sistema é reversível apenas para baixas
concentrações.
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Figura 8. Dependência entre v05 e a corrente de pico catódica

O mesmo comportamento pode ser observado com o potencial de deposição,
como pode ser observado na figura 9. Neste gráfico observa-se que com baixas
concentrações o potencial; praticamente não se alterou, porém com o aumento da
concentração, apresentou uma expressiva polarização.
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Figura 9. Dependência do potencial de redução com a velocidade de varredura.
Um outro fator muito importante, a ser determinado é a simetria dos picos de
oxidação e redução, em sistemas reversíveis devem ser próximos a um e inalterados
com a velocidade de varredura. Na figura 9, pode-se verificar que esta relação não é
seguida.
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Figura 1O. Dependência do potencial de redução com a velocidade de varredura.
Dois parâmetros muito importantes que podem ser extraídos por intermédio dos
voltamogramas é o coeficiente de difusão e o número de elétrons participantes da
reação. Na sua determinação é necessário inicialmente verificar qual o tipo de
mecanismo que se adapta.
Observando os resultados para baixas concentrações (0, IM), o potencial de
redução permanece praticamente inalterado mesmo com uma variação de concentração
e de velocidade de varredura, a verificação da relação ip•/ip c > 1, permite estabelecer
que com estas características o sistema é considerado reversível com uma espécie R
insolúvel. Porém para concentrações elevadas (2 M) nenhum dos parâmetros citados
podem ser aplicados.
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Desta forma para o cálculo do número de elétrons foram utilizados os
voltarnogramas com baixas concentrações, por possuírem um comportamento
reversível, com equações menos complexas. A fórmula a baixo é indicada para
sistemas reversíveis.

Ep12- Ep = 2,2 RT/nF

Equação 2

Onde: Ep12 - potencial de meio pico
A partir dos voltamogramas verificou-se que a diferença entre o potencial de
meio pico e de pico é de apenas SOm V equação acima, desta forma o número de
elétrons participantes da equação é 3,I5. O que permite concluir ser de apenas uma
etapa a redução dos íons de boro.
O coeficiente de difusão do KBF4 em meio de Flinak a 600 °C calculado por
meio da equação I foi de 4,4 I o· 5 cm 2 s· 1•
Realizou-se um estudo prévio do 2° pico e observou-se nos voltamogramas que
este pico só é formado com concentrações acima de 0,5 M de KBF 4 e o potencial de
pico de redução varia linearmente com a raiz quadrada da velocidade de varredura,
como pode ser observado na figura li

oo

0.2

o.•

o.e

o.e

1.0

1.2

1 ..11

1.e

v112 (V/s)112

Figura 11 . Dependência entre v0·5 e a corrente de pico catódica.
O mesmo comportamento pode ser observado com o potencial de deposição,
como pode ser observado na figura 12. Neste gráfico observa-se que o potencial se
alterou com o aumento da concentração, apresentando uma expressiva polarização.
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Figura 12. Dependência do potencial de redução com a velocidade de varredura.
Durante os ensaios em concentrações superiores a 0,5 M em que o 2° pico
estava presente, este influenciou no potencial de redução do I o pico, tomando o mais
catódico com o aumento da velocidade de varredura. Comparando-se a corrente de
pico de redução de ambos os picos de redução, a corrente do primeiro pico
inicialmente é maior porém com o aumento da velocidade de varredura esta tende a
inverter, em velocidade de varreduras superiores a 3V/s isto ocorreu. Este
comportamento pode ser observado na figura 13.
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Figura 13. Dependência entre v0•5 e a corrente de pico catódica.
Para comprovar a inexistência do 2° pico (R2) para baixas concentrações, foram
realizados uma série de ensaios de cronopotenciometria, sendo possível determiná-lo
sómente em concentrações acima de 0,5 M de KBF4 • Na figura 14, pode-se observar o
cronopotenciograma para 0,5 M de KBF 4·
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Figura14. Cronopotenciograma de 0,5 M K.BF4 em Flinak
CONCLUSÕES
( 1) A eletrodeposição dos íons de boro a 600 °C em Flinak sobre a platina ocorre em
apenas uma etapa eletroquímica de três elétrons 8 3+ + 3e·-. 8,
(2) A eletrodeposição dos ions de boro acima de 600 °C é prejudicada pela forte
evaporação do soluto como 8F3,
(3) Não é possível estabelecer a existência da espécie eletroativa 8 2+ nas condições
experimentais empregadas.
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ELECTROCHEMICAL STUDIES OF BORON
lN MOLTEN SAL TS

Gerhard Ett
Elisabete Jorge Pessine
Alessandra Maria Mollo

ABSTRACT
'Ibe mechanism ofthe cathode process for the electrodeposition ofboron ions

in molten LiF-NaF-KF suporting electrolyte containing potassium tetrafluoroborate
as electrochemical active specie has been investigate by means of cyclic
voltarnmetry and chronopotentiometry. The boron reduction is one step process: 8 3•
+ 3e·-+ B. The diffusion coefficient of BF4 - ion at 600 °C was determinate to be 4,4
10'5 cm2 s· 1•

Key-Word: Molten Salts, Boron, Flinak.
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