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Introdução: O processo de recozimento de tiras de aços inoxidáveis forma uma camada
de óxidos cuja remoção é realizada por decapagem. A etapa eletrolítica de decapagem
ocorre pela passagem de corrente elétrica através das tiras mergulhadas numa solução
de eletrólito adquirida de fornecedor externo. Variações na qualidade do eletrólito
geram defeitos no produto. Atualmente cada lote recebido de eletrólito é testado no
laboratório do Centro de Pesquisa, reproduzindo-se a etapa de decapagem com
amostras de aço recozido que são inspecionados ao final do processo. Este trabalho
propõe um método rápido de baixo custo para qualificação do eletrólito em laboratório
de processo. Objetivo: Desenvolver um procedimento quantitativo de diagnóstico da
qualidade do eletrólito industrial a ser utilizado na etapa eletrolítica de aços
inoxidáveis, que seja: instantâneo para classificar o eletrólito; executável no
laboratório de processo e de baixo custo. Metodologia: Utilizou-se a abordagem
potenciométrica: soluções de substâncias e concentrações específicas geram diferenças
de potencial constantes entre um eletrodo de referência (calomelano saturado) e um
eletrodo indicador quimicamente inerte (platina e inox 304I foram testados). Ensaios
potenciométricos primários compararam eletrólitos preparados a partir de reagentes
analíticos e industriais. Nesses ensaios foi feita a adição gradual de contaminante
causador de defeitos na linha de decapagem, observando-se as mudanças no perfil
potenciométrico dos eletrólitos. Ensaios secundários reproduziram as condições de
processo para verificar a efetividade dos diagnósticos, e ensaios terciários comparam
resultados da metodologia proposta com a atual na classificação de lotes recebidos.
Resultados: Apenas os ensaios realizados com eletrodos de platina (indicador) e
calomelano saturado (referência) se mostraram conclusivos para classificar
quantitativamente os eletrólitos testados. Nos ensaios primários, o desvio médio de
todas as leituras potenciométricas de eletrólitos preparados com reagentes analíticos
em relação a industriais foi 0,019 mV. Essa estreita faixa de variação permitiu definir
um padrão potenciométrico de eletrólito desejável. A adição de 0,5% de contaminante
causou um aumento médio de 0,173 mV. Essa diferença de ordens de grandeza
permitiu definir um limite superior de especificação de potencial para eletrólitos
adequados ao processo. Ensaios secundários de reprodução do processo de decapagem
eletrolítica em laboratório demonstraram que teores iguais ou superiores a 0,5% de
contaminante podem levar a produtos defeituosos. Ensaios terciários de comparação
entre as duas metodologias permitiram a validação do limite superior estabelecido e
definição de um limite inferior especificação de potencial para os eletrólitos testados.
Os padrões claramente identificados entre os valores de potencial para eletrólitos que
geraram e não geraram produtos defeituosos validaram a confiabilidade da faixa de
controle definida.  Conclusão: Foi possível estabelecer limites de potencial para
classificar o eletrólito e definir um procedimento mais rápido e mais econômico para
substituir a metodologia até então utilizada para esse fim. Durante a realização dos
testes comparou-se com sucesso os resultados obtidos pela potenciometria com os da
metodologia que se deseja substituir.
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