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T
1. INTROOÜÇiO

C estudo de um fenômeno como o da corrosàc-sob-tensão encon-

t ra c seu primeiro obstáculo na enumeração das variáveis necessá-

r ias que devem estar sot controle durante a elaboração de um en-

saio experimental para que se possa separar das irrelevantes, as

causas reais que o provocam.

Uma vez superada satisfatoriamente esta etapa, necessita-se

de um tes te cuja concepção permita a aplicação das variáveis esco-

lhidas, possivelmente ea um número reduzido, para que seja possí-

vel avaliar a dependência do fenômeno com estas .

nomalmente, procura-se obter o sai or niúusrc de informações

em um reduzido espaço de tempo, Estes ensaios são adjetivados de a-

celerados. Para i s t o , u t i l i za -se condições muito maio agressivas

que as encontradas em serviço, acreditondo-se que cs materiais que

as suportem possam sobreviver longo tampo sob condições r.eis ame-

nas.

C método do ensaio de tração com baixa taxa de elongamento

usado para se avaliar a susceptibilidede àcorrosão-sob-tensão tam-

bém enquadra-se nesta categoria.

Com c objetivo de se iniciarem trabalhos cem eetetipode en-

saie montou-se um sistema composto basicamente de uma máquina de

tração, cem baixa velocidade de afastamento das mordaças e de uma

célula de trabalho que permitiu o controle e a manutenção das con-

dições metal-meio durante o ensaio.

Devido as dificuldades da comparação dos parâmetros forneci-

dos por ente método com os fornecidos por outros ensaios, a força

de afirmação deste método deve ser testada indiretamente. Cem es-

te objetivo, o presente trabalho também inclui dentro de suas motas

a determinação da susceptibilidade à corrosão-Bofc-tensâode uma de-

terminada l iga em um dado sistema metal-meio» Coza is to os resul ta-

dos, independentes da metodologia empregada, podem, ser comparados

e por conseqüência pode-ae avaliar a confiabilidade do netede.
Para tanto, utilizou-se o aço inoxidável austenítico 3AB 304

es. soluções cloretadas a quente.

5
> •



2. O ESTUDC DA CORRCSlC-SOB-TEflSlO

A corrosão-sob-tensío (CST) representa uma das formas mais

intensas de corrosão localizada já encontrada. í usualnente defi-

nida em termos de um processo de fratura frágil por trincamento,

que requer a ação simultânea de tensões de tração e de um meio am-

biente corrosivo, em geral um tanto específico para um dado mate-

r i a l . Para os aços inoxidáveis austeníticos são meios propícios:

•soluções aquosas de cloretos, hidróxidcs, brometos, sulfatos eác i -

dos politiônicos (HEHBSLEB, 1978).

À CST assume as proporções de um problema industrial de gran-

de importância. Ha uma longa história de casos, particularmente

na indústria química e de transporte. Na indústria nuclear cons-

t i tu i - se em uma fonte potencial de falhas. Já se observou aCST em

aços inoxidáveis austeníticos em condições semelhantes as encontra-

das em reatores nucleares: água de al ta pureza contendo íons clo-

reto no nível de partes por bilhão (SCULLY, 1979).

IT o estudo da CST três disciplinas devem ser consideradas pa-

ra se obter cs detalhes mecanísticos dos fatores que a produzem:

a) Metalurgia f ís ica . Todas as ligas mstálicas comerciais

são poli cr is ta l inas . Mesmo a rede de um único destes c r i s ta i s con-

tém defeitos puntuais e de linha. As l igas, além de conterem ele-

.nentos adicionados propositalmente, possuem também uma variedade de

alâmentos metálicos ou não, incorporados a ela durante os processos

de fabricação ou provindes da matéria prima. A defemação p lás t i -

ca aumenta a densidade de diecordâncias e esta pede desempenhar um

papel importante na propagação de tr incas. C caninho preferencial

da fissura pode ser transgranular ou interÊranalar. M algumas l i -

gaa um predomina, em outras há uma mistura ou uma dependência com

o meio ou do nível de tensões mecânicas. A observação do modo de

fratura fornece informações valiosas sobre o mecanismo, uma vez que

ele pede indicar a relativa importância da tensão, da dissolução



química, da composição da liga, etc.

b) ALetroquímicE. •% soluções aquosas contendo íons disscl-

vidcs, ocorrem reações eletroquímicas sobre a interface metal-meio

(eletrodo). A velocidade com qual estas se dâo, afeta diretamente

a susceptibilidaie de uma liga à CST. A variável mais importante

r aste caso é o potencial de corrosão do espécimem, resultante da

polarização das reações anódicas e catódicas. Variações do poten-

cial vão sempre afetar as reações eletrequímicas. Acondutividade,

o pH, o nível de oxigênio, a ccaposição da solução e a temperatura

são fatores importantes.

c) Mecânica das fraturas. A maneira pela qual uma aaustra é

tensionada pode afetar a susceptibilidade. Sois condição de tensões

planas (obtida quando a espessura do corpo de preva (CP) está aci-

ma de um deterninaio valor relacionado com a sua resistência mecâ-

nica) ela pode apresentar muito mais susceptibilidade do que sob

outras condições. A ramificação da trinca pode ser prevista em al-

guns cases pela taxa de liberação da energia de deformação. A agu-

deza do vértice áa fissura influi de al£ua medo sobre a sua propa-

gação. A profundidade da trinca é importante pelo fato de aumentar

a concentração das tensões. Um critério de profundidade crítica já

foi tentado como consideração em projeto mecânico.

3. TS3T33 C0:ÍVMCIC::AI3 PARA A AVALIAÇÃO DA SU3CEPTIBILIDAD2 X CST

As falhas ocorridas em serviço por CST normalmente foram oca-

sionadas por tensões residuais originadas dos processos de fabri-

cação, montagem, solda etc. ân laboratório, nos diversos métodos,

em geral a tensão é aplicada externamsnte, por peiroitir une. melhor

quantificação e controle.

Talvez os parcos recursos colocados à disposição dos corro-

sionistas os tenham encorajado a usar experimentos simplese econô-

micos anteo que sofisticados e dispendiosos. Uma testemunha evi-

dente desta situação obtém-se ao ser invocada a chapinha da astal



dobrada sobre si nesna (mais conhecida como corpo de prova era "ü" ),

um dos primeiros métodos usados para a determinação da susceptibi-

lidale à CST.

Cutros tipos de ensaios se seguiram, tentando trazer à luz

respostas sobre questões que nao podiam ser dadas por tal arranjo,

principalmente relacionados com a quantificação da tensão e elon^a-

ção. Cs novos testes, ditos de "carga constante" e'alongamento to-

tal constante" tiveram em comum com o anterior o fato de fornece-

rem como resultado o "tempo de' vida" eu seja, o tempo durante o

qual o CP resiste sem fraturar imerso no Deio corrosive. Intrinse-

camenta a esta conceituação está a desvantagem principal destes tes

tes: a definição do "tempo limite" (tempo final de duração do tes-

te), a partir do qual considera-se que o CP que tenha resistido as

ccndiçÕes corrosivas até aquele momento, possa ser considerado i-

xune ao ataque da CST.

A partir destes ensaios dois fatos energiram: o primeiro foi

a observação de que o tempo de vida para CF carregados acima da

tensão de escoamento era praticamente um mesao valor constante. A-

baixo no entanto o tempo de vida tendia rapidamente ao tempo limi-

te. 0 segundo, foi a impossibilidade de Ber totalmente esclareci-

da a existência ou não de uma tensão limite, abaixo da qual não o-

cerreria a CST.

TrabalhoB de BRA.UHS & TE3KES (1968) feitos com potencial sob

controle mostraram que mesmo para tensões tais como 2 Kg/mo já se

pode observar a CST em aços inoxidáveis, desde que o teste fosse

feito acima de um potencial limite. Deixando o material ao poten-

cial de corrosão livre (PCL), SPJÍHH & 3T3I1JHCFF mostraram a exis-

tência de uma tensão limite nítida, da crdem de 15 Kg/mm2 (WZ.DLER-

KALSCH, 1978). Pouco mais tarde, H2RBSI3B & 3CHV/SIX (1970) tenta-

ram mostrar a inter-relação entre os dois parâmetros.

Examinando-se com detalhe estes fenômenos, chegou-se a con-

clusão de que o tempo de vida era composto por duas parcelas, o

tempo de indução s o tampo de propa£f,ção dau tri.-.cao. 2n alguns



casos, o tempo de indução era muito maior do que o tempo de propa-

gação (BL2CKIIAKN & ZITTSR, 1974).

Ha p rá t i c a , o tempo de iniciação pode nâo ser re levante , des

de que o mater ial já contenha muitos r iscos superf iciais ou de fe i -

tos semelhantes que podem ser considerados t r incas advent íc ias .

C desenvolvimento des teor ias ds mecânica da f ra tu ra , poss i -

b i l i t ou a associação do tamanho da t r inca com o nível de tensão,

num parâmetro denominado de fa tor intensidade de tensão (K). Na

mesma linha de pensamento, preocupando-se só com a propagação cos-

tuma-se r e a l i z a r ensaios a p a r t i r de CP já trincados por fadiga.

Neste t ipo de ensaio, é comum se relacionar K com a velocidade com

que a t r i nca se propaga.

Os reeul taâcs t íp icos observados estão generalizados na f i -

gura 1. Abaixo de um valor denominado K. „„,, a CST não se oboerva.

A ut i l idade deste parâmetro (para sistemas em que ele e x i s t e ) , é a

possibilidade de ser associado à profundidade máxima qua as t r i n -

cas adventícias podem t e r em um dado oa te r i a l sea que seja u l t r a -

passado o Kicgm* (C número 1 provém do modo com que se ap l ica a

tensão).

4. C üKSAIC D2 TRAÇÃO CCK BAIXA TAXA DS ZLCNGAKíiNTO

No começo dos anos sessenta, R. II, PARKINS elaborou o que v i -

r i a a ser chamado de t es te de tração com baixa taxa de alongamento

(laqui em diante abreviado para método da BTE). M l inhas g e r a i s ,

este método procura deformar lentamente um CP sem entalhes a té a

ruptura e& um meio corrosivo, ueando-se ±;ara i s t o uoa baixa velo-

cidade de elongamente, (A velocidade de afastamento das mordaças

em geral é constante) .

Foi usado inicialmente como uma maneira rápida e efe t iva de

se obter uma escala entre vár ias li£.as ou composição química em um

mesmo tipo de aço. Recentemente entendeu-se que o elongamento d i -

nâmico que este método proporciona pela treção com baixa ve loc i -



dade, apresente uma correlação com a 3usceptibilidade à C5T não i -

ma£inada no in íc io do seu desenvolvimento. Prova disto é a extre-

ma dificuldade (as vezes a impossibilidade) de se prsnicvcr a CST

por tes tes com elongaaar.to t o t a l constante eu ecos ao carbono COB

NaCH em. ebulição, enquanto que é relativemsnte fáci l de fazê-lo

com o método da BTE (PAUKI^S, 1979).

SCULLY (1980) mostrou a existência de um relacionamento en-

t r e a taxa de alongamento e um parâmetro não conhecido totalmente que

é função da velocidade de repessivação, de t a l modo que a razão en-

t r e as duas variáveis determina a velocidade de propagação das t r in

cas em alguns meios.

C resultado desta nova maneira de se es t idar o processo da

CST levou a uma revisão dos métodos ut i l izados &ntericr:..3nte, la-

bora se considerasse que os metais estivessem es t á t i ca s , eü um es-

tado de equi l íbr io , sabe-se hoje que ts.1 não acontece, c material

encontra-se en um estado t rans ien t s , mesac em tes tes de carga ou

elonfação t o t a l constante. Nestas con lições, o material sofre uma

lenta deformação dinâmica, maior ou aenor, dependendo do valor i -

n ic ia l da te.isão e de alguns parâmetros que governam a fluência.

Sste fenômeno, associado freqüentemente a a l t a temperatura taabéa

ocorre em baixa temperatura, bastando que una estrutura esteja car-

regada, "o et as condições, a taxa de fluência tor.de a exaustão com

o passar do tempo, a não ser que se iniciem tr incas relacionadas

com a CST (H3RB3L2B & 3CHW3BK 1970, BLECKIAHN & ZITT-iS 1974).

Ao longo do uso do método da BTS foi se caracterizando a e-

xistência de uma iaixa ds taxas de elon^ação que deve ser u t i l i z a -

la ao se t e s t a r um dado sistema mstal-meio sob pena de, fora dela,

nâc ser;;m obtidos resultados sa t i s fa tó r ios . Nesta case, o material

rompe-se de aanaira d ú t i l , embora pesse a t ingi r ta.isÔes mecânicas

3cima das d i t a s limites para as quais, tes tes do tipo carga cons-

tante mostraram o aparecimento da CST.

A importante também levar-se em conta que, nc caso de usar-

-se CP com uma zona ú t i l de seção reduzida, existe uma região de



transição entre esta. « as cabeças do CP na qual a taxe do elort£a-

çãc t:nde a diminuir. Além d i s to , coa o aparecimento da estricção

na altura da tensão de resistência <io material, a taxa de elcnga-

mento no local pode aumentar de até uaa ordem de grandeza. Isto pc-

ie fazer caa que nestes duas regiões, s. taxa local entre ou saia

r.a faixa adequada.

Una explicação para a existêncie dasta faixa deverá conside-

rar os dois l imites da cessa, o superior e o inferior* Usando-se

uma taxa de elongação acima da faixa, a velocidade de processo de

corrosão é preferivelmente ultrapassado pela cinética do processo

de fratura mecânica dút i l , que constitui na nucleação e coalesci-

mento de vazios. Kcraalaente este limite a o mais fác i l de ser

explicado e determinado. Para uma taxa de elongação aenor do que

a faixa, a explicação torna-se mais d i f í c i l .

3I2GL3 & BCYD (1979) enumeraram três possíveis explicações:

na primeira, supõem que ua filme ncvo, continuemente substitui o

filme in ic ia l que esta sendo tensicnaic pela tração. Dentro da fai

xa de taxas de alongamento perigosos, este relaxamento de tensões

do f i l c e não seria suficientemente veloz para acompanhar o incre-

mento de tensão, somente abaixo do limite inferior e* que ele se tor

naria efetivo.

Na segunda, propuseram que coxa baixas velocidades de defor-

nação, filmes com boas qualidades protetoras podem se estabelecer

em tsmpo evitando a dissolução do metal.

A terceira, baseia-se na possibilidade pnvinda da observa-

ção de L3&CH, K2UFIXD e BRADHJEST de que aparer.t-monte a acbilida-

de iônica fac i l i ta a deformação de filmes de corre eat- e que possi-

velmente também o inverso seja verdadeiro. Se o al iv io das tensões

resultar no incremento da mobilidade iónica criado pela deformação

de um filme em crescimento, então uai relaxamento das tensões pode

ocorrer ;,ara taxas de elongamcntc inferiores à faixa cr í t i ca , c que

reduzira ou mesmo evitará a ruptura do f i l ae . Opondo-se que esta

difusividade (ince-.tivada pela defcnuaçíio) nâo creoça propercio-



nalaumte ecm a taxa de elongaaento, a tensão de tração no filme pa-

ra ume determin&da deforsn&çãc irá crescer cem o cuaoüto de taxa de

elon^ação. Asíim, para valores crescentes, ao ser atingida a taxa

de deformação sínima, a tensão no filae atingirá o valor da tensão

de ruptura iniciando a fratura do filae.

£ razoável eApor que d entro da faixa crítica existe um balan-

ço ideal entre a quantia de metal nú (sem lilme) que está sendo

criado pala deformação e a taxa no ii/Aal o vértice da trinca é tor-

nado inativo pelas reações eletroguímicas* As taxas de alongamen-

to limites são francamente dependentes do meio onde o metal se en-

contra, c que vale dizer que uma mesma taxa pode não dar os mesmos

resultados em diferentes sistemas metal-raeio (PAHKI.5, 1979).

Uma observação importante diz respeito ac fato de que estas

faixas de taxas de alongamento estão en uma proporção direta para

com a velocidade de propagação de trincas em diversos raeios (BUT-

TER et alii, 1979). Assim, para materiais com velocidade de pro-

pegação de trincas elevada, as taxas de elongamento que conpÕem a

faixa para a qual o material apresenta a CST também é alta*

Faixas citadas na literatura para o SAE 304 são. por exem-

plo: 10~3 a 10"' s"1 para 44JÉ MgCl2 (D3SESTE2T & CLTRA, 1980),

IO"6 a 10"^ para água pura acima de 100 'C, IO"5 a 10""8s"1 para

KgCl2 a 123°C (MOM et alii, 1979). Taxas próximas ao limite supe-

rior para várias concentrações de NaCl: 20$£, 8 x 10" s""1 ; 10#

7 x IO"9 s"1 (DAHIEIS, 1979).

A variação das grandezas mecânicas com o tempo no decorrer de

um ensaio com o método da BTS pode ser acompanhada na figura 2. A

elongaçãc total cresce a uma velocidade constante com o tempo até

que ocorra a fratura. A elongação elástica, após ser ultrapaeBado

o limite de escoamento cresce quase que imperceptivelmente. A e-

lcngação plástica cemeça o seu crescimento linear no início do es-

ccamento e progride até o início das trincas, quaMo entáo tende a

diminuir o seu crescimento» Também está mostrada a parcela "d" na

ã total, ceusada pela aberture. daa trincas. A taxa de e-



ão plástica se coapcrta d* uma zwnaira. inversa. A variação

da tensão coa o tecido é constante até o escoamento. A partir daí

sofre um decréscimo até atiagir us pcr.tc de cínixc (pcrs a tensão

verdadeira) na fase plástica* antes do aparecimento dec trincas

(VOGT, 1978).

5 . H3CAKI3E0S DB CST

série ds mecanimos propostos easrge de UB grande número

de trabalhos e revisões já publicadas. De qualquer aodo parece ca-

da vez a ais evidente que diferentes mecanismos podem atuar em casos

dist intos .

Deixando-se de lado o cicrocosao d cs fenôn-.enos, pode-se d is -

tinguir quatro grandes grupos gerais. A-*tes de abordá-los deve-se

dizer que estas qaetrc categorias podem ser perfeitamente subdivi-

didas e que não se excluas mutuamente. Assim, náo há razão para

que a frat are náo ocorra pela coctineção de dois eu nais destes me-

canismos gerais.

5.1 - Caminho ativo

Uma das primeires suposições considerou que as trincas da C5T

ar&n o resultado da dissolução preferencial por cciainhc3 pré-exis-

tentes. Istc parece ser verdade pare alguns sietocas netel neic,

porém c:;de estes caminhos não existem, outra explicação faz-se ne-

cessária. Foáe-se sugerir que estes cf;minhi,s se/,am gerados duran-

te a deformação.

MudançaB locais da composição química na rede cristalina ao

redor dos ecpilh&Eientos de discordéncias poieriaa tornar estas á-

reaB mais facilmente solúveis. Sstes processos pederiar.'. dar ori-

gem a conosBo por túneis. COÜ> O coalescimento destes haveria o

colapso da seção restante (SCAKAHS & 3\7A:.H, 1978).

C processo eletroquíoico da C3T pode ser a-.elisfdo em termos
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da le i de Faraday. Ccasiderendo-se que c processo de propagação da

fissura ocorra uaiccíiente devido à dissolução /retalies, tereces que

a velocidade de propagação das trincas deve ser dada pela função:

onie J é c equivalente químico, F a constante de Faraday, d a den-

sidade da lifca e i a dei idade de corrente (£G£LL, 1371).

Para alguns sistexau, entre cs quais os ecos inoxidáveis, e-

xiste uma boa correlação entre os valores de i e v o que mestra a

importância do fator eletroquímico no avanço da fissure.

A idéia da ruptura de fiLaes por escalões de deslizamento que

irrompem na superfície do metal encaixa-se perfeitamente bem neste

raciocínio. A cada ruptura, tem-se ume. correr-te transie: te que po-

de ser traduzida em termos de carga elétrica ou quantidade corroí-

da de l e t a l . A CS? ocorreria pela passagem de ur̂ a carga elétrica

mínima, nem tão alta a ponto de provocar a corrosão generalizada,

nem tão baixa a ponto de servir somente para a repassivação do me-

tal nú (3̂ A2HL3 et a l i i 1970, SCULLY 1975).

Da integração das correntes unitárias, ori£ii<.adas pela rup-

tura e repassivação do filme obtém-se a corrente total . Com esta

foi possível delinear c formato da curva da figura 1.

Ainda foi proposto que a ralação existente entre as corren-

tes sobre o metal nú e o metal filmado deve estai- correlacionada

com o fer-aato da trinca. Relações ciai ores dariaa lugar a trincas

agudas, relações menores redundariam em trincas abertas, pouco pro-

fundas e ataque generalizado.

5.2 - Fragilização pele hidrogênio

lio vértice da fissura, em muitas ligas acredita-se que ocor-

ra a descarga de hidrogênio devido ao valor do potencial a da aci-

iificaçâo local do e le tró l i to .

Propôs-se em suite o CSSCB que c material trí .ca como conse-

qüência da adsorçâo do hidrogênio previ do da rearf,
;;.-. cs tc l ics:
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H* + e » Had

à qual se seguiria a i.enetração de uarte deste hi Lro£$:.io adsorvi-

do para dentre da ca triz metálica r.ntes que a desserçãc ucorra se-

gaodo:

Had • H + • e = Hg

A proporção de hidrogênio absorviio em ralação so que evolve

sob a forma de bolhas parece responder a certos elementos de li£.a.

Após ser absorvido paio metal, o hidrogênio atômico pede se recoa-

binar em certas falhas internas do material e causar localmente o

aumente da pressão produzindo "bolhes e fissuras. Pode também for-

mar hidretes qae interagem cem a reáo ateaica impedindo o desloca-

mento de disccrdáncias e causando clivagea.

C efeito de hidrogênio sobre es propriedades mecânicas é* um

assunto complexo e o indicado até aqui foran apenas efeitos gerais.

Cutra constatação que torna difícil a explicação da fragili-

zação pelo hidrogênio se relaciona com a velocidade de difusão.

Freqüentemente esta é muito baixa para qie possa promover as taxas

de prcpa££çao de trincas observadas.

í>.3. ~ Enfraquecimento de ligações .̂cr adscrção

2ste mecanismo, proposto por UHIIG & CCCK (1369) entre ou-

tros, supõe que a interação entre espécies do ueio corrosivo adsor-

vidas no vértice da trinca e os átomos metálicos pode cauerr a re-

dietriblição dcs elétrons nos orbitais atômicos, enfraquecendo as

ligações químicas entre os eternos do reticulado cristalino.

"Io é possível citar-se dados experimentais diretos que su-

portem este conceito, embora a sua ausência possa ser considerada

como u râflexo das dificuldades de cbtenção de tais dados.

5,4 - Ruptura e reformação de

Zste mecanismo supõe a fermaçãc :.o fundo Aa tri.-.e&, de um



12

f i lae relativasante espesso, que, ao ser solicitedo por tensces

mecânicas, rompe-sa, originando neva area nua e propsgauio a tr in-

ca. Ume ves forsade o r.cvo filr.e, repete-se o c ic lo .

A evidencia deste mecanismo nâc á cai te clara. Películas es-

pesses encontradas sobre o aço ecoam e latces pareces* ter sido f or-

aadas por precipitação a partir da solução, entes que originadas

diretaceite do metal. Caso i s to ssja verdadeiro, a dissolução i -

nicial que precede a precipitação encaixa-se no mecanismo do ceainho

ativo proposto.

£ fundamental que o filma formado seja suficientemente pro-

tetor de medo a ispedir a contínua dissolução do metal, terçando a

sua ruptura importante ccac aecenisme de prepe^eção da trinca*

Oma questão que resta a ser enelizada é perque con este tipo

de frature, a cscrfelegia nostra-se ncr^alniente intergrenuler.

6. A CST D3 Â CS Il

A ueior parte des trabalhos realizados am C3T de ages inexi-

láveis austeníticos util izou eoluçces aquesas de clcretc de xEagné-

sic eu ebaliçãü. Desde que K. A. SCKSEL ascu-a pela priaeira vez

az 1345» passando pela ncraalizaçec ^ela Sociedade Americong psra

Testes e I.^teriais (A5K G 36-73)» vsm provocando ume série de cen-

trevérsias. Sua popularidade oentém-se nàc se per que seu uso pro-

oorciona reeultalcs rápidos, aas taabem p_r qua a extensa b i t l i o -

grafia que a c i te possibil ita uma comparação er.tra testes àe vá-

rios laboratórios.

C pente do ebulição do Î gCl̂  é ncrraBliTiante rafere ciaic nos

trabalhos científ icos , pois a relacicnaic CCQ a coruentra^ac do aal

como pede sor viste na figura 3 (CA3AL25, 1967).

6.1 - Influência do pH

A agressividade desta solução parece dever-se ao ,'̂ cid& clo-

rídrico cri£iaedo ia hidrclise de ::(tl2 (sii.eeCE, 1T!J).
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3?feCl2 • HgC « HgCCKjCl * HCl

C baixo velor do pH resultante deixa a solução em cciáiçõea seae-

lhantee às encontradas no interior de p i te s 1 . Se fervida ea fras -

co aberto, o HCl forcado tende a perder-se farm o ateio ambiente* o-

casicaando um suHeato considerável no tempe de vida de amostras

tensio:-aias per carg» constante (XCHL, 1967).

BAK2H et a l i i (1970) mostrarem que c-rpos de prova em "U"

trincaraa rapidaasnte COB ausência de tempo de indução en soluções

COB pH senor do que 2,5» Una solução de IfeCl̂  *«rv«™d° (sesinha) a

125JC nèo conseguiu baixar o seu pH sufidentaaente. Adicicnando

FeCl« ou outros cloretos estes autores fiseraa a solução atingir

valcres nsucres de pH e que na presença de ua CF» este estabilizou»

-se per volta de 1,2 após uaa hora. C pH no interior de trincas e

frestas s i taça-se sempre entre 1,4 e 1,6 nêo iapertande quel f es-

se o seu valor na suluçêo. Aiuda, raostrareo haver uma toa corre-

lação sutrs o teepo de indução e o tsiü. o requerido j,era a solução

atingir o pH cit&dc nc intaricr das trincas adventícias, ru£csida-

ies eu fre9t8s para o aço SAS 304.

A dependência que existe entre a texparatura de ebuliçêo do

c lore te de magnésio e o pH pode ser observado I.E figura 4 (AKL3SS

& ?JXK3, 1978).

6.2 - C I'lgClo como xeio de cooparaçêo de aços

Ifca objeção centra o MgClp foi levantada ao uti l izar-se a so-

como ceio de c&mparaçâo entre varies eçcs. Co:n base nos re-

sultaios, concluiu-se que aiições de s i l í c i o acima de 2^, alto car-

bono e baixe crcao aoraentaram senBivelcente a re»istência à C3T.

Zate efeito foi nc ôr.tanto fracamente notado com tleCl eni alta tem-

peratura. Aparentemente, os resultedCB se correlacionavam com a

estabilidade dos filmes nas respectivas soluções. Qusndo se passou

de filmes ;;;aifl estáveis para -.ence estáveis, favoreceu-oe o apere-

1 IIÜK5SL.ÍÊ, G. Institato de Tesquisaí; I'ju.neu'inr.r. (Ccnu.>•. cc-.Ç'£O
scal).



(.•isento i e pites t corrosão siwlm ger.eralisai& as iuvás de trincas

(EI3K/.S, D77) .

S23KIKS (1975) aostre-JL que es BCBS qualidades i* resistência

• CST promovidas pelo níquel nio • • restringira^ aper.es «o emprego

da solução d* ^e&j .

For f i a , experimentes fe i tos eoa CF sob cerca constante s e s -

trarea quis a comparação «atra várias l igas nao pods ser fe i ta à a-

ma única concentração de cloreto de aecnsai^. (Ver figura 5 ) . Ca

açcs inexidáveis tipo 304 a 316 mostrarem um oíniso para o teapo de

vida em 143"C enquanto que l igas contenio alto C ou s i l i c i c , r e s i s -

tentes s CST nesta nesse concentração tiveram \m mfrj.se per volta

dos 130*C (ITC ft YCSBXKC, 1972).

6.3 - Korfolofia da fretara

Eaccntroa-se o uai cr numere de cases de CST na in i i s t r ia ea

peças que ficarem ea contato iurante longe tem^c coc seleções c io-

ratadas acima dos 60 eu 80*C. Cbservou-ss qae nestas condições as

trincas te. deram a se propagar de medo transgranular, eco partes

seguindo plenos i e ciselhamento da rede eustanítice (LUli: 1976,

3I23HIKS 1379).

Ctaervou-se que outros planos antes que o (111) (plano de ae-

ncr energia supsrficial em condições teóricas para una rede c . f . c .

(AHL3F.S & EI2CK2, 1978)), apresentaram-se ceme facee de trincas.

SCAtlANS & S-Â H (1978) mostrares que em alfonB trefcelhos hou-

v3 interpretação errônea das superfícies de frature. Houve cenfu-

sco entre a superfície Kacrcscópice e ca pequeiics ~lfin^ que na

realidade perte .ciem a uoa outra cl&ssificeyão.

Se^unáo e l e s , a nucleação do ataqae ocorre prií.ciyelirente ac

longo de treços áe cisalhaaento onde o filme é frature de. Nestes

pontos, a trincheira forcada pela corresão Io mo tal desenvclve tú-

neis extreoaoente af i la ios , alinhados secundo as direções < 111 > ,

que distorcem a matriz eustenítica sr>volvente. Jstee tLieis aler-
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geni-ae, tendo conic paredes Iimitanta3 cs ^1 a n u s / i l l I . A fretara

ocorre pelo coelescimentc desta densa rede de túneis, sob o efeito

de tensões externas. A face da fratura dostre-3a deste medo ser-

rilh&da pelo aparecimento das paredes dos toneis, e sua apa-

rência macroscópica pede inadvertidamente relacionar-se com outros

planos cristalograficos.

Trincas transgranulares sempre foram relatadas em trabalhos

com CP sob carga constante (EHAUH3 & TJItfES 1968, EL3CKí.Xuí & ZIT-

TSR 1974).

CKADA et a l i i (1971) observaram a passeiem de fretura t rans-

granular para intergranular na l iga 16 Cr - 15 Ni - Fe, com a ele-

vação do conteúdo de molibdênio de 1 para 4? ,em KgCl2 a 143°C. Pa-

ra o tipo 316 mcstrarei.; que a iniciação da fratura se dava trans-

granularmente pare depois passar a inter£,renular. Sob intensa po-

larizeçSü anódica, no entanto, a trinca era totalmente trensfcranu-

l a r . Tara o tipo 304 a fratura epresantave-oe interçrenular sob

polarização catódica em KgCl- a 143*C ou quando a temperatura do

teste era 125°C.

A fratura ter.deu a ocorrer quando a dissolução do metal era

diminuida de alguma maneira. A razão da fretura inter^ranular se-

kuir à transgranular, deveria ser possivelmente relacio:;ade com o

decréscimo da dissolução metálica, causada por um suprimento insu-

ficiente de ânions agressivos (Cl~) para c vért ice da fissura (OKA-

DA et a l i i , 1972).

DAITIiSLG (1979) empregando o 3AS 304 e ensaios de treçgo com

velocidades de 0,036 e 0,36 mm/h em KgClg a 13CC, também observou

que trincas intergranulares apareceram em potenciais catódicos e

trensgranulares sob potenciais anodicos. Próximo ao potencial de

corrosão l ivre (PCL), ocorreram ambos cs medos.

A taxa de formação de escalões no f i l ae neo deve eutar re la-

cionada com o processo pelo menos em baixa temperatura. Fraturas

intergranularee ocorreram numa ampla faixa de taxas de elorueção

Liara o SAIJ 304 em ÜgClg a 128°C. Ao contrário, pare .-neiorea tem-

pereturas, a fratura intergranuler esteve esuocieüe cora pi tas ta-
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xas de elcngaçao (TjftAKCt 1372).

EIA"CHI & KA2SA (1972) relataram q-ia açoa inoxidáveis aus-

tení t icos em 3oluçces do áciác perclóYico ou sulf ir ico contende i -

cnB c lore to , pedem apresentar fr&tara i n t e r cu transgrenular em na-

tureza, dependendo de concentração de cloreto ne solução e demos-

trando mais ou menos a tendência do processo ocorrer seguindo os

contornes de £rão ou os escalões de deslizamento.

STALD3R 4 DUQUETTE (1977) trabalhando com 3AU 304 e 304 I em

duas concentrações de MgCl2 obtiveram fratura intergranular para

teaperstaras de até 135 °C • tranegranular pera 154°C. Cs ensaios

ferem fe i tos com máquina de tração set taxa de alongamento de

1,^7 x IO"5
 B " 1 .

Trabí lhanío cem a mesma solução a 130"C e realizando t rês t i -

pos de t e s t e s , 0ASII3IS (1979) observou que em ensaios ds tração

com velocidade de 0,036 e 0,36 mm/h, sob potenciais anedices, a

fratura era transgranular e sob potenciais catodicos, interçranu-

l a r . COEI corpo de prova em "U" e flusneia constante (semelhante à

carga constante, usando ac la em vez de v3s°) os resultados fereo:

trartBgranular para potenciais anódicos e mista para potenciais ca-

tedicos.

6.4 - Passividade dos aços inoxidáveis sm. tlgCl^

Um dos pontos méis in t r igantes foi estimar em qual condição

se encontrava o aço inoxidável austenít ico no cloreto de sa^nésio

a quente: se no esteio ativo ou pasuive,

BARKART & VAK 3CCY2H (1961) observaram que tanto o ferro pu-

ro quanto o cromo paro (sen tensão) se corroem repidanante cem e-

vclução de hidrogênio em tTgClg a 42?f. 0 níqael paro, nio mostran-

do o mesmo comportamento, deixou os autores suporem que o aço ino-

xidável se recobria de uma caca&da r ica em níquel .

Pela observação de curvas potehcicutáticas fe i tas nesta so-

lução a 130#C com o SAI2 304, OHIIG & CCOK (1969) concluíram es tar

o eço neste meie, isento de f i lae passivo.
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As curvas de polarização feitas e..: cloreto ie rr.t^nasic aics—

tram-se realmente diferentes daa CÍTVBS conhecidas feitas em meios

ácidos (ver figura 6.) (BEAÜN3 & TIKr.JS, 1168). Isto se deve a

que, nesta solução, a reação catcdica (em 3oluçÕes isentas de oxi-

gênio: a reação de redução do íon hidrogênio) era nuito csior do

qae a reação anódica para um dado intervalo de potenciais, enco-

brindo desta maneira a parte passiva da curva anódica ( XA2SCK3,

1979).

3TAÜHL3 (1)71), construiu uma curva de polarização "verdadei-

ra", em condições similares, utilizando-se ia perda de massa do

:, etal . Esta curva pode ser observada na figura 7. Torna-se evi-

iente a semelhança desta com os fcr:>ato3 clássicos de carves anó-

dicas em aeios ácidos. Taubém está ieseuhede a curva catedice da

redução do hidrogênio.

Algumas ligas de laboratório, entre outras i Fe - 15 ' i -

20 Cr, apresentaram em -gClp a 154'C uu.& acentuada qaeda no valor

da corrente catódica por volta de -600 KVJT. KSO existiu uaia ex-

pliceção razoável para esta anonalie da cinetica da redação cetódi-

ca. Assuaiindo-se que o processo catódico seja nonnel, ccnclui-se

cue a curva enódice apresenta neste ponto o pico de corrente, ca-

racterístico do processo de pessiveçãc, causando deata maneira a

diminuição da corrente catódica. A curva anódica registrada por

diversos autores, náo seria então r̂ aia .uais io que E zona corres-

pondente a corrosão por pites (STAiiHLr; et a l i i , 1970).

6.5 - FaixaB de potenciais peri^caes

lia figura 6 pede-se observar Junto com a curva petencios-

tátic , carves potenciodinâaiicaB, f ei teu varrerido-se o potencial

com ume certa veleeilede ao mesmo tem^o eu que se registra a cor-

rente.

Observe-se a .resenha de um pico anódico, a um pote ciai une

100 EV n;eis etivo do que o potencial ie corrosão iniciei . Defendem

de velociclada cem que e' feita a curva tanto a lccalizeçÊc deste rio-
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vo potencii-1, bem como a grandeza de corrente. Coin varreduras su-

fi ei ent amante rápidas observa-se que a corrente não :i.&ia vclta a

ser católica.

5TICH3L (1975) alternou uma rápida varredura de potencial nu-

ma extensão de apenas dez milivolts, cora a espera de alguns minu-

tos de modo a deixar a corrente atingir c valor de equilíbrio. 0

resultado (ver figura 8.) reproduziu basicamente o observado com a

outra técnica.

É comum a idéia de que a presença destas faixas de poten-

ciais , que apresentam uma acentuada diferença no valor das corren-

tes, a depender da técnica que se utiliza pare o seu registro, se-

ria uma condição suficiente para o aparecimento da C3T.

Pesquisas, utilizando o SAS 304 em ügClp & 42?? Ecstraram que

esta técnica s um tanto falha. Bncontrca-sa uma feita de coinci-

dência entre es previsões dele e os resultados obtidos cem ensaios

de corrcsao-sob-temsão. Testes com CT seb car^a constante a^recen-

taram susceptibilidale à C3T em duse faixas de petencigis, separa-

las uma de. outra e limitadas no seu lado cal óiico respectivamente

pelos potenciais de -115 e -145 mV,,. Testes com CP sob estiraoen-

to cum taxa de elongação constants me sir aram uma f ai X8 contínua cu-

jo limite inferior er& -140 mVH. Trincas para3alas ao eixo de tra-

ção foram ainda encontradas em potenciais de até -íyo m t̂i. (H^HIS-

I3B et a l i i , 1979).

6.6 - Filmes seb potenciais catedicos

Uma pré-polarizeção catódica é muitas vezes utilizada na con-

fecção de curvas potenciostáticas ou dinêmices, tendo por oV,letivo

a destruição do filme passivo que recobria o istel, antes do início

do procedimento.

Cem a ide'ia de observar qual a influência dos defeitos ^ecét-

nices do filme, STICH3L (1975) carregou um Cr sob potencial cató-

dico (eeir. filme), e esperou que o ...eo;ao exitrasao em repouso, ou

seja, f.té que r.&o fesse xsia possível r.odir afluêrxia(« 10>i/hora).
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entêo o material lentamenta, de medo a cens t r a i r um filme

novo sem Jefei tos mecânicos. A observarão de C- mostreu basica-

mente c ..lesac t ipo ie comportamento de c i t ro não carregado sot po-

teacial catódico. Concluiu que e CST ocorreu sem e concorrência

de um processe de deformação mecânica do filme. Cbservouque B ca-

mada passiva, foi destruída lela polarizeçao catodica, e qua, em

seu lugar uma nova camada de hidróxido e cloreto básico de megnésio

apareceu (ííg(CH)2, 3SIg3Cl2(OH)4. 41^0 e JSÉ2C1(CH)3 . 4H2C). A espes-

sura desta cresceu com o aumento do tempo de polarização.

7/ILDE & KIM (1972) observaram que a l t a s correntes catódicas

protegeram o aço inoxidável não pele proteção catódice, mas pelo

bloqueao.en.to de superfície pelo Mg(CH)2 resul tante de grande auaen-

to do pK.

A observação doe índices de refreção complexos, obtidos por

elipsometria em CP não tensionedos em soluções de cloreto de mag-

nésic a várias temperaturas e concentrações mostrou ,;ue a po la r i -

zação catódica nào induz a redação de filme de exidos pré-exis ten-

tes na superfície dos aços inoxidáveis. Pelo índice de refração

simples sugeriu-se que os f i l e e s femaies no potencial de corrosão

sio formados por sa i s e oxihidróxidos (S2KLARSEA-3"IALC V.3KA & HJ-

KOT.SKI, 1978).

6.7 - Curvas potenciel-tempo

Uma ca rac te r í s t i ca dos aços inoxidáveis mer£alhadcs em l,!gCl2
conheciia hs noite tempo, é a variação do seu potencial do corro-

são cora o tempo.

Inicialmente tem-se uma pequena queda de alguns mi l i vol ts com

imediata recuperação. Segue-se ume ÍBÍXS estável L.ue forma o p r i -

meiro pBtaasar. Depois de uaaa sutide na direção ^nódicaferme-se um

segundo ^etemsr. Nestas condições, o CT rompe-se efitarjdo tenaio-

nado (HCAIi & Hl::35, 1354).

Interpretou-se inicielmsnte esta arrancada na direção nobre,

como aQii.lc c rssal ts ic . ds competiçãc entri Juoa tjnd^ncisa: a rce-
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lereçao da cinética catódica eu o decréscimo de cinétics anódice,

com a preferência desta última. C pricieiro patp-rsr resulta <ia re-

fcrne do primeiro filae e depende da quantidade de níquel presente

na liga. A subida do potencial até c petaaiar superior ocorre pela

forciaçto tie um filar-e mais protetor cem e consaqiiente queda da cor-

rents anedica (3TA2HI3 et e l i i , 1970).

Curvas pctenciostáticas tragadas lego após o CP ser mergu-

lhado na solução e três horas mais tarde parecem confirmar a hipó-

tese (ver figura 9.) (STAEHLS, 1371).

6.8 - Relações entre a CST e o ataque por pites

A C3T em cloreto de magnésio é freqüentemente acompanhada per

corrosÊo generalizada e pites. Al£uaar, vezes as trincas se iniciaa

de funlo destes. Freqüentemente se considera que cs £iite3 sejam

pontos ende a tensão se concentra eleveiiic-se a vai ore a :tuit-./ aci-

xa da média do netal que o rodeia.

SLKLAR3KA-SKIAICV(SKA & GII3T (1979) lançars-a uma certa luz

sobre a questão. Trabalhando com soluções aquosas de I-TgClp em vá-

rias concentrações e tesperaturas estes autores uostraram que a ex-

tensão daquelas formas de corrosão defendem da concentração, tem-

peratura a da tensão. Se a superfície do aço er.contra-se no esta-

do passivo e as condições favorecem B nucleação de pites, então es-

tes ocorrec. Se. presença de tensões de tração com uma certama£ni-

Wde as trincas também podem nuclear. I^tc ocorre eia soluyões i i -

laídao, entre 40 e 9O'C e scluçõee concentradas (ex: 30?' KgClp)

3i:tre 40 e 60*C. 3n contato com soluções queates e concentradas

(ex: 3Of K&Clg a 90"C), a superfície do nço se recobre de produtos

le corroaáü, provaveLsente sais e oxihidroxidos. ííeste caso, as

trincas partia diretamente da superfície pelide cio eço. Isto deve-

se KO feto de que iur.a cabala de proiuttB de corrosão nêo fornece

proteção i^uficiente, o que mascare o processo de ^asaiva^âo. As-

sim, se UEÍ escalão emerge, e fortaíuento stec&ic pelo ;,,ei.o corrosi-

vo.
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Se figure 1C, peie-sa efeaervv.r c rsleficíiiícsiitc ^r.ti-e e con-

centrate da soluçeo 6 cs ^otencic-is: ;le corror.fcc,d3 a-sreciaentc

de pites e ie corrosão generalizada.

6.9 - Iiubidores da CST «a cloreto de ^sgneeic

ÜHLIG £• CCOK (1969) cbservaren que aliçces de diversos saia

como c benzoatc de sódio, NaI, KaNCU, inibira! e CST ea. %&2 a

130*C. A condição necessária para a escolhe do inibidor era a se—

lutilidaie na solução e a ausência de reação tanto com Ü solução

qaanto com o metal. Testes consecutivos feitos com o uso da mesma

solução xestraram que o inibidor não reagiu (esvaindo-se desta) pois

c tampe de vida da usa segundo CP foi u ;..ecmo que pars c ^riaeiro

considei"-ndo-sc a iiapreeisâo normel do teste. A inibiçao nestrou—

-se em igaal grau, independente do CP ester c-.-nfi-rmsdo a frio oure-

cczidü.

2stes autoras evidencieram destes Oi.-eria;tíntcs qAa L C3T se

verificou ea unia faixa de potenciais Eijroírieioa, diferante ^-era

cada sistema raatal-meio. C potencial :i.eis catciicc da faixa a par-

t i r do ijUEl não cieis se verificou a CST foi denemina-c ie poten-

cial crí t ico. A posição relativa do potencial de cerresao livrf» em

relação ao potenciel critico; mais nobre ou mais ativo, ara o que

detariingve a susceptibilidade (primeiro caso) ou nêo (s2£ur.do ca-

se) do material à CST. A figura 11 execipliíice o efeito acima des-

cri te para a solução de cloreto de ria£nésic adiciona-la Ie Nar.C,.

Para o 3A2 304 com 36£ de confüraaçêo a frio nesta solução

pura, o p tenciel de corrosão era -110 mVjj e o potenciel crítico

-145 m"fl» Oon adição de 2 e 5^ de NaNC, os potenciais âe corre são

forem -60 e -80 mVH e os críticos -90 e -70 mV» respectivamente. A

C3T estava portanto inibida semente para c secundo cr s e

Álea. disto, estes autoria traçaraci curvas de polarização com

e ssa inibidor {2$ de Ral). Nenhuma diferença foi observria entre

ca luas situações*
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"'. PCSCH, discutinlc o trabalho de UKLIG cta&èntcu que adi-

de O,Olf de Uai foram suficientes ^ara orcvccar a i:ri'< içêo da

CST, enquanto que o último relatava um valer icínimo de 4f. Ha ré-

plica, este admitiu como fatores possíveis de modificar a quanti-

dade de init idor: a composição especifica do aço (incluindo o seu

conteúdo de impurezas, a soma dau tensões reBiduais ou aplicadas,

a presença ou ausência de oxidantes e o pH da solução (FJHLIC, 1969)

STAiBL2 (1971) sugeriu uaa explicação pere o relacionamento

entre estes deis potenciais. Trabalhando com misturas de H?SO. e

HEC, observou que o íon NCT produzia um aceleramento dr cinéticade

repassivação, de maneira que a quantia de masse dissolvida fer es-

calão de deslizamento (em correlação ceia a carta elétrica mínixa)

necessária ao aparecimento da CST só poderia ser alcsnc,ada com a

polarização do CP na direção anódica.

Kostrou-se que a concentração de O,lf de Kal, bem coxo de

O,Cf. ãe SaTíC, foram suficiantes para inifcir e CoT dsCP tracicnados

cem a taxa de elongamento de 6,4 x ÍCT^ s"1 em LigCl̂  a 1̂ 3"C (KCM

et a l i i , 1379).

6.10 - 0 potencial crítico
0 potencial abaixo do qual não se encontram mais vestígios

de corrosão sob tensão 6 denominado, muitas vezes, de "potencial
crítico".

& VAS RC0Y2J (1961) encontraram un potencial c r í t i -

co de -160 nVTj para c aço 18-8 recozido, em l!gCl2 a 146 ~*C.

3KIALC.73KI & KYCHIK (1967) relttarem o valor de -150 mVH pa-
ra o SA2 302 recozido, em tfgClg a 125ÜC.

Utilizar.do ení3aios de tração, I.T.I.I et c l i i (1979) encontraram
um potencial crí t ico de -135 mVH para KgClg a 1^3"C.

V/IIJTJR et a l i i (1977), tracicr,ando CP com taxa de elo%Bmen-
to de 1,08 x IO"6 s"1 em MgCl2 a 144 ""C obtiveram um potencial cr í -
tico de -150 mVj,.

UHIIG & CCCK (1969) notaram qua c ...otencial cri'iico não está

relacicnedo com o PCL. Sugeriraffi qua ele deve ccrreupo-.der ac po-

1 sncial nc qual a adaorção do Cl~ ocorre nas inperfciçõeíj do vér-

tice da triv.ca. S^nunte em ijotünciaia .cia .icbrey qae o cr í t ico
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asta edsorção seria adequada. Para ^ctsneiais nais ativos, o Cl"

seria dessorvido. No seu xodelc, ccn3iierara::: que 3S oatrcs íons

estão presentes e per s i só não ceasa- a CGT, podem cocuetir cem o

cloreto por s i t i e s disponíveis. Jeste ILCÍC, c potencial nscessá-

ric p&ra se &ti;.£.ir a adequada concentração de íons clcr^to na du-

pla car.:aia torna-se aeis nobre do que o PCL, cccrrenic por conse-

qüência a inifciçêo da CST. Além diste, supõem que o processo da

C5T ceerre por que os iocs cloreto enfraquecem as ligações atômi-

cas ou por que há uma redação da energia superficial i-eraitindo o

crescimento da trinca.

L22 & UHLI6 (1970) observaram que * influência positiva que

o níquel exerce no sentido de inibir a C3T estando em concentra-

ções superiores a 45£ no aço, está relacioaeia cem o potencial cri-

t ico.

Observaram que o potencial crítico tende a se tornar mais no-

bre que c PCL com a concentração crescente deste ei escrito. C -cr.to

de interseção ceerreu ec aproximadamente 265' ie Iii. 2xrlicz:ndo o

porque deste ponto aster longe des canhecidos 45f» cs autores im-

putaram c fate à alta pureza das ligas utilizadas ou ao pouco tem-

po utilizado como l ia i te para o experimente. Tmbem observaram a

ausência <iv potencial crítico para li£as COD mais de 49,4/' de Ni

(provavelmente 45f), su£erindo que eütas li^as devem ser imunes por

razões estruturais relacionadas i>or exeaplc cem a disposição de

discordancies, a baixa solubilidade do nitrogênio ou fatores simi-

lar s. 2sta últiiae ccr.cluaão era refcrçaâa pela ohser\'aí;âc de que

unia liga com 20í' de lii e bfiixo ccrileiio de i; nào trincou r..e8i&o po-

larizada anodiesmento. Apareiiteaente a razêo do potencial (.i-ítico

tander subir para vrlcres anodic cs cem o incremento de I.i, deveu-

-se à aencr afinilede do íon cloreto coa o níquel anteo :;ue coxa o

ferro ca c croco.

STA2HL2 (1971) otsarvcu em li£ea Fe-Ni que a energia de at i -

veçâc psra a dissolução na solução do níquel de liga, cresce com o

jiumer.to ia CC:ÍCentraç&o deste el^^ento. T to BUf.ere que B corren-
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te cie pico ao rcaiper-se c filme deve -iisiirvAir cc- o aume to de con-

centrarão s pcrtsntc, reiuzir a quantia le metal Jiss iviJo para

cade escslÊo forcado na superfície. "3cessiter-se-i& então de ua

smior potencial para se atingir a r-iesxt corrente de pico.

Iíi:tB33ff 4 PAG2TT (138O) ta^tarai explicar a axistê cia do

potencial crítico bcseandc—se ac critério da carga elétrica mínias

(SCJILY, 1975). 3ste supõe que a proper&çeo de uma trinca só o-

corre se hcuver passagem de ama carfa sínias durante um intervalo

de tempo t , medido a partir da fretara do filme.

Coso este tcst.o é orai to pequeno, costume-se medir a evclução

ia corrente com o tampe ea ua osciloscSpio, cuja imagsc este esque-

inetizada na fi£ura 12.

3s exoeriiaenícs f ai tos usar>do & raspagea da superfície ccoo

meie de se reaper o filce, aqueles sateres e^resení; raie una impor-

tante ccfit-iluiçio à cccipreençãc des fenômenos quo sccr.íscem ao ser

ultrapassado o pcteuciel crítico an LlgClo è 30^ us&tuic CP set car-

ga constante.

Às ...edidas de À/Âm durante ua intervalo de 10 ms feitas em

potenciais constantes, mestre ram que há um valer mítáao para am da-

ic potencial, onde a velocidade de re-passiveçãc s laáxima. 3ste po-

tencisl coincidiu cleraxente com o potencial crítico, EIVT,.

Uma outra variável também foi utilizada neste trgfcelhc. Sa-

be :io eprcximadaaiente qasl era a erea nua exposta instantaneamente

ao :.eio corrosivo pelo raspaio, os autores definiran. a leasidade

le cerrerit. sobre o xetal nú ( Xn , cem; sende a razso entre \K e a

r'rea nua sypcsta. A variação deste parâmetro coin o pute.eial acs-

trou-se sempre ascendente.

A cedida da cerga elétrica ncstrou ^ue eata varirvel engloba

os dois utilizados anteriormente (ver figura 13 ). ^uardo o poten-

cial anpregedo encontra-se abaixo do crítico, a carga mantém-se a-

a-1.e constante (lmC/cm ) devido aos afeitos contrários

de Á/Am e Àn. Acima de potencial crítico, R carga coQieça a cres-

cer devido aos efeitos semeies des daas variáveis.



Àir.da segundo os autores,as rençc^s químicas correspondentes

rico pete, ciais ebeixc do crítico r.ec deve:n euvclver ániens edsor-

viJcs r«e superfície metálica. Para i-ctaucifl ifuel ou aci;;>e do

crítico, os era ens qua feres s« adscrvendc a ti.-gem una concentra-

ção crítica de modo que começam a cstalizar realces ds dissolução

Dobre o netal nú durante a forcaçêc Jc filme, eu promover a redis-

3clução deste. Como secunda altarnativa prepeem qua estes ânions

se proBcveram alterações físicc-quícâces das proprisdedes do filme

inicialt provecao o seu crescimento triiimer.sional Je ume ireneira

catastrófica» fesende cem que a carga elétzica necessária p&ra a

pessivaçao do a:etal seja alta.

Usando a mesna solução, porek inibida com Iil, TALECT et elii

(1378) repetiram os experimentos. Cs resultados mestre ram que o

inibidor modificava a pesição relativa do t.o1encicl crítico e do

PCI, eproxic.endo o ultime de ^riceiro. Álea iiste, houve um ausen-

to da cinética de repassivaçao e a dininuição de carga para um va-

ler inferior so da carga mínisa.

Cs autores imputarem estes resultados so fato do ânion I~ se

adscrveT* a partir do começo do crescimento da canada protetora, mas

não puderam precisar se c efeito preveio d<: initição da dissolução

anódice ou pela promoção da formação de um filme mais protetor.



7. DISCHIÇÂC DC SEKIIISETC

fltea viste geral do equipamento u^ntadc, cem os acessórios ne-

cessárius ao controle e registro do ensaie ^cãe ser observado na

figura 14*

7.1 - A máquina de tração

Fará se proceder ao estiramente dos Cf com uaa velocidade de

tração constante montou-ee uma maquina simples, cosi o uso de com-

ponentes encontráveis no mercado e de outros construídos especial-

mente para esta finalidade (projetados paio Laboratório de Confor-

mação Kecânica).

Partiu-se de ume gaiola rígida, composta por duas traves pa-

relelss de seção quadrada, separadas pela distéVxia de 30 cm e l i -

taias entre si por aeio de duas barras circulares. Dois foros em

cada trave possibilitavam que duas hastes introduzidas ..estes ser-

vissem de trilhos sobre os quais a gaiola p.idesse deslizar livj*e-

i.ente em aaa direção. Ua eixo rosquesdo atravessando ttaa das tra-

ves da gaiola, prendeu-se na outra extremidade ao centra de un.a ro-

da dentada. C conjunto ficou de 1:1 aode, sontíio que, ao girar-se

a reda, o eixo rosqueado movendo-se sebre si aesr/.c arrestava a

gaiola num movimento longitudinal ao lc:.£C dos t i l lhos. Um CP, pre-

so entre a outra trave da gaiola e uaa ^arte rígida e imcvül do SÍB

tema, erv. obrigado desta maneira a deformar-se com usa velocidade

proporcional ao movimento circular fornecido à reda dentada.

Adicionou-se a este conjunto um grupo redutor (-390 000:1) e

um metor essíncrono de 3/4 HP, 1680 R?K nominal. Todos os redato-

res e o actor foram lidados rigidamente p ü r conexões mstálicos (e-

vitou-se o uso de pelias e correias de borracha. C último redutor

transai t i s o movimento à roda dentada (ver figura 15).

0 seguinte sistema foi usado para se prender o CP aos dois

batentes de tração da máquir.a, ao ŝBr.x tempo ea que se garantiu

a uniaxialidade dae tensões durante o cav,v,í: .
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i i cada usa dec sxtreciáaies do C? (pr::viãe ie rosca) ss a-

tarrajtou u~a cabeça de articuleçco c<.-ni rótula. •:': conjunto foi en-

tào introduzido nua suporte en: ferra ás "U" preso ar; batente e a-

travessado trausversalnente per uca haste cca seção circular que

ficou servindo de ;:onto da epoio psra a rctula. Coa a outra extre-

nidade do CF repetiu-se a ffiesaa operação.

0 GP presc desta naneira à maquina pede ser cbservedo na f i -

gure 16.

Kedides de velocidade de afastamento das mordaças indicarão

um valor de 0,42 mo/h 1 \Of independente da máquina estar funcio-

r.rJtdc vezia ou tracienando. Deve-se iste ao superdimensienamento

lc retor que tem o seu nomento multiplicado no grupo redater.

7.2 - A célula de trabalho

A fifara 17 nestrg. o conjunto formedc pela célula de vidro

especial cem paredes de 3 nan de espessara.

C projeto (ver figura 18) foi foi to tenlj-se sm vista a pos-

sibilidade de sereia feitas trações con temperaturas de cté 150vC.

Ccrista de uai cilindro de eixo horizontal aberto ..as extremidades,

provido de uma abertura superior com uc bocal part rolha.

Inferiormente é dotada de uo tut o em forcie de "U". Sobre u-

t.a das hastes é enrolada uma resistência elétrica que permite a-

quecer c líquido ccrxtido na célula per efeito de tennc sifãc. Ccaa

& fii.eliiade de impedir perdas de calor pgra fora, revestiu-se to-

dc este tabo eco; asbesto»

C aquecimento da resistência c&ati'olcu-se por ...oio da um re-

guladcr de tenoão do tipo ' 'triac" (quando sa ueava a solução no seu

ponto de ebulição) o A, ,iux.tando-se ao sistesie uii rela e um termoB-

tato (HARTIIATiB St EPLAUIÍ modelo E l - A) com o temopar colocado ex-

teriormente (quando o líquido aquecido era óleo neutro). Conseguiu-

-se com isto controlar a temperatura do r:.aiü sm ?.té t 1"C.

As tasipas laterais da célula aostrarar<< aer os po;.í cg cri t i -



c s do sieteaa pole ao :taao 4* gErtr*ir«ti e ests-nqaeideis da c i -

lu la , deveriao. suportar a taB*«ratura io teste » não reagir cca o

e le tró l i t e . Kuaa scluçêt de compromisso uscu-se ccec c&téria pri -

ma o "nylon", Uaa ranbura ao longe do contato vidre-relha preveu-

-ae da ux arei de borracha d« ai l iccne. A perte i ter t i a s taa-

pas ec ecutate ccx. a solução, foi lixada grcsseiraoe-le dc redo a

se obter uaa superfície raposa que recebeu una cobertura ds resina

epoxi (IHAUITB). Ho aau centro fes-*ss ua faro cênico, cüd« se a-

lojou uoa aoore-rolha d* borracha sacia t pentad ora de ua furo cen-

tral de 10 na de diâsetro por onde pudesse passar o CP. Sste, re-

cobarte por una f i t a de polímero flucrocarbcnado aprese..tou baixo

atrito ne sena de contato COB a sobre-rolha.

Por orif íc ios existentes ne rolh<* superior da célula perai-

t iu-se a er.traia e saída de K» purilict-Io yera o aesarejeuento da

solução; a passageu de us centre eletrodo de platina; ua tôraoie-

tre; ur.a pcr.te aalir.e para o eletrodo de referi..cia a ua cor.densa-

der de refluxe. i e te último foi colocado para evitar que a solu-

ção fosse concentrando cca o iea*»o pela evaporação do solve..te.

Fsra a leitura de potencial de eletrodo usou-se ua sistema

ie pentes salines (ver figura 19)i a pri&eira colocada antre a

célula de trabalho e ust recipiente com a &esma solução, perêa à

temperatura embiente; a segunda, desde este pci.tc :.i.é uni bequer

cca usie solução saturada de EC1 o .ide se colocou c e letr .Io de ca-

loy.olanc sat'^redo. A segunda ponte estava pree xhi iaccx esta mes-

ma solução sob a fenaa gelatinosa (egár-cgár). A extre.iJade da

püi\i.e ^unto ao CP ter;:iriava em cr.pilar de La££iu, a extreniiade o-

posta em. tasipão i e vidro poroso. Ua dispositivo ceiv.rel Í>CTS C seu

3.ncbijr«<3irt,o ccapleteva esta ponte.

2..bura usa f.e.n:. desconhaciia origineis d̂  grcdie.-ta térmi-

co co lonfcc das po.tes pudesse sxist ir foi desprezada. eletrodo

de referência raanteve-se aeapre a teiu^eratuva ar.biente.

7.3 - 23£ÍHtro de daios
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7.3.1 - Dados n.ecânicos

2ü essência, o método da BT2 consiste de um ensaio de tração.

P;-ra o registro de curvas carga-deslccamanto prcjetou-se e se mon-

tou uzaa célula de cerga tipo placa circular firmemente engastada

para uma força máxima da 10.000 N.

C sir:al do desequilíbrio dado por deis braces atives da pon-

te de Viheatestcne foi injetado nua amplificador KIíATí.3 modelo K - 1

provido de saída analógica. C elongameito fei medido ycr um s is -

tema indutivo preso em uma das travessas em deelocamarsio. Como u-

nidade amplificadora usou-se o modelo K'.VS/T-5 da HCTTI'iGSR BAL-

DWIN IJ233TECHHICK. Cs sinais correspondentes a carga e ao elonga-

jaento saídos destas unidades foram traficados no re^istrader x - y

da PRIT.C3TCM ATPLI2D RESSAHCH modelo RSX74. lomou-se o cuidado

de se eonágir o valor da tensão para s área i rãcial âo CP bem co-

mo de se re t i ra r da elcngação medida a cerceia correspondenteàde-

fermaçãü da maquina de tração que tinha a sua maior contribuição

dada pela célula de carga.

7.3.2 - Dados eletroquímicos

Darante cs ensaios, quando náo se deixou ao puteacialde cor-

rosão livra (PCL) aplicou-se um potencial consta ite por intermédio

do potenciostato WSíKüIO 72 (BANK). C potencial aplicado f d l i -

do em um milivoltímetro digital de alta impedár^cia conetraído pelo

Laboratório de ZLetrônica.

C PCL ou a corrente necessária i^ra center IÍÍ: deter^ii.edo po-

tencial aplicado forein registrados eu função do tempo, e-, alguns

cas^s, simultaneamente can a força per aoio do regiatrí-dür x - t

da 3Ü'JirAT.:̂ íTC3 CISÍTÍFICC3 DC BIU3II medelo RB102.

7.3.3 - Dadcs n;e talo gráficos e fractcgréficcis

Gsnác un dco preposites do mótc-.lo eiicoi.tn-.r CJ.-.Í^Z:^: que
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causassem a CST fed necessária a co ;fiirnaçpo dGate a p o s t e r i o r i .

Dua3 técnicas foram empregadas ;,ura t r n t c : •siste.lc-^rsíica e

frectográf ica . Para a primeira usou-se o proceiiüonic do poliaisn-

t<: normal. C ataque eletrequímico das amostras foi fe i to sm ácido

oxalicc a 10£ usar.do-3e lA/cm dursnts urn a i r u t ^ . C reg i s t ro fr.-;c-

tográfice foi f e i t e por macrofotc grafia ót ica ou ein microscópio e-

le t rônico da varredura (1E3V) CAEERIG13. "es tes cases nenhum t ipo

de ataque ou recobrimento fei u t i l i z a d o .

8. CCNDUÇÂC DC

8.1 - 0 cerpo de preva (CP)

He r.-cnfecção do CPt o aço empre£ado fei 3ÁE 304 (v:̂ .V A-500

riíCJLIX) eu.ia cemposição nominal porce.itual é E seg-.iir.tc: Cr 18,5;

ITi'9,5; C 0,05 -aáx.; I.Tn 1,1; Si 0 ,7 . C aço foi tssiadt.' ags condi-

ções de recebimento.

Cs CF foram usinados a p a r t i r de 'barras de 11 .TUE do diéme-

t r o . UJÍB miercgrafia t ransversa l ds bsrz^a revelou sua t ea hemoge-

::eiiade. Os Ct pedem ser observados na figura 20. Ayrsser.tam urr.a

3<ÍÇS.O central de trabalho reduzida ao diáicetro de 3,GO rani * Q 0

e ccmpriusnto de 21 nnr. t 1 um. I2sta região foi lixada com l ixa

d'«£ua rJ 600, desengordurada em acetcr.a e polida em usa soluç&o

de 10^ de ácido perclórico e 90$ de but i lce lcsulve a 25V por 5 mi-

nutos a temperatura ambiente. Seguiu-ae um deser.^raxe com t r i -

c loroet i leno, acetena, álcool e lavagem cem egaa.destileda. Uma vez

secos tiveram aB partes que não deveriam ent rar em contato com o

e l e t r ó l i t o recobertas por res ina epoxi. Apóa 24 horas de espere,

por cima des ta , colocu-se uma f i t a de fluorotarbcnc que permitiu

un ta ixo a t r i t o entre o C? e as t&mpae da célula de t raba lho .

8.2 - b'isteaaa r.stal-riieio
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A maioria dos tes tes empregou ccac iueio básico uma solução de

cloreto de raagnésio em água, com ponto da ebulição ds 125"C. 2ste

solução foi escolhida por diversos motivos: grande quantidade de

informações sobre a CST de aços inoxidáveis em KgCl^; faci l idade

na preparação; possibilidade de ser encontre^a a CST intergranular

em c lore tos ; melhor solubilidade de sais adicionados de que em so-

luções mais concentradas.

Ka preparação desta, usou-oe MgC^ • 6 H~C p . a. e água des-

t i l ada . Agitando-se lentamente a solução com excesso do sal e man-

tendo-se a tenperatura em 25*C conseguiu-se uma solução saturada

com aproximadamente 359̂  «& peso (ponto de ebulição de 126,5"C). A

vantagem desta concentração já eBtá Q~. se poder guardar a solução

pronta, o que não ocorre em soluções JLEÍS concentradas, as quais a

temperatura ambiente teedem a prec ip i tar o excesso de s a l , deven-

do ser preparadas oornente na hora do uso. G pH deste solução s i -

tuou-se a temperatura ambiente em 4,7.

2.1 eleuns casos se adicionou IlalíC, na proporção de 2,5/ em

peso, c que pouco alterou o seu ponto de ebulição. 2ste foi a-

justado em todos os tes tes para 125 "C com a adição de água d e s t i -

lada.

Também se empregou líaCl nas concentrações de 10 e 25f em pe-

so c tenrperaturas de ebulição de 101 e 107*C respectivamente,

Para a observação das propriedades mecânicas do aço nas tem-

peraturas áa trub&lho, realizarem-se ensaios em ólec mineral neu-

tro puro (fabricante SCH3"{ir,G).

Tcdos os r.ieios acima citados feraa agitedos edesarejados com

nitrogênio purificado.

8,3 - Descrição do experimento

Una Vflz estando c CP junto com a célula Dentado na máquina

ds trarão procedia-se a re t i rada day folgas mais evidentes. Uri se-

li£,ava-3e o aquecimento e3per;-:.Mc-se aproxi;, cif.^ jnte umahc-
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ra para a solução entrar ea ebulição. Neste mesmo tempo, o co

to célula, CP e garras atingia o equilíbrio térmico. Já aos 50*C o

potencial (en casos previstos) era r^ntido no valor desejado por

maio do potencioatato. Ao ser confirmeda a estabilidade eletro-

química do CP bem coiao as condições térmicas do conjunto, o motor

era acionado dando início ao experimento.

Após o teste o Cp era retirado cora a brevidade possível la-

vado em atua corrente, desidratado em acetona e seco em jato de ar

quente.
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9. RS3U1TAD0S IE£P:2Ü:M3KTAIS

9.1 - Normalização dos tes tes e avaliação dos CP

Confortie citado anteriormente, uma carac ter ís t ica riecânica

tem-se revelado de grande sensibilidade r.a basca de condições ae -

tel-neio que provoquem a CST. j£ ela a energia necessária para 3e

deformar até a ruptura um dado CP, £.adida ncrmalraen-te c-omc sendo a

área sob a curva tensâo-elongazaento. £ o mesmo parâmetro denomi-

nado aleumas vezes tenacidade (DI3TJR, 1976).

Com a finalidade de se fugir da dificuldade encontrada ao

tentar in te rpre ta r parâmetros absolutos, preferiu-se a ccmparação

dos resultados com um padrão. Supcido-se que na confecção dos pa-

drues cs mesmos erros experimentais se façam presentes, o efei to

destes f ica então diminuído.

Para esta normalização mediu-se as carac ter ís t icas niecânicas

fornecidas pelo ensaio de tração p&ra o materiel ua caBjaa tempera-

tura em ;ÍUS OS tes tes seriava f e i to s , porém tia ausência da um i..eio

corrosivo. liste foi substituído per ua óleo neutro, deserejado com
1ST

As figuras 21 e 22 mostram duas curvas tünsão-eloncaionio fei

tas ea 0I20 par. a tenperatura de 1?5*C * 2 ' c . As reo^jctivas e-

nercias _,or unidade de voluae deforiaado foram 262 e 266 Mj/m^

A jr.edia u t i l izada como liorma para esta temx>oratara fui 264 MJ/

Para SQ av; l i a r o grau de conformação a fr io rju; o í . ter ial a

preaentava na condição de recebimento, fez-se um enaaic ao a r , a

tenperaturc. aír/bieuíe de ?5*C 1 5WC. '.btevs-se o valer do 710 MPa

para a resiatôrioia à tração e 71^ para o elon^amantc unifoirae (ver

figura 23).

As propriedades mecânicao dos padrões e;selados a temperatu-

ra de 125'C, apresentaram como valor uedio: para a res is tência me-

cânica, 520 MPa e para o lont:a-.:o tu uniferme, 425'.



Cs Cp já ensaiados reagian à ^.r^ei^a de u imã, indicando a

possibilidade de ser encontrada mar t s . s i t a .

9.2 - ^usaics em I.IgClg a 125"C

Pare. ensaios preliminares eia ambiente agressivo, u t i l izou-se

uma solução de li!gÇl^ ccaa ponto de ebulição de 125°C 1 1*C. Cora ba-

se no trabalho de «"IKT3R e t a l i i (1977) se escolheu ura potencial

de ~110 mV,,. Este potencial situou-se 40 mV ca is anódico que o po-

tencial c r í t i co encontrado para estes autores. Ha sscolha deste

potencial nenhuma razão especial ex i s t iu , simplesmente se desejou

um potencial suficientemente anódico, que provocasse o aparecimen-

to da CST.

A baixa snargia necessária .-ara f ra turar o CP 28 M J /n r

(vor figura 24), a presença de trincas Q a pouca redução cm área

t---r". arrua ávida .te o fenóaeno da C3T. Ha análise luicrcgráfica pc-

de-se cbser\rer con clareza, a presença de trincaa tx'E.'.sgranulai'es

(ver figura 25). Com o auxil ie do Eicrcocópio eletrônico corifir-

meu-se o fa to . A figura 26 mostra un detalhe da borda. C aspseto

.cerni pode ser observado na figura 27.

Outro ensaio foi fe i to ao pcte.iciel de -16C m\',.f 10 mV r.iais

catórlico do que o potencial c r í t i co s. 144-tC. A a l t a energia ne-

cessária para romper o CP (273 VSJ /wrt ver figura 28) e a gran-

de reJuçao em área demonstrarem o não aparecinonto da C;:;T. A figu-

ra 29 aus t ra um detalhe da b^rda observado ao I.:ZV. São porfei ta-

ji:;ntG vis íveis cs "diaples" caracteiuüticos da f ra t i r a d ' t i l . C a s -

pooto geral deste C? observa-se na figura 30.

Ao ser o CP deixado ao potencial de corrosão l ivre dura-te o

CÍ'Í3GÍO (aproximadamente -140 aV..)f um valer intermediário de ener-

por uriidade de vcluma foi alcançado. A curva te.-.uÉj

to foi como que i.terrcmpida na netade do percurso, se comparada

ao ensaie; anterior (figura 31). C aspecto ; foiço do Cí i7i;.etra &

pouca TQ'aqzo .um área bom ccac a ^reriençs'. J.o tr i us.a, c•; ractorizan-
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do o aperecinento da CST (ver figura 31a).

!íeta-se pela ubserve.ção destes t es tes que o pete c i a i c r í t i -

co para o IlgCL, puro a 125 *C s i t aa -ss entre -140 e -160 mVg.

9.3 - Ensaios ea. solução de lugCl, adicionada de inibidor

9.3 .1 - Faixas de potenciais peri£oscs

Conforme afirmado anteriormente a CST se ver i f ica en uma sé -

r i e de sistecias ne t s l - ae io , dentro de uaa faixa de potenciais a-

propriedos e d i f e r e t e s para cada case. C potencial nais ca tódi-

co a p a r t i r de qual não se ver i f ica nais o aparecimento da CST é

d i to potencial c r í t i c o . Para a sua determinação o mat: do da BTJS

parece eer nu i te apropriado. Para se t e s t a r esta hipótese, uma

r-.érie de experimentes foi efetuada.

S;.be-oe que o PCL pode se s i tua r ou nãc de-tro desta faixa de

potenciais . Ocorrendo o segundo caso diz-se que a C5T encentra-se

ir.±!,ida.

Usando tes tes dê carga constante cen duração náxir.m ds 200

heras , OIILIS & CCCK (1969) detencinarrm a ação ir.ibxdora de adi-

çces de mais de 2?2 de KaNC, em MgClg a 130*C.

Adicionando 2,5j£ de NaRÔ  tentou-se afas tar o PCL da faixa

de poter-cieis perigosos para o MgClg a 125 PC. Um enaplo de t r e -

ção nestas condições, ao PCL, confirmou plcnat^iite que se havia a-

tinf^.do o objet ivo. A figura 32 mostra a curva tensão - sloneamen-

to cbtida. C aspecto f í s ico (ver figura. 33) e a observação ao I.S37

(figura 34) confirmam a f ra tura d ú t i l do especi;.:em.

C potencial de corrosão manteve-se em aprcximaclexaente -145

mVH.

Cutros t e s t e s semelhantes foram realizados desde -60 mV» a
n

potenciais pregressivamente mais cetedicos. ha figuras 35, 36 ,

37, 38, 39 mostram as curvas tensSo-elongamsnto, respectivamente

para -60, -70 , -80 , -90 e -100 mVn»
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CbBervou-se r.esta mesma orden, vex crescente aumcmto da ener-

gia necescária pare se rcinper o CP: 2,3; 3,4; 3,5; 23,1 e27,9Kgnm

/mm .

Uma análise da tensão máxima atingida para cada ensaio está

graficada em função do potencial na figura 40. C eloügamento r.*-

ximc, também era função do potencial, pede ser observado na fi£ura

41. Por último, a figura 42, mestra a redução ea área sofrida pe-

lo CP na eBtricção.

Da análise dos dois primeiros gráficos se deduz um potencial

crítico que não concorda inteiramente con o definido pela redução

eia área. 33ta último parâmetro, enbora bastante sensível ao fenô-

meno da C3T é prejudicado por dificuldades de medição.

A figura 43 mostra a energia por volume utilizada :̂ o proces-

so de fratura em aedo corrosivo, normalizada em relação ao mesmo

paranetre OL; meio inerte. Desta curva 3:aerge c Ir. rebento o fato de

c potencial crítico se localizar entre -90 e -100 mVH, acima por-

tanto do potencial de corrosão livre.

C aspecto geral dos CP concorda Dlenanier.te com esta afirma-

ção (ver figuras 44, 45, 46, 47 e 48). Para cs três primeiros po-

tenciais, as trincas são abundantes. Para o quarto, as trincas já

não são nítidas e observa-se a presença da estricçãc. :;o último

potencial, a fratura é completamente ddtil . Ao LÍSV observa-se que

a fratura por C3T para os potenciais mais anodices é ^redominante-

nente intsreranular (figura 49) enquanto que sob pote'.cieis cató-

clicos tra';S£Tanular (ver figura 50).

9*3.2 - Iniijição da propagação de tri:.cas pré-exiatentes

Uma questão a respeito do efeito inibidor do l.'ai.'C, permane-

cia: se o mesmo teria capacidade de inibir trincos já iniciadas.

Usou-se o método da BT2 para se obter as trincas iniciais .

Para tarito, cs CP feram tracioriados sob um potencial agressivo (-60

n'!^) até o ponto onde a força alcança-.:1 o um valer néxisac -Icridesse
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a dioinuir, indicando o aparecimento das t r i iees . vare este poten-

cial a força atingia un valer apenas lifjeireaente superior ao cor-

respondente à tensão de escoamento. Uma vez iuic feito interrom-

pia-se o tracionamento, sea no enta.-to descarcegar a tensão que

continuava atuando sobre o CP. liste arranjo, asse^elheva-se ao

teste de alongação total constante. Pequenas t^i£-ce3 já eram ni-

tidamente visíveis. lüa continuação alterava-se o pote ciai rapi-

damente e observava-se então o decaimento da força eco o teapo, su-

pendo que esta refletiria mais a propagação das trincas iniciais do

que o relaxamento natural das tensões por fluência.

2xperiê7tcias foram realizadas cem três potenciais: ua, méis

ativo do que o crítico, um mais nobre e o último simplesmente o

ICL.

C primeiro poteacial era o mesmo usado na formação das tr in-

cas iniciais, isto é, não se alterava c potencial ao in'erruaper a

tração. 3& poucas heras ocorreu e. fratura do Cl.

C segundo potencial aaade foi de -100 »*«'„ (lu^o aci:aa do po-

tencial crí t ico).

Para o terceiro experimento, deixou-se o CP ao potencial de

cerresão l ivre.

Cs resultados estão resumidos na figura 51. Pode-se obser-

var :;ue tanto para o PCI quanto para o potencial de -100 mY o de-

caimento da força cem o tempo foi suspsnso após un alívio inicial .

Junto está graficada a evolução do PCL com o tenpo. Hota-se que es-

te não alcançou nais o valor inicial de -145 mVw» As trincas pre-

sentes na superfície do CP deixado &c PCL, após o ensaio, podem ser

observadas nas figuras 52 e 53»

Ar.tes de se interromper o segundo ensaio, depoiti de pasaadas

16 horas e em continuação, elevou-se bruscamente o potencial de

-100 mVjj para -60 mV̂» A conseqüente queda da força com o tempo,

i.dicou que as trincas recomeçavam a crescer. Ao voltar-se ao po-

-"e-.cial inicial este valor tendia a uma constante, indicai.do que o

processo oe detinha. Noves t-2.,tativao tiveram .jfei tor; oe-ielhantes.
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C experinai.to pode ser observado aa fií?ire 54.

9.3.3 - CuBpcrtanento da corre te durante a tração

Ua catai que apresenta a passividade em UK determinado ceio

encontra-se recoberto por ua filne de natureza não tctaLacnte de-

finida que o protege satisfatoriamente de uca posterior dissolu-

ção. Ao romper-se mecanicamente este filme, reações ancdicas o-

correm sobre a superfície nua do cetal, que tanto podem levará re-

construção do filme destruído (repassivaçêto) quanto 8 dissolução do

metal nc meio.

Os elétrons fornecidos por estes dois tipcs de reações sío

consumidos por reações c&tódicas que correspondem à redução de es-

pécies diversas, normalmente íons hidrogênio, oxigênio e outros.

Ka ausáncia de fonte ou sumidouro de corrente ejetem;., o s is-

tema assim formado possui uai potencial dito de corr^sc.c o .ide as di-

versas reações encontram-se perfeitamente balanceadas, de ncdo que

os elétrons fornecidos e consumidos são toloc oriundos das reações

que ccerrem na interfase metal-meio.

Quandc se polariza a superfície netálica imponde-se um po-

tencial difere,te de potencial de corrosão, há ua desbalanceamen-

to entre as reações que pode ser conseguido pelo increcisntc a r t i -

f ic ial , se,ia da parcela de oxidação (corroseo e pBSQivtção) ou se-

ja da parcela de redução (redução dos íc;is disponíveis) através do

ase de ua eletrodo auxiliar por raeio de um pote/.ciustato.

Ao deforaiar-se ;.:dca,iicamsnte um CI: enquanto submetido a um

pctencial que se sr.'te estar entre cs que prevocan a sua i->as3ivida-

de, ;cdo-se romper c filme que o protege deoencedaanrjo-se cs fatos

leocritos acima.

A leitura da corrente necessária para se r.:cmter o oictema no

potencial desejado pode dar uaa idéia quantitativa da diferença eiv-

tre as correntes ancdicas e catódicas que circulaia sebro o aetal .

Tina quantificação absoluta de uma dertns contentos nõo ó o< KHÍVBI ,
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pois una parte dela s compensada pelas próprias reações de relação

que ceerrem sobre o metal* não circulando pcrttntc atreves do po-

tenciostatc.

As correntes registradas para vários potenciais aplicados en-

quanto se proceleu ao estiraiae:itc dinar ico do CP podem ser vistas

..a figura 55. Pars o potencial de -110 mVK a sulução era HgCl2 pu-

ra. Para os potenciais de -60, -70 , -80 e -90 mVH a stlução esta-

va adicionada de 2,5£ de KáHOi.

9.4 - Ensaios em selução de KaCl a 101 e 107*C

Experiências realizadas utilizando-se soluções de KaCl desa-

re,iadas, nas concentrações de 10 e 25f em peso, nas temperaturas

de ebulição de 101 e 107*C respectivaner.te, não mostraram resulta-

dos tão .-atides como cs observados em presença de LSgCX,.

ü.ssics de tração foram realizados em soluções ecs lOjídooal

para três ccadiçces: a primeira, sem nenhuma adição à solução, a

segunda, com adição de HC1 até o pH 1 e a terceira cem a adição de

l£ de r>aNC2 (agente oxidante).

Fará a primeira e a terceira condição, os resultados foram

praticamente idênticos* A segunda teve um elori£saiento uniforme 10jS

maior, semelhante ao encontrado em óleo a 101'C*

Uma segunda série de ensaios foi f e i ta , em solução com 2$f>

de UaCl, seb condições semelhantes a anterior (diferindo somente no

pH da solução ácida, neste caso, coc o valor 4 ) .

Cs recultadcs feras seaelhaxites entre s i e ide . t icos aos cb-

tides rjera -; 3olução de 10J? de Had neutra.

Da análise dos CF, netou-se que apenas o ensaiado em solução

con 10£ de KaCl neutra apresentou trincas. Ü6ta3 lccalizaraa-se ou

na zena de aumsnto de seção do CP (ei.tre a região ú t i l c a região

de seção original) ou ;ia própria seção reduzida, porém distante da

área de eetricção localizada. I&crccrafias podem ser cbaarVedas

na figura 56, correspondendo ao primeiro caso e ca fiífura 57 cor-
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respor.d3r.de ao ssgur.âo. Cbservaçces feitas con c III-:acstraramque

o aspecte superficial das trincas i*ãc _ara:ite cue se as cc: f

cora pites (ver figura 58).



ío. aiscussXc

10.1 - C grau de conformação a. frio dos corpos de prcva (CF)

Supca-se que o material de que fores fe i tos os CP tivesse so-

frido us baixo grau de conformação secünica a fr io cosi o intuito

de lhes ser adi c ie ada resistência, i.ois sabe-se que os aços ino-

xidáveis são nonaelmente fornecidos eco tratamento tércico de so-

lubilisação para se garantir que estejam l ivres de carbonetos ca-

racterísticos dos processos de solubilisaçãc.
comparando-se o resultado obtido para a resistência a tração

(71 Kg/na ) à tsnparatura ambiente com cs valores da figura 59 po-

de-se ssparar que o material tenha sofrido 10£ de trabclho a f r io .

A análise desues resultados não e3tá :;o entanto ea perfeito

acordo cozi cs resultados obtidos por SirRIAHO à AIK2I3A (1974), que

utilizando o ceszac n&terial, recezide, com CP de 4 ms ie diâmetro

per 23 an de comprimento, ea ensaios de traç-eo com taxa de alorifa-

zsntc de 3,6 x 10""* s obtiveram para a resistência mecânica c va-
2 ~

ler de 75 a 79 Kg/iac e elon^açao uniferrsa de 78?r para a tempera-

tura ambiente (valores aproximados).

.Sstes resultados, se transpcrtelos à figura 53 i. iicam pera

estefj CF valcres de conformação a fr ic que nao cendisem com a s i -

tuação in ic ia l de recozimento relatada por estes aut.res. Conclui-

se que cs valores desta figura obtidos pela utilização de e saios

de tração sob outras condições, não pessueni identidade cem cs pro-

rentes resultados.

Do trabalho citado anteriormente, pala i tarpolcção entre 100

e 150"C obtém-ae na temperatura de 125"c o valor de 51 Kg/ncT para

a resistência :3cenica e 54^ para a elongaçcc uniíonae.

ü.; confonnidedecoia estes reEiultaiüo, «isve-ae c.i.icluir que o

material apresentava uaa quantia de tratslh- a frio muito pequena.

Além l i s t o , para o tipo de testes a ciue eis se destinava, este f c -

ter não deveria ser fundamental poin, secundo UHLTG & C K (1)69),

a iniMçÉíp da ccrrcsic-oob-tsnsíío (CZ'. ) ocaslc cda pola
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da cGíiícr-ueyàc .•câtâca apresent&Ia _alos Cr.

10.2 - Testes au scluçao de i

A oxanplo do que OHLIG ft CCCK (1963) observara" ac eutudaro»

u conpcrtaiuantc do aço inoxidável austeàítico tipo 18-S as ua ce io

semelhante, obteve-se no presente trabalhe a nítida evidência da

existência de faixas de potenciais peri£oscs (onde há possibil ida-

de de ocorrência da CST para o material), limitadas no seu lado

cais catcdicc por um. potencial dito cr í t i co .

Do lesão aedo observou-se que o potencial crít ico não esta-

va relacionado cor; o pcteucial de ccrrrsão l ivre (FCL), pcàcndo s i -

tuar-se aa regiões nais catódicas de qua c último.

s e .s&ics preliminares f eit; u c.~ sclução aquesa de r̂ sCl»

I>ura, n.ostreren que o -nateriaJL ao 1VL (aprcxiaedaients -140 «V»)

era susceptível à CST. 3Btá pois ests potencial, dentro da faixa

de potenciais perigosos de uc-do qua o potencial crít ice deve se

situar em uzi valor EIEÍS catódico. Û . outro ensaio a -160 aV.f cen-

fincu c potencial crít ico entre estes àcis valcreo poxr: apresentou

cono rcsultrdc do teste uoa fratura característicamer.te dút i l .

Zcte valer é perfeitamente ccmperável ao valor encontrado per

UKLIG & CCCK (1969) de -145 mVg para o p o t e x i a l c r í t i co , ao rea-

lizarem testes de carga constante com limite de teopo ás 100 heras

en I!cCl2 a 130*C, o que demonstra a validade des e.isaits de tração

para este tipo de teste .

tTIITT̂ Ii et a l i i (1977) apesar de se utilizarem de solução de

a 1M *Cf por naio do niótedo da Bí2,coo taxa de e-

de 1,08 x 10 g"1, obtivertan o valor de -150 m'.'K, s i -

rdlar ao resultado obtido no areeente trabalho. Par^ este análi-

uof co auiorea oopregarea come parêaotro a e:>er£ia j>:,r volume de

aaterial deformado,

C ^recente valor ainda é liceira: ente inferior at citado por

::::: s t R I Ü (1979)f de pouco asnes de -135 n7jIf anco. trwlo ao 3fe-
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tuarsm medidas de elongação à ruptura cca o aótcdo da BTü aia

a 123°C (porém con concentração de 35,570 com taxa de aicnçamento

de 6,4 x 1(T6 s"1 .

Talvez a fa l ta de coerência deste último dado coti OS ante-

riores pcssa ser explicada pelo tipo de variável utilizada na ob-

tenção do resultado, embora não seja eata a opinião expressa da-

queles autores.

10.3 - Testes em MgClg adicionado de KaíTO.

10.3.1 - Análise dos potenciais perigosos

Pela análise da energia por voluxe deformado obteve-se pere

o pote.-.cial cr í t ico un valor entre -90 e -100 mVg para esta solu-

ção adicionada de inibidor (2,57° cie IlalíO,).

Una das mates a ser alcançada por este trecalhe era a compa-

ração deste índice de susceptibilidede a C3T, com o obtido por tes-

133 feitos com carga constante eai ccn:liç~QS de neic, e material se-

nelhantec. 3os rasultcács de UHLIG & C CK (1969) que •.-.•btiveram pa-

ra c potencial cr í t ico o valor de -90 mVH com 2f de Nai:C,,cbtem-se

unia correlação válida. Apesar de oeron ambos teotec bancados em

princípio» tão divaraos, a mesma tendência ó observada* Dave-se l e -

var em conta nesta análise o fato de que estes autores encontraram

ser a adição de 2fi de NaNO- insuficiente para in ib i r a 03T, enquan-

to que I.IGJ.I s t a l i i (1979) em ensaios com o nétodo da BT2, cen ta-

xa de alongamento de 6,4 x IO"6 x" em !IgCl2 a 123°C (35,55?) re la-

taram a ieces..-.idade de se te r presente na solução apenes 0,6$ de

HalTO..

Aparentemoate para esta solução, o potencial de corrosão so-

freria e:;: aaior grau a influencia de cutros fa t . res , enquanto que

o potencial c r í t ico se relacioaeria prefere.-icialriente com a con-

ceiitraçâo de líalICi. Iüfelizasnte, há fa l ta de dados para que se

possa confirmar ou descartar esta hipótese. 5 no entanto, revela-

dor o fate do que o TCL citado esm diversas trabalhos, pr.rr:. a eo-
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figura 11, de -110 jnYH (para o aço inexidávcl 18-8 -cem 36JÍ- ds con-

formação a f r i o ) . 3a ú.itro trabalho, LU2 & UKLIC (1370) n-stram o

valor aproximado de -130 mVg, DAAI23L3 (1979) c i t a -135 mVH> e no

presente trabalho encontrou-se -140 nYH. Além d i s t e , STAEHLS et

a l i i (1970) relataram que para CP sob car^a co..Eta..t3, pequenas a-

dições de MaNC, na solução de I%C12 a 154VC baixaram levemente o

PCL, aunentatido o tempo de ••/ide dar. eiacatrae.

Concordajado cetn e3te f a to , a adição de 2,5f de "ellC, dimi-

nuiu o PCI da -140 para -145 *»%, como pode ser observado nos r e -

sultados experimentais. Ao contrár io, ÜHLIG & CCCK (1969) mostram

un aumento deste valor com a adição de i>au0,.

10.3.2 - Propagação e aorfolocia das t r incas

Usando CP pré-trincados por fadiga do aço SA^ 304- c- r g C ^ a

144 a 130gC, L3PAÍCI3 & RCSTCK13R (1977) bem coao 3I.H iJJJ (1977) acs -

traraa que devido ao baixo valor de K^Cgf,,, t r incas de dé-ji IOG de

iüilínetros já eram suficientes para que à tensão de e^ccsn.Kito, o

fator K̂  no vér t ice da t r inca ultrapassasse aquele l imite in ic ian-

do aseiti a propagação desta.

À exenplo destes autores, verificou-se que as pequenas t r i n -

cas provocadas pela tração de CP com o método da BTE, quando este

ara mar-tido em deforiiLação to t a l constante, foram suficientes para

provocarem a t3i\a fratura sob o potencial anodiec de -60 m',',. em

2 adicionada de lígClg a 125 "C.

A capacidade de in ib i r a propagação dao trincF.o já exicten-

>ect aprsíier.tnda tanto pela adição de 2,5$ de IíaKG, h solução bem

corac psla polarização do especimem a puter.ciais ::.câs ativou uo que

o c r í t i co (ainda que anódicos em relação ao PCL) der; onetra bem a

interação que existe entre 03 fateree eletrcquíuicos a oa fcr;.eci-

dos pola ar.álise lir.ear da aecânica da fratura e lás t ica ,ua is co-

nhecida como .Mecâuica da f ra tura .
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â de supcr-se que o valor alcançado paio 1CL paru o CP pré-

-trincado a -60 mV., e abaudonaâoao peto c ie i de corrosão poderia
ti

dever-se aos produtos de corrosão existo tes r»' i^-ter.iur da t r i n -

ca, observáveis a olho nú.

lia l i t e r a tu r a não se relatam cacos cor:, os cp.ais ae possa com-

parar cs resultados deste t ipo de experine;vtc.

Uma palavra f inal deve ser d i t a com raspei to à "l

das t r incas . De ua nedo geral , para o 3A3 304 e.. o~lu:;ão da Mg

esta veria com a alteração de diversos parâmetros t a i s como a tem-

peratura, a taxa de elongamento, a accncentrE.çao do sal e a tensão.

Resultados reportados por vários autores divercea quando a

frr.tura se dá eia teaperaturas náo -u i to slevadas. STAID2R & Dü-

Q"J2IT3 (1977) observarem soaente fratura intergranular em tempera-

tures menores que 135 'C,

CYJJA e t a l i i (1971) verificara;, a fratura r.dsta do 3AE 304

v, i:.'5#C com nsior evidencia d-3 Iriricas interêranulares a 115*C.

DAMZL3 (1979) observou o comportenc tu da aorfologia a 130"C em

rolaçSc ao potencial aplicado. Co-ieluiu que ara e;;sai-->c de .ração

con velccidcdes de 0,036 e 0,36 naa/h a fratura era trc. Efpc'iiimlar

sob potenciais anódicoo e intergra: ulcr pere pote.:ciai£" crjtódicos.

A Qxcaplo deste autor ocser^-.M-sc a preae. ••.:.; a de tri.:caa trans

crr;nul£rer. para o potencial de -110 mV,-t bastante aiv'dico cri r e la -

çâo ao potencial de corrosão de -140 nV^. A adiçâ) de 2,5/' de

NalTC, à solução modificou a oicrfGlcgia da f r a t .ira. AD tr incas sob

p' te-:ciai ariódice de -60 laV .̂ (PCIR -145 nV^) mentrarera-se ..E. nua

-uaioria ir-.ter^anulpxss. Nesta .onria KCIUÇÍÍO perós, CP pc-l^riza-

.ico ao potencial c r í t ico de -90 mVT, fraturara.'1. npreGe..ta:ilo nova-
.'ucr-.te tri.x-as tranc

Da EEineira seaolhante CKílDA et a l i i (1972) a.tara.i que a a-

dição do 0,5^ de ^alTCj à solução de I^C12 a 143"C codificou a nor-

fclo£ia de. fratura de tra/.sgranular peru intergranular, nat fazen-

do porém referência ao potencial . Relatarot; ainda que a f ra tura

ae ieveria às condições de meie ;.;,bie::te ]n;ucc COT-
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rosivo eciao: baixa toiaperatura cu insuficiente saprimjn-tade &nio:.a

uCt'ciasivoa (cloreto) ^ara o vértice da tr i c a.

Tartindc-se deota premissa de qu:> a edição de ""Tal'.O, à solu-

ção ten ccQü conseqüência aaenizar as cc idiçces agressivas do c.oio

rnbiente, seria de esperar a presença de trincas intergranulares.

íeotaria no entanto saber a razão da fratura tra_ sgratiular 30b po-

tenciais próximos ao potencial cr í t iec. Üob solas condições, ob-

serva-se que tanto a defcrtaação quanto a tensão .:o nicaento de rup-

tura, se situam ea valores altos. Ao ser fomuleda uaa hipótese

talvez se devesse levar isto em consideração.

1O.3»3 - Correntes em potenciais tsioras do qv.c o crítico

Inaeinando-se que a taxa de destruição de certoa poir. cs do

fiLae pasr:ivo soja aproximadamente co stante com c; teapo (desde que

o filno so;ja aaficient-jaeute frágil e ae rompa a cada escnlão de

ieslizaffii.-ito que ocorra na superfície), pelo valor da corrente a-

nódica pode-se avaliar o gi-au de dificuldade cen: qua .cerre a re-

pasoivaçãc do .. 3tal. Ccorrendo a repaosivação faciliiiü.te, e3ta

con-e te toiide a r.iraiter-se em níveis "baixes. CRBO co:itrário, ome-

tal "t.e ;de a dissolver-se com o tenipo ocasionando a nanu.lenção de

un: alte. valor, ou o seu aumento cesa c tempo.

Pode-ae pensar que este corrente é ori^inala pela i:\tegracao

de pequenas corrente3 resultantes de cada uma das zupturas do f i l -

ne, pela emergência de discordâncias na superfície netálirra. Ha a

ecoesidade da pas.;;aGein de una carga elstrica -íi.ima dura te um

corto tenpo, para que so observe o aparecimento da C3T.

'.'.ota-íiQ no presante experimento uaie tandòncia c. dirlnuiçao

vioo valores da consente para püteucieis pi'ogreBfiivaMonte JÜPÍS a-

tives, n ..otraiido que a repassivaçac te,,de a occrrer con aaior fa-

cilidade cm pütenciaia nenos nobres.

•2 interessante notar-ae que duas curvaü mcütraraa o r.osmo

ceapert: :ze- to gorai, co.v. valores se;:.ilhr-.-.tos de c:t;r:.-e ta oara o
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nesno tempo. Fui-aa elas feitas uma a -110 aV^ cn I^C12 ouro e a

outra a -60 o1/- em I.!gCl2 adicionado do .iall",. Th relr.ção ao PCL

siturro-se recpa ativam:; ta a 30 e 85 m" :;nic ativos. A^bas a:;tão

porém afastadas i^ualnsnta de 40 mV do potencial crí t ico.

Do conjunto desta3 informações evidoncia-se a i:u;>crtÉL:cia de

potencial crítico em detrimento do PCI COJÜO elene.to de destaque

entre as variáveis eletroquímicas.

Quanto à cinética de repaasivação, parece estar ela em con-

formidade com o relatado por STAML3 (1971) para misturas de

e HITĈ . Utilizando-se de eletrodos em rápido estirame to , este au-

tor em ensaios de curta duração mostrou o acelerenento que o íon

"X,~ provoca na repassivação tomando CCQO parâmetro o tempo casto

:,arn a corrente atingir de novo o valer cbservadG antes da defor-

mação.

0 resultado geral da aceleração da cinética de rspci^r;!. ação

ceria a redução da carga elétrica utilizada .as reaçcec elatrcquí-

ican para urn valor menor do que o mínimo necessário (atingido por

cita do potencial crí t ico), cem a conseqüente inibição do preces-

EO de fratura por C3T.

Deve-se acrescentar que a partir dos dadoe colhidos nao se

pode explicar o mecanismo pelo qual o íon nitrato atuou.

10.4 - •£ eaioo cen solução de i*aCl

As fraturas claramente dúteis dos CP ensaiados em ITaCl a

qu'j.-.te tr;:zem evidencias de que a taxa de alonfcma.-.toutilizada es-

teve possivelmente acima da faixa crítica de velocidades de defor-

mação, para quo pudesse ser visualizada a ansce^tiMlidade à C3T.

C fato de aoTun e.-co.itradae tri.xas na v@i±&o onde o cr au-

nertava de seção, portanto fora do volume principal em deformação

taobáii confirmaria esta hipótese. 5 s; tido quo issta região a

presença de trincas sobre o próprio CP, cas fora da região de es-

tricçâo demostrarei que estas trinceo nuclearam após o i xci:. des-

ta, pois e de se esmerar que trincas provoquem u.-.ia redução da se-
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oac transversal e ULI co^-segtlsrvle aur.'..'.; t:; da te:.são :ia SCIUTL an c;ue

se situam. Desta r.:cneira terdem a p. v.car e. fratura cctrc s i :;.es-

r.aa. Como a estricçãV ocorreu en um outro perito qualquer, ucasio-

ncu neste nesme ponto una conceatru^ãc da elongação, diminuindo a

texa de elongação sobre o res tante co CP até ser atingida a faixa

das taxas de elongação c r í t i c a s para sste aictema. ^ó então e»-

ta3 trincas devem te r sido nucleadas a c;jmeçaraffi a se propagar.

2sta análise estádeacerde ecu cs resultados obtidos por DA-

líISLS (1979) t QVie usando o método da BT2 em soluções neutras de

líaCl relatou a necessidade de serem usadas velocidades da ordem de

3,6 x 10 e 3,24 x 10"* mm/h respectivamente em 20 e 10JÍ de con^

centração do s a l , para evidenciar o apareeizaento de trir.cas de CST.

Estes valores são Quito Eiencres que a velocidade nominal de 0,42

mm/h. (taxa de alonceaaento: 5,6 x 10~ s ) u t i l izada no presente

trabalho.

Ke3.T>o para soluções ácidas, ao contrário do que H2R3SL3B

(1979) relatou para ensaios f e i t e s ctx; CP sob errga co .3tr:nto, nao

se cl teve maior facilidade na ider.tificação do fenôneno da CST.
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l i . CCÍ;CHJSC2S

Cem base nos resultados obtLdoa e dentre das condições em que

foram desenvolvidos os testes, conclui-se que:

1. Testes feitos com o método de tração CCJB baixa taxa de a-

longanento nos permitem verificar facilmente qual a faixa de po-

tenciais perigosos para um determinado sistema metal-sioio no qual

ocorre a corre são- seis- tensão, desde que a taxa de alongamento se

encontre dentro da faixa crítica. A boa correlação encontrada na

confrontação de resultados do presente experimento (taxa de elon-

gaçào de 5»6 x 10~ s"**) COEI outro tipo de ensaio, porém en condi-

ções ambientais ssaelhantes, permite cancluir-se que eate nétedo

possui suficiente força de afirmação para ser utilizado neste tipo

de trabalho.

2» G parâmetro que apresentou a nelhor se: 3iti lidada .ria ca-

racterização do potencial crítice fei a erergia por unidade de vo-

lume deforced o.

3. Cs voter.ciais críticos para o 3A3 304 em solução de ÍJgClo

fervendo a 125"C encontram-ss entre -145 e -160 nV., para a solução

pura s entre -90 e -100 mVH para a solugão adicionada de 2,5j5 de

NaHC,. A corrosão-sob-tensao (CST) apresenta-se no último caso i -

riibida para o potencial de corrosão l ivre.

4. A morfolo£ia da fratura por C3T para potenciais anódicoe

n. stra-se: transgranular para a solução de L^C12 pura e predcniinan-

temente intereranular quando adicicne.a de iieNO,.

5. A adição de 2,5$ de WaNC, inibe a propr.cação de trincas

,;á i-iciadas, nas condições testadas.

6. A taxa de elongação utilisada encontra-se acima da faixa

crítica para o 3AS 304 em aolugceo neutras de 10 e 257- de HaCl.
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La,

lfe

Fig.l. Velocidade de propagação da trinca x fator intensida-
de de tensão (SCULLY, 1979).
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I ig.2. \rariação da iQna&o (G), elongação (£), taxa de_ten-
aioramento (C) e taxa de elongaçao (£) en função do
tempo. ('/COT, 1978).
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I TO

O 10 10 JO «O SO

Porcentagem em peso

3?ig.3. Tecpsratura de efculíção das soluções aqicsas de
err. função da concentração de IlgCL, (CA-AL^S, 1967)

TIC)

10 too no no wo

Veriaçílo do pK da solução se.turr.da do I.
da temperatura (RTZCK2, 1973).

ei:, função
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Ponto te ebulição do

Tempo de vida para vár ias l igas ea função da tempera-
tura T (concentração), da solição de rigCl9 (ITC &
YSHl::c, 1972)

loci Dijeçio
de Po- Polari-

Metodo l«Xi« zeção

Fi£.6. Curvao de polarização de aço inoxidável 18-3 e.. UgCl-
a 144^- (EIUUN3 & T3J:;£S, 1968). *
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1
-300 -400 -300 -200

Potencial tmV

-100

51g.7. ^írvB de polarização "verdadeira" para o 3A3 304 em
EIgCl2 a 154"C deten&ir&da psla análise i a s.luçâc pa-
ra o conteúdo de Fe, Cr e ". i . u'tjuban está rrxstrada a
redação do íoo hidrogênio (5TA.ÍIL3, 1971).

í l £ . 8 . Curva ás polarização do aço i .cxidávcl 13-í
a 154'C (5IICHSL, 1975).

.8-3 cr. !.!gCl,



Tipo 304
M*C12 aa ebulição • 1549C
•000 «f/b, início «a Ecorr

• - 3 h apôs « iaersão

-400 -3ÕÕ -200 -KX> O

Potencial [m\rh ]

• 100

H g . 9 . Curve3 de polarização de 3AIS 304 ec I,
tas de inedi&to e após 3 h; ras cie i.-i3rs
(STA2HI.3, 1371) .

a 154'C f e i -
o í.-a 3olução

ZMflO.,

i lg .10 . Relação entre o potencial de corrosão l iv re (S cor) ,
o potencial de nsicleação de p i tes ( 2 n p ) , o potencial
de crrrosao generalizada (,J gen) e a co.:ce tração de
V.tfl? para a temperatura do 60'C (S2KI.A:".">".:A-S:,TALrt.vs-
XA &"rar;T, 1J73).
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Nü|CV2% NMD, • •

-o 10 O
d* ruptura (b)

100

i l g . l l . Afeito do potencial scbre o tempo de v i l a do aço i -
noxidável 18-8 conformado a fr io em solução de -IgClp
a 130*IC com e sem edição de IiaHO^ (UKLIC&CC K, 1369)
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Hg.12. Parâmetros uti l izados na técnica de raspagem: corren-
te máxina (im) e corrente a um tempo t ( i ) (Rir33RT
& PAGI&TI, 1980).

*""""* Xn%
A H

4-
E crítico E

Pig. 13. Relações entre o parâmetro i / i n , a debilidade de cor-
rente eofore o mstal mi (in) e e carga elétr ica que
flui no tempo t (Q), com o potencial. Tambén está
mostrado o potencial cr í t ico (RIM3ERT >



/Í3ta geral do equipamento utilizado

a- 1'squina de tração
"b- céluls de vidro
c- pctenciestate
d- teraestato
e- célula de carga
f- sensor de alongamento
g- ar.plific£dor do sinal de força
h- f,mplificador do sinal do alongamento
i- registredor x-y
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l i . Vista da máquina do tração ecn a célula da tratalho.

16. " is ta da novitafian da cclaic. de . rr,utli^c c .::.
lema gerrao en "U", c::'bs.in.£i de íirti.c i'i.:KÍ O
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Pig.17. célula de trabalho Bern eletrólito, com o CP em posi-
ção de tração tendo atarraxadas nas extre .idades as
cabeças de articulação.
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ESQUEMA DA CÉLULA DE TRABALHO

MACIA DE

BORRACHA

DE SILICONE

AQUECIMENTO

CORPO DE PROVA

ENDÃO

\MENTO

ílg.18. Célula de trabalho.
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"ista de rolha supericr cuia o oistc:.a ie entrada a
Bi~.il?. ie £.ases, cc:.dejf:;:á^r do reflaxe a pe tos sa-
linas. 0 eletrodo de roí'er-^. cia G pareir.lr.cxite vi-
sívol à di re i ta .

Pig.20. Cr,rye.a de prova (Cl). .il>aixo ,.y o:;tad*j t r i t c . Jic c i -
na ,ja tendo sido pc.li ;.c eletrclüic;;. •. ..;t.. e roc.bsr-
to com resirsa oprxi c fite. da poli oro fTiorocarbo-
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. Curva •tensão <f(M Pa) x alongamento
(£) para CP tracionadc ao er a 25 *C.

410
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cr
PsO
3OO\

4oo

AO

I ig .24 . Curva tensão Q*(MPa) x alonger-anto (£),
a 125'C. -110 mVH.

pj.ro

Pig,25. Trincas trar;sgranulares. Microscópio c t ico , 100 x
IígCl2 puro, -110 mV...
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Fi£.26. Superfície de fratura tia. :;£rrrial;
paro, -110 KV-J.

IOCO

.27. Aopsctc CT. :0x. -J10
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Superfície da fratura dátil (t. ria). "JV, 500x.
pure. -160 mY... c»
Loo" caractarístic

;;n.o viEJ.vais cs

Fig.30. As:33ctc £.;eral do CP. 2Cx. -1Õ0
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400

10

31g.31. Curva tensão tf (1.1 Pa) x alonçancnto (JÍ).
puro a 125 T . Peita sot PCL (-140 mV..).
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. 31a. As;, set o gera l do CP. 2Ox. I.CfCl2 puro, H i (-140 nVH).
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F Í £ . 3 3 . Aspecto Í-QTB.1 do c r . :>.0v.. : £f.:i0 + i:0.'•:•,. PCL (-145

Fi,-_;,34. «JUpsrfície de f r a t u r a .1.' 11 . i:..^/, 7.0'.).:. ' £•" 1., + n .̂.C ,
ao PC'L (-145 QV.-). Jovi ic s. \A>ÜÍ.<.;ZÜ 1:J observação
(ver t ical : .3 . ' te scbre R cu t , s r f ic io) r. fnir-.a ;j:a;<5:ri r ,
r;,i|fi:-:r!, c rrccpo do :. !:•. rd- dc t;̂  .
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JOT
-60 -10 -00 -SO -WO PCL E mVH

Fig. 40. Variação da tensão máxima C_(M_Pa) alcançada pelo
CF no ensaio de tração em função do potencial.

iO

30

20

10

-60 -10 -BO -90-100 PCL €
4 1 . V&ricçao de alongamontr un i f e rae nsxirao para o CP

.c ensaio de t r a ç ã o c:: função do p o t e n c i a l . l ' g l
4 4ta.-.c*#
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'60 '10 -80 -30 -WO PCL E mVH
RLg.42. Variação da redução em área na estricção em função

do potencial. MgCl2 + NaKO,.

100

E*ó/eo

50

-60 -10 -80 -90 -100 PCL E *VH

Variação da razão da energia vjor volume r.econcária
ao ronpimento do CP em 'us; neio corrcoivo com o mes-
mo parâmetro em um maio neutro, em função do poten-
c i a l . KeCL, + UalIOv
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5 l £ . 4 4 . Aspecto e s r a l Io c r . ?.0z. - > C 1 2 + l ia : 3 . -

Y\i\A5, Aspacto f;er:il do Cp, 20;; . l f
r C l i + " a N . , , - 7 0
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? i £ - . 4 6 . A s p e c t o £3Tal d e C P . 2 0 x . If .Cl , ; , + '.'.s. ••'••. - S O ri

i C . 4 7 . Aspac -Lo g e r a l d o C r . ^ 0 ; : . l i f C l , -r .ÍÜÍA , . - ) 0 a
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Pig.48. Aapocto £eral do d. 2Cx. KeCl2 O,. -100 mV—



ÍS 2

Fi£r»49. Superfície de f ra tu ra in-í:::rfrE.nul.ir. l. N, L
+ i:aI-TC,t -70 mVx..

LOO:-:.

. Superfície dJ frr.^t.iva Xr:-.::;f'vn
+ NaTTC., -90 EiV--, .2 . orfüit^.;j
ent re a fraturp,"frá;;.i 1 o -. fv
respo/de ELU v é r t i c e ÍÍJ ívi. ca

••i i í u 1 .

i : ' - . O J
1 ' t i l , is cor-
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PCL

-100mVH

1 10 t (ho rat)
W.g.51. Variação da razão entre a força suportada pelo CP

pre-trincado em um dado instante e a força inicial,
em função do tempo. Junto está graficada a evolu-
ção do PCL para o CP deixado sob cote potencial.



Trincas presentes na superfície de CP deixado ac PCI,
após o experimento. (Aspecto semelhante 20 do infeio
do ensaio). 20x.

íig.53. Trincas da figura 52 observadas ao 7.I3V. lOOOx.
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f

.60

.60

100

-16 3 4
Umpo (horas)

K-g.54. Variação da razão entre a força suportada pelo CP
pré-trincado em um dedo instante e a força / inicial
em função do potencial* C valor -100 mVg é mais a-
tivo do que o potencial crítico e -60 mais ncbre.
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CorrênU

mA 3

500

too

-90\

-80

O 1 2 9 f 21 22 23 2*

Fig.55. Variação da corrente registrada, durante oestiramen-
to do CP para vários potenciais com o tempo. Para
-110 mVjr, eolttçaoj MgCl2jpara os outran potenciais!

+ NaN03.
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Fig.56. Trincas trens graaular en . Lücrcsccpio ; ' t i c , 200 x.
ZlaCl 10£. listes triv.cas :ii-.U£sa-oe f.i-a de Ci, en-
t r e a regiãc ú t i l e a região da aers£c o r i t i : : 1 . A
matriz não enco::tra-3e dsf.-i^p.ic.

Pi£-.57. Tri-ons t r a s^ranularec. rif.rí;ncój;i<- . 'tu ; , ,?00 X.
KaCl 10^, Tri.icaa lc<. elit-,ada.-j fiuV.ro Ü C , /,_•;. da
zcna de cs t r icção. LiiiriK circu;:.>.•;'.o iaf r..::;,-.
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Fie.58. Trincas transgranulares, visão superf ic ia l . K2V, 5Ox.
Had 10£, Situados edbre o Cr. STeemas trincas obser-
vadas a figura 57.

Alongamento

Resistência
i cr

Tensão de
Fscoamento (0,2Z)

o e » so «o K to
Trabalho a frio

í l g .59 . Variação de diversas prc^riedcdôc :.:ocâr»icpf3 cera a
qucniidads de traballic c. frio contide nonsta l (BIíICK-
Ni3R & D3FIUITI, 1977).
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AKKO 1

EEKJEEO QÀCÍDJLA. OS CARGA

2tete projeto base ia - se no trabalho de GSHBASIS F« e t a l i i

(1976) . Uma placa c i rcu lar engastada ao lo^go da soa c ircunfe -

rência é obrigada a se d e f c m e r pela aplicação de usa força d*

tração no sea centro por intexnédio de ume haste (ver f igura 1)»

2scolheu-se as medidas dos diâmetro» que constam no projeto

tendo-se em v i s t a as l imi tações dimensionais do material encontra»

do à d i s p o s i ç ã o . A espessara c da placa c i r c u l a r é uni dado o t t e -

n í v e l a p a r t i r da foranilaçãc que será arxaliseda a seguir e b a s e i a -

- s e principalmente na deformação aíriima ae::sarável pe la ponte am-

plificadora.

0 cálculo das deformações tar-ge-ciais (1) e radieis (2) des-

ta placa circular pode ser feito por neio das expressões:

(D

(2)

'2 ê o módulo de elasticidade e V o ctódulo de Boisson.

As tensões radiais (3) e taaganciais (4) podea ser calcula-

das port

Or - «£ (3)
2

(4)

c2

c2

onde c é a espessura da placa e I£r e Kt os Boaentoo: adiai (5) e

taiieencíal (6). Sstes momentos são dados pelas expressões;

(5)

lit» P ((1**) -V- (a2/r2) f'((l+ynnWeMMrgq-MfM^W) ?] ) (6)f'((l+ynnWeMMrgq-MfM^W) ?] )
L b2(l-V) + a2(l+lF) *
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onde F é a força aplicada» r i o raio qualquer e a e b são oa raios

do fure central a da placa circular raspectiveoente.

Fará uaa força da 10C0 Kg- a uae espessura da placa de 3,5 IBI

obteve-se una tensão aáxiBa da 80 K&faa . Tora esta -eaaa espes-

sura, com use carga da 100 Eg graficou-se correspondente defor-

mação es função do raio (Ter figura 2 ) . Cs calores valores já po-

des ser nedidoe per aeio da daforaação da extensÓBetros (strain-

-gauges) elétricos de reaiatincia, colados nestes pontos a ligados

entra ai da modo a fona? uaa ponta da t&eateatone.

Usando-a* o aço SAS *-6 teaperado a revenido cos diiresa f i -

nal da 50 Re, considerou-se o raler maxiao da tensão aceitável,

frente a 140 KgL/ma , tensão da ascoaae to da placa circular. Cs

outres ccxpr.entes da célula foras usinados a partir do SA2 1045.

Ba ponta da T: eatestone foi uaaáa una ligação entre os ex-

tensômatros do tipo conhecido COBO "2 braços ativos", ü t e sistema

aonenta a sensibilidade de conjunto e per asterem tedes cs elenea-

tos ccladcs sebre a place, possibil ita a correção aatamática do s i -

nal se houver variação da temperature.

A célula de carga contada, foi calibrada cca un ensl dinamo-

aétricô padrão da Vtm KRAPTKI3SSG2RAItf2 HA.LL2. Após a atilização

em er.ssics experinentais do equipaciento fei novamente recalibrada

cost o ajuste de certos paranatros na pente amplificadcra.
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I - fNMFUSO MSiSO
2- PORCA wwrm I

ELg.l. Ccrte da célula de carga

I

-1—•-
O tOmm
I
j
i

•a*
-0.3

at

Iig»2. Alongamento radial e tangencial em função do reao,

* S ' * : • .i .-^.-M'HWf1 '



AÍ3ZC 2

vi/min. - CL arc DS :SCV

Quando ua CP é carregado nona náquina de tração a carga fica

distribuída teuto no espácimea como na máquina de tração. Une má-

quina que aplica uma velocidade eor.star.te le afestene;:to das mor-

daças deforma um CP coc taaa taxa de elongamento (7) expressa em

ternOB do elongaceato convencional por:

• -JL (7)
Lo

A taxa de elonfaçâo raal (8) no sntantc, disinui aoaesiao tem-

po em que o espécinan se alonga. A seguinte expressão é válida

(DI2PER, 1976)

I T dt
A rifidea da oáquina de traçãc é avãto mencr de que a apre-

sentada polo CP. No presente caso» e. célula de carga possui uma

contribuição tão grande que a sua rigidez (Kn » 585 Kg/mm) será da-

qui em diante considerada cono sendo a de toda a máquina de tração.

A interação máquina-CP influencia a texa de eiornamento pois

o espécimem não eBtá fixo rigidamente sn uoa das pontas. 0 sistema

pode ser imaginado como se composto por duas u-clas em. sarie puxa-

das à una velocidade v. Desta meneira, o comprimento do CF COD o

tenpo (9) e dado pelo afastamento das mordaças adicionado do com-

primento inicial e diminuído da parcela X(t) que representa o quan-

to & máquina cede devido ao esforço.

I( t ) • vt • Lo - Z(t) (9)

onde: X(t) » P ^ (10)
Kn

Esta última parcela varia com o tenpo do mesmo medo que va-

ria c carregamento P(t) (11). Pera a defonnaçao unicamente elás-

tica (var figura 3) ela pede ser expreaoa por;



Pig.3. Diagraaa tsque»ático de on registro força x tempo.

I(t ) • * • . t COEI ( U )

Para a defcrnaçãc qa« inclui a parte plástica (ver figura 3) o car-

regamento varia dt Bodo aproximadamente linear cae o 1c-/;ritmo de

tampo:

P(t) = fci - Pt log t CCJ t ^ t ^ t ^ (12)
log tf - log t^

Substituíndc-se as expressões (11) e (10) na O) f derivando»

-se o resultado em relação no tempo e substituindo-se em (8) obtem-

-se que a taxa de slongaoento real durante a deformação elástica

pode ser dada por:

£ « 1 fv-JNl (13)
i L ti*u

Com cs valcres de L= 21QB (preticacienta igael no inicie e no

fin do experimento), v» 1,17 x 10"* «n/s, Pe» 333 Kg tj= 5650»e o

Kin citedo cbtem-se para o valor 7,0 x 10"' B~*.

Uma aproximação valida para a. texa de elor>£ação real quando

o Cr encontra-se em defcnaação plástica (15) ,.cde ser cbtida deri-

var.de-se (14) em. relação ao tempo e substituindo-ss em (8):

L(t)« v.t • Io - lm " Pe legt (14)

6-i Rn - Pe
Kci(logtf - l eg t i )

(15)



Cct o« vtlora* d« Ito» 543 Kf • tj« 79?OO a r»tir*:os dc tta~

tt cc« Cf • -90 «VJJ «& S^Clj «dicior-tlc dc ini l i icr . >:*•—s« per»

t j , 2,9 x 10~* «-1 • tf, 3.9 i 10"6 m"1.

A. part* finsl d« curr» povaul pouc£ conflibilldads ^oia • -

pr«s«r.ta al«a dt cutros fancaancs c Tn.cc prt^rcsss dc« trir.ca*

• localização da 4«farsaç«o no T«rtic« ia* C M B U .
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