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Reldtorio Descr1hvo de P,1tente de lnvenç;\o "LIGAS PARA USO COM 

HIDROGÊNIO" 

A mterdçiio do hidrogénio l·om d estruturd dos mdter1a1s metc\hcos 

<aracter1zd-se por dpresentar propriedades bdstdnle d1ferenc1ada~ em 

5 comp,trdç.io com dS de outros elementos qu1m1cos que dissolvem-se em 

soluç."io sohdd mlershc1dl. Em mu1lds hgas, entre dS qud1s pnnc1palmente os 

aços, o ludrogenio e um elemento frdgil1zdnte que, mesmo presente em 

pequen,1s <JUdnl1d,1des (ordem de grdndezd de dénmos de moles de 

ludrogênm por metro cub1co do mdtenal), detenord suds propnedddes 

HI mec.inicds, podendo levdr d fraturd, sem pard isso, d dÇ.io prév1d de umd 

tens."io me<.imcd dplicdd,1 e,terna ou internamente. Outras hgds, a bdse de 

pdlad10, ht.inio, mquel, entre outros, podem conter qudnhdades muito md1ores 

de hidrogênio em sud estrutura, chegando d formdr compostos metal

h1drogé1110 Neslds ligds também o próprio hidrogénio ou seus compostos, 

15 atudm ,·omo dgenles trag1hzantes Isto entretanto, se mdnifesta pdrd 

concentrdções de h1drogêmo muito elevddds. Fica cidra, assm1, que hd ligas 

metc\hcas que ~,io <"dpazes de conter qudnhdades muito elevadas de 

~ h1drogêmo em soluç.io sohd,1 e, por isto, s.io uhhzadds para a estocagem de 

hidrogênio. 

211 O mteressl' em estocar o hidrogênio em umd hgd met.ilKd solida refere-

se a pos~1!,1lidadE' de fabricação de baterias e de outros d1spos1hvos mdustr1a1s 

pdra fms ,•nert ;,t..-os. Atudlmente iabncdm-se bdterlds de hidrogénio, 

util1zdndo p,11 a tdl ligas met.ílicds, prmc1pdlmente dquelas ,1 bdse de niquei, 

contendo outros ,,lementos qu1m1cos t,11s como l,mt.inio, mangdnês, ht.inio, 

25 neodímio, 1tno, l'ntre outros. Estds hgas s.io llpJCamente formddoras de 

h1dretos metilhcos, sendo uhhzddas na formd de pos. Seu uso como matendl 

macu;o e d1ficult,1do devido do forte efeito frag1hunte do hidrogénio e seus 

compostos. 

Uma nova dborddgem à procura de ligas solidds Cdpdzes de conter 

,n elevadas quanhd,1des de hidrogênio nelas d1ssoh ido, surgiu do conhenmento 
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de que d e'lstennd de defeitos cnstdlmus nds hgds metáhcds trddic10nd1s 

dmphd sud rdpdc1dade de dce1tar o h1drogemo em soluç.io na sua estrututurd. 

Além disto obsenou-se tdmbem que o h1drogemo mterdge preferencialmente 

com dlguns elementos qu11mcos, tais <·omo, ht<1mo, 111quel, pdlád10, 

5 1tno,mob10, entre outros. Assim sendo, hgas contendo esses elementos e/ou 

md1ores qudnhdades de defeitos cnstahnos, tender.io d solub1hzar mdiores 

concentrdções de h1drogemo Um hm1te max1mo de defeitos possível de ser 

mtroduz1do em umd hga met.íhca é aquele dhng1do dO torn.í-ld amorfo. Ligas 

met.íhcds amorfds podem ser obhdas dtrdvés de processos de sohd1f1cação 

10 rdp1da, n.io ddndo tempo do líquido dmorfo transformar-se em sóhdo 

cn5tdhno. ou dtrd\Ê's de desordendÇdO atómicd dd estruturd cnstdhna sóhda 

mduz1d,1 por choques se..1uenc1d1s entre 1ons dcelerados pard o mtenor do 

matendl e ~eus dlomos, hpico de processos de 1mpl,rntaçào 1õmcd. Umd hga 

metdhca hqu1dd pode ser superesfnada dtrdves de processos como o "melt -

15 spmnmg" e uma hgd metdhc-a sóhda pode ter sud superfície dmorf1zada por 

uhhzdçào de ldser ou dtravés de processos dtõm1cos balísticos, típicos dd 

impldntdção 1ónll"d. 

Atudlmente hgas met.íhcas amorfas s.io produz1dds mdustnalmente 

por processo~ de sohd1fKdçào r.ipidd, entre o~ quais o "melt spmnmg". Devido 

211 ao seu dito desempenho c-om reldç.io /is propriedddes eletromagnéhcds, 

eletroqu1mll",lS e <dldhtK.is, as hgds met.íhcas dmorfas são uhhzddds em 

motores, b<•hmds, , omponentes deronduhcos, peçds resistentes .à corros.io, na 

m1cro-eletró111ra e <'dtdhs.idores. 

A presente invenção se refere d uhhzdçào de hgds metahcas dmorfas 

25 sólidas pdrd d d1ssoluç.io de elevadas qudnhdades de h1drogemo em suas 

estruturds. Isto porque, foi possi\'el \erificdr que td1s hgds sólidas, por 

representdrem prdtlcdmente uma "mdtr1z de defeitos", oferecem muitos síhos 

estruturais pdrd ,ice1lar que o h1drogemo ah se locdhze. Como exemplo, fordm 

testddds .ilgumds hgds metdhcds dmorfds, LLIJOS resultados de solub1hdade 

,n solida de h1drogêmo s.io comparados com metais cnstdhnos sólidos e metd1s 

líquidos. Observou-se umd grande <·dpdndade do N1s I P19 em conter 

h1drogê1110 t>m ~ 1luç,'io sohdd, superando o desempenho de metais sólidos 

como o h•rro e o pdlad10 e dté mesmo do niquei e do ferro no eslddo líquido. 

Verificou-se l,unbem que, embora o ferro sólido puro no eslddo cnstahno 

,s solub1hze nn11to pouco h1drogemo, hgd5 metdhcas amorfas sólidas /i bdse de 
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ferro podem conter qudnhdddes deste elemento em soluçdo sóhdd VdrldS 

ordens de grdndezd maior. Estes exemplos hp1f1cam o importante 

desempenho dds hgds metdhcds amorfas no que se refere il cdpdciddde de 

solub1hzM o h1drogê1110 em soluç;io sóhdd. 
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1. "LIGAS Al\10RFAS PARA USO COM HIDROGÍ::NIO", caracterizado 

pelo fato de uhlizarem-se ligas metálicas amorfas sólidas para a dissolução de 

elevadas quanhdades de hidrogênio na estrutura das ligas. 
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RESUMO 

Patente d<• Invenç.io: ''LIGAS PARA USO COM HIDROGtNIO" 

Patente de Imenç.io de ligas metálicas amorfas solidas em que se obtém a 

d1ssoluç.io de ele\adas quanhdades de h1drogênro em suas estruturas. Tais 

5 hgas sólidas, por representarem praticamente uma "matriz de defeitos", 

oferecem muitos sítios estruturais para aceitar que o h1drogênro ah se localize. 

Como e,emplo, foram testadas algumas hgas metálicas amorfas, CUJOS 

resultados de solubilidade sólida de h1drogênro s;io comparados com metais 

cr1stalmo~ sohdos e metais hqu1dos 
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