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I

R E S U M O

0. processo de corrosão da liga de alumínio AA5052
isotermicamente nas temperaturas de 40°C, 60°C, 80°C, 90°C ,
140°C, 200°C e 280°C, em água deionizada. Os métodos utiliza
dos para este estudo i m w através de pesagens periódicas dos
corpos-de-prova, de análises por ativação neutrõnica dos pro
autos da corrosão dissolvidos na água» de análises termogravi^
métrica e tennodiferencial, de análises por difração de raios
X e de observações metalogrãficas dos crStais produzidos no
processo da corrosão, com o auxilio de microscopia ótica com
luz polarizada e microscopia eletrônica de varredura.,

Os \ result ados mostrawar que as taxas de corrosão em todas as
temperaturas obedecem uma lei logarítmica da forma - w *

kLn(at + 1), onde k Varia com a temperatura segundo a lei de
Arrhenius. Bora» obeaáradoo^ a 80°C e 90°C;dois estágios para o
processo de corrosão. Nas outras temperaturas em estudo, ape
nas um estágio.*

s

P*MMB calculadas as energias de ativação para a corrosão aquo
sa da liga de alumínio e para a. dissolução dos produtos de
corrosão em água deionizada^ (fi«-^L)

Os resultados mostram** que o alumínio reage rapidamente com
a água formando uma camada de óx^dos hidratados do alumínio
conhecidos como bayerita (A12O3 .BH.O) e boehmita (AljO-.HjO)
que é mais ou menos protetor contra subseqüentes corrosões .'
A porcentagem de bayerita é crescente com a temperatura até
80°C - 90°C decrescendo em temperaturas superiores, e a per
contagem da boehmita cresce a partir de 80°C sendo queal4 0°C



o produto da corrosão é constituído praticamente de boehmita.

>aà tpiiMMMai»; ainda a chamada pseudoboeftroita tAl-O- . xH2O ,

1,5 < x < 2,9) de cor cinza-escu^e^presente nas\camadas de

corrosão em todas as temperaturas em maiores ou mentores pro

porções ,4

e que a 2$0°G e 1500 psi,,,a liga corroe-so inteira

mente transformando-se portanto num só produto de corrosão ,

constituído de Jboehmita quase puray

os contornos de grãos dos produtos de corro

•io, constituídos de cristais de bayerita e boehraita em torno

de camada superficial de ôxidos, possivelmente\pseuâoboehmita

e alumina, dando a impressão de corrosão intergranular quando

se observa a microscópio óptico.



A B S T R A C T

The process of corrosion concerning the aluminum alloy AA5052
km • I Miami in deionized water at temperatures of 40°C, 80°C ,
90°C, 140°C, 200°C and 280°C. The following methods wave used:
periodic weighting of the test samples; analysis by neutronic
activation of the corrosion products dissolved in water ;
thermogravimetric and thermodiferential analysis; analysis
through X-ray diffraction and from metalografic observations
of the crystals produced in the corrosion process; an optical
microscope using polarized and normal light and a scanning
electronic microscope.

The results bwe» show*-that the rates of corrosion obtained
in the test temperatures followM a logarithmic law of the
form w « kLníõt + 1), wfiexeK varieYwith the temperature in
accordance with Arrhenium'Law^^TWiT^feage^s of the corrosion
process « w » observed at 80 C and 90°C. At the other tempera

-"tá
tures, only one stage •was- observed. ^

The activation energies mmm calculated for the corrosion film
formation, and for the dissolution of the corrosion products
in the deionized water. A (^^c)

The results showed- that the aluminum reacted rapidly with the
water forming a film of hydrated oxide of aluminum known as
bayerite (A12O3 . 3H2O) and boehmlte (A12O3 . H2O) which is
more or less a protection against further corrosion.^

The percentage of bayerLCe increases up to temperatures
between 80 C - 90°C, jâecreasing aV.higher temperatures. The
percentage of boehmlte increases from^N80°C while at 150°r the
corrosion product is practically all boehmite. A coating of



pseudoboehmite CA12°3 *
 xH2°» X'5 < x < 2»9>» dart grey in

color, -̂ Éfe observedxat all temperatures on the^éorrosion fila
in major and ainor proportions.

It «mv observed that at 280°C>a500 ps^f the alloy «a* com
pletely corroded, transforming itsejrf into a product consis_
ting of almost pure boehaite.^

Grain boundaries of the corrosion film waém; found. It is assu
aed that the grain bounderies are crystals ofNMyerite and
boehmite, which are greying and forming a network" in the layer
of the surface oxides^ which probably are pseudoboehmite and
alumina. This picture looks as intergranular corrosion in an
optical microscope.
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1. INTRODUÇÃO

A baixa seção de choque de absorção para neutrons térmicos »

sua pequena meia-vida, sua resistência ã corrosão, aliada a

seu custo acessível e boas propriedades mecânicas en tempera

turas moderadas, tem sido os atrativos para o uso das " ligas

de alumínio em instalações nucleares.

O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear da NUCLE

BRÁS, em Belo Horizonte, utiliza em seu reator Triga Mark I

«ma liga de alumínio AA5052 como revestimento e contenção de

19000 litros de água deionizada. A mesma Empresa utiliza a li_

9a de alumínio 52 S no reator suberítico CAPITU, de urânio na

tural, como tanque reservatório de água pesada e encaaisamento

dos combustíveis.

Seja en revestimento de núcleos de reatores, em varetas cora

bustíveis, em barras de controle ou em outros equipamentos nu

cleares o alumínio e suas ligas tem larga aplicação.

Ho entanto, <* ilumínio em temperaturas acima de 280°C, 1500

psi, perde as características mecânicas, e acima de 40°C sur

gem problemas relacionados com corrosão aquosa.

Este trabalho descreve o comportamento da liga de alumínio

AA5052 quanto à corrosão em água deionizada, em temperaturas

variando de 40°C a 280°C, pesquisando-se as leis cinéticas e

os tipos de õxidos produzidos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Matureia do Film Formado na Corrosão Aouosa

Quando o alualnio é exposto ao ar, ele se oxida rapidamente

adquirindo ua fila» coapacto, aderente e proteror de oxido

de aluaínio, Al.O., coauwnte chaaado de ai usina, o qual ten

de a resistir à una posterior corrosão; este filre iaperseá

*el é coauaente chaaado de filae barreira /\l, 40/. Sua espe£

sura é extreaaaente fina, cerca de 10 Angstroas, na teaperatu

ra aabiente /1# 40, 50/. O aerito notável da resistência i

corrosão ataosférica do alualnio e de suas ligas, deve-se i

fraca reatividade do filae de oxido coa o aeio-aa&iente, ea

baixas teapereturas /l/. Apesar de sua resistência is inteispé

ries ataosfêricas ele ê facilaente atacado por certos ácidos,

tais coao HNO3, HF, CB3CO0K, »^>A e certas bases, coao MaOH,

«H4OH /21/.

Poria, quando o aluaínio puro ê colocado na água ocorre rapi

daaente uaa reação, foraando inicialaente o filias tipo barrei^

ra e posterioraente o filae de oxido de alualnio hidratado ,

poroso e aais ou aenos protetor contra subseq&entes corrosões.

O grau de hidrataçio depende essencialaente da teKperatura/27,

54/.

Na Tabela 1 são relacionados os tipos de óxiâos de alualnio ,

coa as respectivas propriedades físicas /l, 2, 3, 26, 28/. En

tretanto, existe uaa gaaa variada de óxidos hidratados não xe

lacionados na Tabela 1, coa a fórmula A12O3 . xH.o (1,S < x <

< 2,9) /37/, chamado» de pseudoboehraita /4, 28, 40, 41, 42 ,

43/.



Tabela 1 - Tipos de Oxidos de Alumínio e Suas Propriedades Físicas

NOtC

Gana
alvunínia

Corundum

Boehmita

Oiaspore

Bayerita

Glbsita

FOFMULA

Y-A12O3

a-Al2O3

a-Al2O3.H2O

S-A12O3.H2O

B-A12O3.3H2O

O-AI2O3.3H2O

ÍNDICE DE
SEFKÇ&O

1 , 7 0 0

1 , 7 6 5

1,624

1,583

1,577

POFMA CRISTALINA

Ortorrômbica

Ortorrôinbica

Coloidal ortor-
rômbica
a=3,78A
b=ll,8A
c=2,85A /28 /

Coloidal ortor-
rômbica

'Mono clínica
a=4,72A
b=8,68A
c=5,06A /28 / .

Monoclínica

EfiNSIDfiDE
(g/cm3)

3,50-2^90

3,97

3,01

3,30-3,50

2,53

2,42

PCNTO EE H E & ) /
TRflNSroFMRÇfiO

Transforma-se
em a-Al-,0, a
1200°C 2 3

2015 + 15

Transforma-se
em Y-A1-0, a
3006C 2 3

Transforma-se
em Y-Al-O, a
300óC 2 3

Transforma-se
em a-Al,0, .
H2O a ^550°C

Transforma-se
em a-Al -0 , .
H20 a 55(ÍOC

SOLUBILinACE E fCl
DOS E BASES

Ligeiramente so-
lúvel em ácidos
e bases

Muito pouco solú
vel em ácidos ê"
bases

Solúvel em áci
dos e bases quen
tes

Solúvel e.n ácî
dos e bases quen
tes ~

Solúvel em ãcî
dos quentes e bã
ses ~

Solúvel em ácî
dos quentes e bã
ses ~"

ourwvs
CAPACIERlSnCAS

Cor branca

Cor branca

Cor branca.
£ formado em cor
rosão aqv.osa ac l
ma de 80 C ""

Não é encontrado
nos produtos de
corrosão aquosa
do alumínio

Não ocorre na na
tureza. Ê produ-
zido pela corro-
cão aquosa do alu
mínio em tempera
turas inferiores
a 150°C
Não c encontrado
nos produtos de
corrosão aquosa
do alumínio
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Pouco ê conhecido a respeito de qual o tipo de oxido que pre_

domina à una determinada temperatura no filme superficial de

corrosão em água.

Segundo ALWTTT /27/, abaixo de 80°C, o filme se forma em três

estágios: primeiramente há uma rápida reação do alumínio com

a água formando um oxido (Al-O.,), ou hidróxido (A1(OH)_), am

bos amorfos /31, 57/ e logo a seguir estes se hidratam forraan

do a pseudoboehmita (Al-CK . xH_O, 1,5 <x < 2,9). Após um cer

to tempo, parte da pseudoboehmita se dissolve e reprecipita

/4, 26, 28/ como cristais de bayerita (AljO, . 3H2O), em quan

tidades proporcionais â temperatura; o teor máximo produzido

de bayerita ocorre em 80°C-90°C /27/. HART /28/ afirma que a

40°C, o primeiro cristal de bayerita aparece 16 h após a imer

são.

Acima de 80°C - 90°C a bayerita se desidrata /40, 41, 57/ pa

ra formar a boshmita (Al^O- . H-O), estendendo esta transfor

nação até 150°C /4/. DOMONY /57/ afirma que a 150°C, o primei.

ro cristal de boehmita aparece 20 horas depois. A pseudoboeh

raita está sempre presente no filme de corrosão /4, 28, 31/.

Portanto, nesta faixa de temperatura, os seguintes tipos de

óxidos estão presentes no filme, em maiores ou menores propor

ções conforme seja a temperatura ê o tempo decorrido nos en

saios /2, 28, 31/: a bayerita, a boehmita e a pseudoboehmita.

A 400°C, a boehmita se desidrata conpletamente,transformando-

se em gama alumina (y-Al-C^) /3# 29/.

Segundo Kawasaki a camada de pseudoboehmita é acinzentada e

em forma de plaquetas, enquanto que as camadas dos cristais

de bayerita e bohemita são brancas, incrustadas na pseudoboeh

mita (Figura 1).



.5.

Figura 1
Estrutura da Camada de Cxidos
Sobre uma Camada de Pseudoboehmita
Produzidos em Água Destilada ã40 C
(segundo ALWITT et alii /27/)

Nas ligas de alumínio, contendo magnésio, como ê o caso da lî
ga AS5052, os filmes de corrosão podem conter cristais de ma£
nésio, porém em quantidades muito pequenas em proporção aos
produtos de corrosão do alumínio /33/. Se o teor de magnésio
presente for superior a 3% há uma tendência para constituir
uma segunda fase, Mg.Alg, comumente chamada fase beta, a qual
precipita nos contornos de grãos, aumentando a sensibilidade
de corrosão intergranulâr e corrosão sob tensão, as quais são
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aceleradas pela temperatura /32/. Cono a liga en estudo neste

trabalho possui um teor de 2,1% de naoncsio /S, 10, 20/,estas

considerações não serão tratadas anui.

2.2 Aspectos Termodinâmicos

Mo processo de corrosão do alumínio em áaua as reações quími-

cas que ocorrem neste sistema produzem compostos iônicos e RO

leculares considerados no meio como terrodinâmcarnente está -

veis ou meta-estãveis. A baycrita o a boehnita anarecen coro

estáveis e a pseudoboehmita vai se transformando en». bayerita

ou boehmita conforme seja a temperatura e o tempo decorrido

nos ensaios /31,37/.

Os compostos termodinâmicamente estáveis existentes neste sis

tema são listndos na tabela 2, juntamente com os dados de en«">r

gia livre em diversas temperaturas /31/. As reações que ocor-

rem no sistema alurolnio/agua são as seguintes/1,11,13,19,21,31/:

+ H« - Al* + HjO

AlOj + JH- - AKOHf • + H.O

H* + fc- - JAI + *»fi

+4H.O

• AIA'»fiO + •»• - 2AP- A êHjO

9 1 A » | -•• JH- -

II Al̂  • i r - Al

n mo»t' + M' + J«- • AI * H,O

M A>A«/> + m - m íwoHf +• :HJ>

M AIA»W> + <»• - ÍAKOHy ->• JH.0

IS AlOj ••• « I - + Jr- - Al • :M

M Al + IH.0 - AHOHh (inwwríK^) + JM

|» W O N * - AIA »•/> - !H,0

II AIA-MJOÍMMIM) T JHP - AIA



Tabela 2 - Energia Livre em Kcal/mol, dos Compostos Existentes no Processo de
Corrosão do Sistema Alumínio-Água

^^^•«^TEMPERATURA
COMPOSTOS^^-^C)

Al
A12O3

A12O3.H2O

(Boehmita)

A12O3.H2O

(Diaspore)

A12O3.3H2O

(Gibsita)

Al 3 +

A1(OH)2+

A102~

°2
H20

25

0
-378,2

-436,3

-440,0

-554,6

-116,0

-165,9

-200,7

0

-56,687

60

-0,249
-378,7

-437,2

-440,6

-555,8

-112,9

-164,5

-201,6

-1,729

-57,308

100

-0,559
-379,3

-438,3

-441,5

-557,3

-109,9

-163,1

-202,2

-3,737

-58,097

150

-0,984
-330,2

-439,9

-442,7

-559,3

-106,7

-162,0

-202,4

-6,291

-59,193

200

-1,445
-381,2

-441,7

-444,1

-561,4

-104,2

-161,3

-202,2

-8,888

-60,395

250

-1,940
-382,4

-443,7

-445,6

-563,6

-102,5

-161,2

-201,4

-11,525

-61,692
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Os diagramas de Pourbaix /24/ representam os catados de

llbrio dos sistemas metal/agua em função de variações do po-

tencial (E) e do pll.

Nestes diagramas podem ser observados três zonas principais,

que para o caso do alumínio são /24,3l,58/:

- zona de corrosividade, ê representada por regiões de esta-

bilidade dos lons Al 3 +
f A1(OH)

2+ e A1O2~.

- zona de passividade, ê representada por reoiões de estabi-

lidade da bayerita e boehmita.

- zona de imunidade, é representada por regiões de estabili-

dade termodinâmica do alumínio metálico.

Pode-se ver na' Figura Ia o diagrama potencial versus pH oa-

ra o caso do sistema alumínio/água à 25°C, onde são observa-

das as fases acima referidas.

No caso do sistema alumínio/agua, a temperatura afeta de mo-

do considerável as características deste sistema. Isto ê afe

tado por duas razões: dependência da temperatura com a ener-

gia livre e portanto com o potencial, e através da transi -

ção entre as fases sólidas. Assim, é demonstrado pelos dia -

gramas potencial versus pH que a recriao de corrosividade do

íon A10~~ aumenta consideravelmente com a temperatura /31/.
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2.3 Taxas de Corrosão

As leis cinéticas, citadas na literatura, para a corrosão do
alumínio em água, estão descritas abaixo /6f 15, 16 35 45
49/. ' '

w

w

w

w

k t (lei linear)

Qt Ql/2 (lei parabólica)

Qt t ] 1 / 3 (lei cúbica)

kLn (at + 1) (lei logarltiinica)



onde:

w = Ganho de Massa por Unidade de Area

k s Constante de Velocidade (função da temperatura)

t ~ Tempo de Imersão

a - Constante de Tempo

A Figura 2 mostra as curvas representativas deste» leis ciné

ticas.

Q
(ft
10
(0

E

o
JC

c
10

O

1-linear
2- parabólica
3- cúbica
4- exponencial s

• * »

Tempo de oxidacab.

Figura 2 Curvas Representativas das Leis Cinéticas
de Corrosão do Alumínio em A
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A constante de velocidade k, varia coro a temperatura, segundo

a expressão de Arrhenius (4, 5, 6, 46, 49, 51/:

k - k e RTo

onde:

= Constante de Velocidace

k » Fator de Freqüência

AQ= Energia de Ativação (Kcal/nol)

R = Constante de Boltzraan (1,99 Kcal/ok.nol)

T = Temperatura Absoluta

A Pigura 3 mostra a curva representativa desta função.

O)
O

AIogK

•

•

AQ .
2,3 R

A1/ r

A!
à

oq

VT

•

K

VT

Figura 3 Gráfico de Log K Versos ^ da Expressão cie Arrhenius
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A interseção da reta cora o eixo da ordenada será leg k .

A inclinação da reta será:

A(log k) _ AQ
A(l/T) " " 2,3 R

de onde se obtém a energia de ativação, &Q, para a reação.

Como regra geral, a lei logarítimica rege o procosso de corro

são em temperaturas moderadas e baixas. A medic.a que a tonpe

ratura sobe, a lei tende para a forma linear /&, 12/.

KANASAKI /4/ encontrou nas experiências áe corrosão do aluirá

nio em água de ionizada, a expressão na forma logarítiraica, pêi

ra temperaturas abaixo de 200°C e acima desta temperatura na

forma cúbica e parabólica.

O mesmo autor afirma que o crescimento do filrea de corrosão do

alumínio 99,99% em água deionizada ocorre em três estágios.

A Figura 4 mostra as curvas de corrosão onde se verificara e£

tes estágios.

O primeiro estágio ocorre em um tempo curto, por um rápido

ataque da superfície do alumínio.

2
A Figura 5 mostra uma curva ampliada em UÇÍ/64 cru", deste prî

meiro estágio, com uma função logarítimicct /4/.

0 filme de corrosão produzido neste estágio é couoc-õto de. un\

6xido /!/ ou hidróxido /31/ amorfo e a pseudo*o^Unita /4/.
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Figura 4

Curvas de Crescimento dos
Produtos de Corrosão do
Alumínio 99,99% mostrando
as Mudanças de Estágio da
Corrosão (conforme Kawasa

Tempo (h)

Figura 5

Relação Entre Ganho de Massa e
Logarltmo do Tempo no Primeiro
Estágio da Corrosão do Alumi
nio (conforme Kawasaki /4/).

59,5°C

71,2°C

81,2°C

Tempo (h)
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O segundo estágio segue também uma função logarítraica, cora

uma taxa de crescimento de ganho de massa subitamente a cole

rada. Neste estágio aparece a camada de bayerita, com os cri£

tais incrustados na pse udoboehmi t a /27/.

O terceiro estágio é caracterizado pela redução da velocidade

de corrosão. A Figura 4 mostra um decréscimo na taxa de ganho

de massa. Segue também uma função logarítmica.

KAWASAKI /4/ calculou as energias de ativação para estes está

gios, obtendo os seguintes valores:

- 19 estágio: AQ - 4,1 Kcal/mol

- 29 estágio: AQ = 8,2 Kcal/mol

Para um tempo maior de exposição do alumínio em água deioniza

da, o comportamento da corrosão pode ser visto pelas curvas

da Figura 6 /3õ/.

Si-

Tempo (dias)

Figura 6

Ganho de Massa dos Produtos de Corrosão do
Alumínio 99,99% em Água Deionizada, em Um
Longo Período de Tempo (segundo Blanchet ,
X. /36/)
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Para temperaturas acima de 200°C, o crescimento do filme ocor

re em ura estágio apenas, seguindo a lei parabólica. Não foi

feito referências âs tenperaturas de 100 a 200 C.

A Figura 7 mostra as curvas de corrosio do alumínio (99%) e»

vapor de água deionizada, em temperaturas acima de 200 C, se

guindo a função

w = (k x t ] 1 / 2

3
x
•o
o

Tempo (h)

Figura 7
Corrosão do Alumínio (99%) em Vapor de Água,
Em Temperaturas Acima de 210 C (conforrce Ka
wasaki, M. et ai. /A/).

A constante parabólica de velocidade também segue a lei

Arrhenius /l, 4, 49/.

de

A Pigura 8 mostra a curva da constante do velocidade como fun

ção da temperatura para valores acima de 200°C, confirmando

a aplicação da expressão de Arrhenius.
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Temperatura < C)
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Figura t
Efeito da Tecperatura
na Constante Parabôli
ca de Velocidade Para
Teeoeraturas Acisa de
200 C (conforae Kawa
saki, H. et ai. /4/).

Inverso da Temperatura

(1000 x |)

2.4 Influência do Oxigênio Dissolvido na Ãgua na Corro-

sio do Alumínio

O oxigênio dissolvido ê provavelmente o mais significante cons-

tituinte que afeta a corrosão. A reação de redação do oxiocnio

e a reação de evu];ão do hidrogênio são os dois mais inportzn -

tes processos católicos. Deve ser notado que o oxigênio dissol-

vido tem um potencial de redox mais alto do que o Ion hid roce *

nio para todos os valores de pH, i. é, ele ê mais potencialr.cn-

te oxldantc /44,45,58/.
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Quando a solução aquosa está em contato com a atmosfera,a trans^

ferência do oxigênio para a solução aquosa se farã nas seguin -

tes etapas: interface atmosfera/solução, transporte na solução

por difusão ou convexão natural(gradientes térmicos e evapora 7

ção na superfície), e interface metal/solução /47,58/. O trans-

porte destes Ions através da camada de óxidos é função da poro-

sidade e da espessura do filme de corrosão /12/. Os cálculos

de velocidade de transporte são feitos com o auxílio das equa -

ções de difusão/41/.

A solubilidade do oxigênio em água destilada ã 25°C é de 5.67

ppm, decrescendo significantenente com a temperatura /58/. Hart

/28/ estudou o comportamento da corrosão aquosa con a variação

de 1 a 13 ppm de oxigênio dissolvido para 60°C e para 80°C. As

figuras 9 e 10 mostram os resultados destes testes, onde se ve-

rifica que não há variação significante na taxa de corrosão. Na

completa ausência de oxigênio, a reação de evolução de hidroaó •

nio será o único processo catôcUco possível. Segundo BYARS /47/

uma concentração de 50 ppb de oxigênio dissolvido inibe a corro

são do alumínio em água.
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ISO

Tempo de Iroersão - dias

Pig 9-Imersão a 60 C: a, em água A; b , em água B.

Tempo de Imersao - dias
• o

Figuras 9 e 10

Ganhos de Massa
dos Produtos de
Corrosão do Alu
mínio em Água ,
con» Diferentes
Concentrações de
O 2 Adsorvido
As Especifica-
ções da Concen-
tração de O- Es
tão na TaBela
Abaixo (confor-
me Hart, R.K. ,
"28/.

10-ImersIo a 80 C: o , em água A; x , em água B.

Temperatura da água

Tipo da água

Concentração de 0_ em ppm

60°C

A

1,13

B

12,8

80°C

A

1,13

B

9,6
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2.5- Influencia dos Elcrontor. do Li«?a

0 alumínio em alta pureza (99,091) possui alta resistência à

corrosão, baixas tensões mecânicas e alta dutibilicade /1,2,37

39/. A adição de elementos para fornar as diversas ligas de

alumínio tem sido usasas para r.cihorar suas características em

diversas aplicações, tais corto, resistência aos diversos tipos

de corrosão, resistência mecânica, uso en meios agressivos,etc

/17,22,23/.

As ligas de alumínio-manganês ten boa' resistência ã corrosão

e adequada resistência mecânica. Seu uso é largar.ente aplicado

em utensílios de cozinha /36,58/.

A resistência â corrosão das ligas de alumínio-marjnésio é ex -

tremamente boa e seu uso é aplicável em meios agressivos, por

exemplo embarcações. Em altas temperaturas, ocorre precipita -

ção do Mg2Al- nos contornos de grãos facilitando a corrosão in

tergranular. As ligas de alunlnio-nagnésio-silício tem altas

propriedades mecânicas e permite bom acabamento superficial ,

sendo -largamente aplicável em arquiquetura de instalações /32,

33/.

As ligas de alumínio-cobre são de grande aplicação onde é prio-

ritário a resistência mecânica. Seu uso não é recomendado en '

meios agressivos /35/.

As ligas alumínio-zinco-magnesio, onde o teor de Zn-Mg não ex-

cede a 6%, podem ser recomendada em uso geral de engenharia,fa

ce a sua boa resistência mecânica. Quando o teor de Zn-Mg exce

de a 6t, corre-se o risco de corrosão sob tensão através de um

tratamento térmico incorreto. São de grande aplicação en enge-

nharia de aviação e outras estruturas especializadas /32,35,38/

A figura 11 mostra era profundidade a corrosão intererranular e

a ruptura do metal através do contorno de grãos, provocada por

tensões, indicado pela setas.
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Figura 11
Corrosão Intergranular no Alumínio
(conforme SPEIDEL, M.O. et al./38/)
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1 Materiais

Utilizou-se neste trabalho a liga de alumínio AA5052, emprega

da pela Gulf General Atomic na fabricação do tanque de reves_

timento de reatores tipo TRIGA e especificada segundo a Norma

SB-209, Seção 2, da ASKE /5/.

A composição química da liga usada neste trabalho é dada na

Tabela 3, e os-dados foram fornecidos pela Divisão de Química,

Departamento de Apoio Técnico, Centro de Desenvolvimento da

Tecnologia Nuclear, NUCLEBRÂS /52/.

Tabela 3 - Composição Química da Liga de Alumínio AS5052
da Neste Trabalho

ELEMENTO

Silício+Ferro

Cobre

Manganês

Magnésio

Cromo

Chumbo

Titânio

Zinco

Cadmio

TEOR (%)

0,37

0,012

0,02

2,1

0,21

0,005

0,038

0,009

0,008
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A liga usada contém um teor de cobre inferior ã liga AA5052

normal /56/. Esta alteração foi necessária tendo em vista o

uso nuclear da liga, posto que o cobre reduz a resistência à

corrosão aquosa do alumínio /!/ e ativa-se facilmente.

O Reator TRIGA MARK I, tipo piscina, de propriedade do Centro

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - NUCLEBRÃS, possui

na sua contenção água deionizada (em resina troca-íon) , util_i

zada para moderação dos neutrons, refrigeração e blindagem da

radiação produzida. Esta mesma água foi utilizada para os

testes de corrosão dos corpos de prova utilizados neste traba

lho.

A Tabela 4 fornece as características da água /52/.

Tabela 4 - Características da Água Deionizada Utilizada Neste
Trc-.balho nos Testes de Corrosão

Impurezas (ppm)

Atividade Específi
ca ( & + >) Total

pH

Condutividade

Ferro (<0f0025)
Cobre (<0,0025)
Cromo (<0,001)
Cãlcib( <a,012)
Silicio(<6,0)
Manganés( <0,0012)
Zinco (<0,005)
Cloro (<0,090)
Potássio (<0,2)
Sódio (<0,2)
Aluminio(<0,005)

756 pCi/t

6,25 - 6,50

1,6 - 2,5 umho/cm
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Os corpos-de-prova usados nos testes de corrosão, foram

rados das próprias chapas laminadas de alumínio utilizadas pa

ra a construção do revestimento do tanque do Reator TRIGA

HARK I.

Os corpos-de-prova têm dimensões aproximadas de 4cro x 2cm x

lera e 27mm x 9mm x 3mm, usando-se becker e tubo,respectivanten

te, como recipientes para contenção da água de teste (descri

ção adiante).

3.2 Preparaçio das Amostras

Segue abaixo a descrição dos procedimentos para o preparo das

amostras, também empregados por KAWASAKI /4/.

a) Polimento mecânico feito com lixas de água de carboneto de

silício n9s 400, 500 e 600 e polimento posterior com alurai

na, 5 um por 30 minutes.

b) Lavagem das amostras com água destilada e etanol 98%.

c) Recozimento por 2 horas a 500°c.

d) Polimento químico feito por imersão a 87°C, durante 60 se

gundos para retirar os restos de lixa e os restos de

dos produzidos durante o recozimento. A solução utilizada

tem a seguinte composição química:

H,PO. - 85 ml
3 4

CH3COOH - 15 ml

HNO3 - 3,5 ml

e) Lavagem em água de torneira e posteriormente com água des_

tllada.

f) Secagem com fluxo de ar â temperatura ambiente (cerca de

25°C) durante 2 minutos.
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g) Pesagem en balança analítica COB precisão de 0,1 ng.

As anostrás eram introduzidas e retiradas dos recipientes cosi

o auxilio de pinças recobertas com borracha nas pontas.

Este mesmo procedimento foi repetido em todas amostras.

Os corpos-de-prova permaneciam fora da água pera secagem e pe

sagem ou para troca da água para ser analisada, durante 10 nú

nutos aproximadamente (conforme Standard Method of Total

Imersion Corrosion Test of Water-soluble Aluminium Cleaners

/18/). Em seguida eram mergulhadas novamente na água para os

ensaios de corrosão.

3.3 Ensaios em Temperaturas Inferiores ã 100°C

Os ensaios de corrosão em temperaturas inferiores â 100°c fo

ram feitos no interior de uma capela cuja finalidade era con

servar o ambiente em equilíbrio térmico com a montagem e eyi

tar contaminação da água pelo ambiente.

A Figura 12 mostra o esquema da montagem.

Foi utilizada uma chapa elétrica para o aquecimento da água

e na chapa foi colocada uma camada de areia com diferentes pa

tamares afim de se obter as temperaturas desejadas. Desta for

na obteve-se várias regiões isotérmicas. De fora da capela

foi instalado um controlador de temperatura fabricado pela

Divisão de Eletrônica do Centro de Desenvolvimento da Tecnolo

gia Nuclear - NUCLEBRÃS, que, com o auxílio de um termopar ,

instalado entre os quatro resistores da chapa, mantinha a



FIG. 12 • ESOUEMA OA MONTAGEM UTILIZADA PARA OS TESTES EM TEMPERATURAS

INFERIORES A 100 *C
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temperatura da água constante, com uma oscilação de + 1 C.Foi

instalado um voltímetro e um araperímetro ao controlador para

verificar-se as variações da rede e do próprio controlador.

Os testes foram feitos em duas etapas: primeiramente em tem

peraturas de 40°C e 60°C e posteriormente em temperaturas de

80°C e 90°C.

Para cada temperatura foram usadas duas amostras ensaiadas em

condições diferentes.

Una amostra foi imersa em aproximadamente 400 ml de água dei o

nizada contida em um becker de 600 ml o qual permaneceu aber

to durante as experiências para permitir uma renovação cons_

tante do oxigênio dissolvido na água pelo ar atmosférico.

Outra amostra foi imersa em aproximadamente 8 ml de água deio

nizada contida em um tubo de plástico de aproximadamente 10 ml,

fechado, de maneira a evitar a renovação do oxigênio dissojL

vido na água. Este tubo foi submerso na água do becker de ma

neira que a temperatura das amostras no tubo e no becker fos_

sem iguais, flutuando com ± 3% de seu volume emerso.

A Figura 13 mostra o esquema da colocação dos corpos-de-prova

no tubo e no becker.

As amostras do tubo e do becker eram pesadas periodicamente

sendo previamente secadas em fluxo de ar morno, + 35°C, por

2 minutos, neste período as águas eram renovadas, tendo-se o

cuidado de manter a temperatura do ensaio. Somente a água do

tubo era utilizada para análises por ativação neutrônica,para

verificar o teor de alumínio dissolvido durante o processo de

corrosão, na forma de óxidos.
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TUBO DE PLASTÍO

ÁGUA OEIONIZAOA — --L- ''•"

BECKER

ÁGUA DEI0NI2ADA (UTILIZAOA PARA ANALISES
POR ATIVAÇÃO NEl/TRÔNfCAj

AMOSTRA 00 TUBO

AMOSTRA 00 BECKER

FIG. 13 - ESQUEMA DA COLOCAÇÃO DAS AMOSTRAS NO TUBO E NO BECKER
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O método para a análise por ativação noutrõnica consiste em

irradiar o alumínio em um íiluxo de neutrons de 6,6 x 10 neu
2

trons/cm . S, durante 10 minutos obtondo-se uma atividade
de aproximadamente 10 yCi /5, 10/. Em seguida é feito uma

contagem no detetor de GcLi, com o auxílio de um ir.ulticanal

ORTEC modelo 6240 (8000 canais), na região do fotopico do alu

minio.

Os ensaios de corrosão fortíir. feitos no tubo com o objetivo de

utilizar a própria água e o tubo para as irradiações e poste_

rior análise por ativação neutrôriica.

3.4 Ensaios em Temperaturas Superiores a 100°C

Para os ensaies em temperaturas supariores a 100°c foi i

zado um autoclave da Autoclave Ingeneers Inc., com volume in

terno de 1 galão, capacidade máxima de 400°C e 3200 psi. Atem

peratura é ajustada variando o volume e a pressão de vapor

existentes no seu interior.

A temperatura foi mantida constante com uma variação de + 5°C

com o auxilio de um controlador.

A Figura 14 mostra em esquema o sistema utilizado para os tes_

tes em autoclave.

As temperaturas e pressões utilizadas para os ensaios foram

140°C/200 psi, 200°C/500 psi e 280°C/1500 psi.

Foram introduzidas de uma cõ vez, 10 amostras, suspensas por

um fio de níquol-cromo afim õo evitar que alguma face da amos_



m

A - CONTROLADOR DC TEMPERATURA

0 - VASO DC PRESSffO

C - PORNO OS AOUECIMENTO

O - MESA SUPORTE

e-MCOIOOR 06 PRESSÃO

F - AGITADOR

6 - MOTOR P/ACITAOOR

H - TERMOPAR DC MEDIDA

1 - MEDIDOR DE TEMPERATURA

Figura 14 - Principals Componentes <3o Sistema de Autoclave Utilizado
0»
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tra ficasse em contato com as paredes ou o fundo da autoclave.

Foram imersas 5 amostras na parte líquida e 5 amostras no va

por.

Periodicamente o autoclave era desligado, as amostras eram

retiradas com uma pinça, secadas com um fluxo de ar quente a

± 70°C, durante 2 minutos e a seguir eram verificados cs ga

nhos de massa numa balança analítica. Não foram feitas anally

ses do alumínio dissolvido na água, devido i dificuldades prá

ticas de retirar toda a água da autoclave, evaporar para reãu

çio de volume e transferência para o tubo, e erros que ocorre

riam nestas procedimentos.

Como o autoclave necessita 4 horas para resfriar, afim de ser

aberto, e 4 horas para atingir a temperatura de interesse, de

pois de fechado, tornou—se impraticável uma freqüência de

pesagens em um tempo curto, para os levantamentos de ganho de

massa. A freqGência de pesagens foi cerca de 5 dias.

3.5 Metalografia

Periodicamente as amostras eram examinadas em microscópio óti

co e eletrônico, para analisar o crescimento do filme,os cris

tais formados, corrosões localizadas (pits) e corroões inter

granulares.

Para microscopia ótica, foi utilizado um microscópio com luz

polarizada marca Zeiss e acoplado a ele, um analisador de ica

gem "microvidcomat" marca Siemens, que está ligado a um mini^

processador e uma teleimpressora marca Wang Advanced Program-

ing Calculator, séries 700 e 711.
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Foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura JEOL, tî

po JSM-U3, fabricado pela Japan Electron Optics Laboratory

Co. Ltd.

Eventualmente as amostras eram observadas em micros on da ele_

trônica marca Hitachi XMA-5B com o objetivo de identificar os

tipos de õxidos e determinar as concentrações de alumínio e

oxigênio nos õxidos.

Em paralelo, tentou-se a utilização de difração de raios-X pa

ra exame cristalogrãfico do filme de corrosão formado, mas a

pequeno espessura do filme (alguns micra) não possibilitou a

realização das experiências, sendo necessário o emprego de

uma câmara especial de micro di fração, câmara esta não dispo

nível no CDTN.

A ünica amostra que forneceu dados na análise por difração de

raios-X, foi aquela oxidada a 2 80°C, e o aparelho utilizado

foi o difratômetro marca Rigaku, com um tubo de cobre, filtro

de níquel e contador de cintilação com cristal de NaI (TI) .

3.6 Anãlises Termogravimétrica e Terroodiferencial

Este método consiste em identificar os õxidos presentes numa

amostra (análise termogravimétrica) e analisar o teor de cada

oxido presente (análise termodiferencial). A substância- a ser

analisada é colocada num prato de uma microbalança elétrica ;

no outro prato ê colocado uma substância inerte (Al-C^)• 0 sis

tema e aquecido brandamente; ao chegar na temperatura de trans_

formaç io de cada oxido, as reações de desidratação se iniciam,

havendo uma conseqüente perda de massa na amostra através da
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evaporação da água, e uma eneryia absorvida ou liberada durar»

te a desidratação. A diferença do massa e a energia envolvida

na reação são registradas em tenr.ograma (Figuras 24, 25, 26,

27 e 28) .

As reações de transformações da bayerita e da boehmita que se

passam são as seguintes /3, 41, 42, 43, 54/:

. 3H2O
 3 0 0

5 5° C

A identificação de cada oxido presente é feita com o auxílio

da curva termodiferencial, cuja energia total envolvida na

reação ê a indicada pelo pico do termograma na respectiva tem

peratura de transformação do oxido.

Os cálculos para determinar a percentagem de cada oxido pre

sente na amostra ativa seguem os seguintes procedimentos:

. Cálculo da percentagem de água presente na bayerita e boeh-

mita
massa de 3Ho0

- % de água na bayerita = — -s—... n—*"••,„ n x 100
* •* massa de Al-O, . 3H_O

= 35%

massa de Ĥ O
- % de água na boehmita « roassa d e M ^ . 3H2O

 x 1 0 °

- 15%

Cálculo da percentagem de cada oxido presente na amostra

Suponhamos que numa amostra de 100 mg houve uma perda de mas.
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sa de 26 mg na temperatura correspondente ã transformação

da bayerita (300°C) e 3 mg r.a temperatura correspondente ã

transformação da boehraita (550°C) . A per cent agem de cada õxî

do presente sera:

- % de bayerita:

100 mg

x ——
- 35

- 26

mg

mg x = 74%

- % de boehmita:

100 mg 15 mg

y 3 mg y = 20%

- % de outros õxidos = 6%

Os procedimentos para o preparo das amostras consistiram em

raspar o filme de óxidos com o cuidado para não retirar aluirá

nio puro e em seguida introduzir o pó num dos pratos da balan

ça em quantidades de 10 mg para cada análise, e no outro pra

to introduzir a mesma massa de uma substância que não se des_i

drata (substância inerte), padrão fornecido pelo fabricante

do aparelho.

O aparelho utilizado para as análises foi o Desk-top Differen

tial Thermal and Thermogravimetric Analizer. As análises fo

ram feitas no Departamento de Tecnologia Mineral do CDTN - NU

CLEBRAS.
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4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

4.1 Taxas de Corrosão

São apresentados a seguir os resultados (tabelas e gráficos)

de ganhos de massa dos produtos de corrosão dados em massa

por unidade de área superficial dig/cm ), era função do tenpo

de imersão do alumínio na água deionizada.

A Tabela 5 fornece a relação dos resultados de todos os ga

nhos de massa obtidos em função do tempo, classificados em

três tipos:

19) Resultados tipo A, - ganhos de macsa do corpo-de-prova co

locado diretamente no tubo, obtides por pesagens.

29) Resultados tipo A_ - produtos de corrosão dissolvidos na

água (ou perda de massa do corpo-de-prova), obtidas por

Análises por Ativação Neutrõnica, para as amostras coloca

das no tubo.

39) Resultados tipo B - ganhos de massa do corpo-de-prova co

locado diretamente no becker, obtidos por pesagens.

49) Resultados tipo C, - ganhos de massa do corpo-de-prova co

locado na fase liquida da água da autoclave, obtidos por

pesagens.

59) Resultados tipo C~ - ganhos de massa do corpo-de-prova

imerso no vapor da água da autoclave, obtidas por pesa

gens.



Tabela S - Ganhos de Massa dos Produtos de Corrosão do Alumínio AA5052 em Água
Deionizada (ug/cn2)

IEKPEFATURA E
TIPO DE RE

(dias) ^.^^

1

2

4

6

8

10

12
14

16

18
20

40°C
TUBO

TIPO
Al

42
72

116

125
175

189

206

210

240

245

260

TIPO
A2

1,2

2,1

3,3

4,4

5,8

6,9

7,9
8,9

9,8

10,6

11,2

BECKER
TIPO
B

41
67

114

125
171

183

201

212

231

244

255

60°C
TUBO

ripo
Al

143
255

420

546
560

600

640

650

731

757
781

TIPO
A2

13,1

19,2

30,6

41,7

50,6

56,7

61,2

65,0

64,3

70,4

71,2

BECKER
TIPO
B

320

429

561

653

720

730

775
815

85C

868

890

80°C
TUBO

TIPO
Al

302

580

640

802

900

1041

1071

1074

1091

1106

1118

TIPO
A2

181

211

219

234

248

276

292

310

332

342

351

BECKER
TIPO
B

636

820

1103

1249

1302

1406

1508

1566

1620

1660

1690

90°r
.1

TIPO
Al

486

622

787

84 7

907

954

992

1010

1052

1060

1088

JBO
TIPO
A2

241

271

334

362

368

381

404

420

476

488

501

ÍELÇKKR
TIPO
B

807

1097

1350

1560

1730

1821

1876

1880

1891

1983

2013

AUTOCLAVE
H° u c

TIPO
Cl

620

1428

1960

2380

2712

TIPO
C2

839

1701

2450

2699

3290

200«C
TIPO

Cl/C2

1106

2726

3890

-Í3C1

59 80

* -

B

Os resultados obtidos foram iguais para os dois tipos.
Corpo-de-prova colocado no tubo.

Produtos de corrosão dissolvidos na água.

Corpo-de-prova colocado no becker.

Corpo-ae-prova colocado na fase líquida da água em autoclave.

Corpo-de-prova colocado no vapor da ãgua em autoclave.
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4.1.1 Comportamento da Corrosão em Temperaturas Inferio-

res â 100°C

As curvas representativas dos ganhos de massa dos produtos de

corrosão versus tempo, dos resultados experimentais listados

na Tabela 5, são mostrados a seguir.

As Figuras 15 e 16 mostram as curvas de ganhos de massa do

corpo-de-prova colocado diretamente no becker, em função do

tempo, para as temperaturas de 40°c, 60°C, 80°C e 90°C. Os ãa

dos são classificados na Tabela 5 como resultados de ganhos de

massa do corpo-de-prova colocado no becker (tipo B).

As Figuras 17 e 18 mostram as curvas de ganhos de massa do

corpo-de-prova colocado diretamente no tubo, em função do ten

po, para as temperaturas de 40°C, 60°.:, 80°C e 90°C. Os dados

são classificados na Tabela 5 como resultados de ganhos de

massa do corpo-de-prova colocado no tubo (tipo A,).

As Figuras 19 e 20 mostram as curvas de ganhos de massa dos

produtos de corrosão dissolvidos na água, para o corpo-de-pro

va colocado no tubo, em função do tenpo, para as temperaturas

de 40°C, 60°C, 80°C e 90°C. Os dados são classificados na Ta

bela 5 como resultados dos produtos de corrosão dissolvidos

na água (tipo A,).

4.1.2 Comportamento da Corrosão em Temperaturas Superio-

res a 100°C, em Autoclave

As Figuras 21 e 22 mostram as curvas de ganho de massa dos
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FUNÇÃO DO LOGARITMO DO TEMPO.
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corpos-de-prova em função do tempo, seguindo a seguinte O£

demt

- ganhos de massa para os corpos-de-prova colocados
na parte líquida da água â 140°C. Os dados são
classificado-, na Tabela 5 como resultados tipo C..

- ganhos de massa para os corpos-de-prova colocados

;.o vapor da água a 140 C. Os' dados são classificai

dos na Tabela 5 como resultados tipo C~.

- ganhos de massa para os corpos-de-prova ã 200°c .
Os resultados para a imersao no vapor ou na fase
líquida foram iguais.

A Figura 23 mostra quatro curvas seguindo a seguinte ordem:

- ganhos de massa do corpo-de-prova colocado diretei

mente no becker, em função do tempo ã 80°C.

- ganhos de massa do corpo-de-prova colocado direta

mente no becker, em função do tempo â 90°C.

- ganhos de massa do corpo-de-prova colocado na fa

se líquida da água na autoclave, em função do tem

po, à 140°C.

- ganhos de massa do corpo-de-prova colocado na fíi

se líquida da água na autoclave, em função do tem

po â 200°C.
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FIG. 23-GANHOS DE MASSA DOS CORPOS DE PROVA "A 40 'C , 60'C » 80°C , 90°C COLOCADOS
NO BECKER E 140° C , 200° C COLOCADOS EM AUTOCLAVE.
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4.2 Identificarão dos Tipos do õxidos Presentes na Ca-

roada de Corrosão e Porcentagens Associadas

4.2.1 Por Análises Termogravinetrica e Termodiferencial

As Figuras 24, 25, 26, 27 e 28 mostram os termogramas repre

sentativos das análises termogravimétrica (curva 1) e termodi

ferencial (curva 2).

Os picos dos gráficos termodiferenciais indicam a presença de

bayerita em 300°C e boehraita em 500°C, aproximadamente.A area

sob a curva do pico é proporcional â quantidade de oxido pre

sente.

Os teores de bayerita, boehmita e outros õxidos (Al-O, ,

A1(OH)3, pseudoboehmita) presentes nas amostras são calcula

dos com o auxílio dos termogramas de perda de massa. Os resul

tados sâo indicados na Tabela 8.

Todas as amostras utilizadas para estas análises permaneceram

imersas na água, para os testes de corrosão, durante 20 dias.

O corpo-de-prova utilizado nos testes à 40°C não forneceu mas_

sa suficiente dos produtos de corrosão, para estas análises .

A amostra dos produtos de corrosão produzidos ã 140°C não for

necem resultados confiáveis nestas análises por dificuldades

técnicas no ajuste do aparelho.
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FIG. 24 - TERMOGRAMAS DOS PRODUTOS DE CORROSÃO A 60 °C
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FIG. 29 - DIFRATOGRAMA DOS PRODUTOS DE CORROSÃO PRODUZIDOS NA TEMPERATURA DE 280# C
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4.2.2 Análises por DifraçHo do haios-X

A Figura 33 mostra o difratograr.-.a obtido para a amostra dos

produtos de corrosão produzidos na temperatura de 280 C.

Os picos encontrados são característicos da boehmita, cujos
ângulos e distâncias medidos foran conferidos na ficha 21-1307
da ASTM. Não foram detetados picos característicos da bayeri-
ta.

Não foram feitos difratogramas para amostras de produtos de

corrosão produzidos nas outras temperaturas, por não haver mas_

sa suficiente de material.

4.3 Aspectos Metalogrãficos

As fotomicrografias adiante mostram as camadas de óxidos, a

forma cristalina dos óxidos, os dois tipos de óxidos (bayeri^

ta e boehmita) , os grãos dos produtos de corrosão, com os

contornos constituídos de cristais de bayerita e boehmita.

4.3.1 Aspectos Superficiais

A Figura 30 apresenta uma vista da superfície das camadas de

corrosão produzidas nos corpos-de-prova localizados no tubo e

diretamente no beckcr, com tempo de ímersão de 20 dias à 90°C.
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Figura 30 - Aspecto de Superfície das Cama
das de Corrosão Produzidas no Corpo-de-Pro
va Colocado no Tubo (a esquerda) e Direta-
mente no Becker (â d i re i ta ) , ã 80 C Duran
te 20 dias (Microsonda 200X).

4.3.2 Cristais de Baverita

As fotomicrografias das Figuras 31 a 33 mostrara os cristais de

bayerita em camadas de õxidos produzidos em temperaturas aba:L

xo de 100°C. . •

A fotomicrografia da Figura 34 apresenta a matriz de alu

mlnio sem a camada de corrosão. 0 relevo é* um buraco onde se

incrustou o cristal de bayerita. A amostra foi poliaa com

uma solução de H3PO4 (85 ml), CH-jCOOH (15 ml), KNO3 (3,5 ml),

durante 20 segundos, retirando-se a camada de oxido.
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Figura 31

Cristais de Bayerita
Produzidos a 90 C Duran
te 20 dias de Imersão
(microscopia eletrônica
de varredura,3000X).

Figura 32

Cristais de Bayerita
em Amostra Colocada
no Tubo ã 80 C Após
20 Dias de Imersão -
(microscopia eletrô-
nica de varredura -
2500 X).
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Fjgura 33 - Fona Cristalina ânn Cristais de Bayerita
Vistos com Luz Polarizada (microscopia õtî
ca, 1000X).

"N.

O

Figura 34

Baixo Relevo na Su
perfície do Alumí-
nio, onde estava in
crustado um Cristal

'; de Bayerita. A amos_
tra foi polida Qiú
micamente. para se

« Retirar o Oxido For
' mado na Superfície

(microscopia ele
trônica de varredu-
ra, 1000X).
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4.3.3 Cristais de Boehnita

As fotoaúcrografias das Figuras 35 a 37 Mostram os cristais de

boehaita produzidos ã 140°C, 200°C e 280°C.

Figura S5

Casada de õxiâos às
Boehaita Produzidos
• 140 C, 200 psi,Du
rante 20 Dias em Au
toclav* (nicrosco -
pia eletrônica de
varredura, 1000X).
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Figura 36

Cristais de Boehmita
Produzidos a 200°C ,
500psi, Durante 2
Dias cm Autoclave(nti
croscopia eletrônica
de varredura, 300X ,
vista ã 45°).

• J * *

«- «^ ----̂  ..

1 " '—• imJi

,>
r

Lvh. ÃUL

Figura 37

Cristais de Boehmita
Produzidos a 280 C ,
1503 psi, Durante 6
Dias em Autoclave(nu
croscopia eletrônica
de varredura, 3000X).

•MiaL
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4.3.4 A Camada de Pseudoboehmita

A fotomicrografia da Figura 38 apresenta a camada de pseudo

boehmita com outros cristais de bayeríta ou boehmita, vistas

com microscopia eletrônica.

Figura 38 - Camada de Pseudoboehmita Produ
zida ã 80 C no Corpo-de-Prova~
Colocado no Becker Durante 20
Dias (microscopia eletrônica de
varredura, 5Ú00X).
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A fotomicrografia da Figura 39 é uma amostra ensaiada ã 2 80 c

apôs dois dias de testes por imersão no vapor de água. Note-

se pelos relevos que os cristais estão sendo formados por

baixo da camada de pseudoboehmita, diretamente na matriz rne

tãlica do alumínio.

»i '

A»

_\ , * *•* *

•'il

\ •;:•

>v.:>1v- '• . \ . i

4.3.5 Corrosão Intergranular

Figura 39

Cristais Sendo Formados
por Baixo da Camada de
Pseudoboehmita em En
saios Realizados a
280°C, 1500 psi apôs 2
Dias de Imersão (micros_
copia eletrônica de var
redura, lOOx).

As fotomicrografias das Figuras 40 e 41 mostram os contornos

de grãos produzidos na camada de corrosão â 140°C, 200 psi

A fotomicrografia da Figura 42 mostra os contornos de grãos

mais nítidos de uma amostra â 200 C, 500 psi, já bastante oxî

áada, e as fotomi crogra fias das Figuras 42A e 42B mostram uma

seqüência de polimentos da camada de corrosão da amostra vis

ta na Figura 42.
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— Figura 40 - In íc io de Formação dos Contornos de Grãos
"" Produzidos ApÓs 2 Dias de Imersão ã 140 C

e 200 p s i , Em Autoclave, Vista de Lado,no
Corpo-de-Prova. (microscopia ó t i c a , luz
polarizada, 150X).

Figura 41 - Contornos dos Grãos Produzidos Após 2 Dias
de Imersão â 140 C e 200 ps i , em Autoclave,
Vista por Cima do Corpo-de-Prova (microsco
pia ó t i c a , luz polarizada, 150X) .
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Figura 42
Contornos dos Grãos
dos Produtos de Cor
rosão Produzidos Nu
na Amostra Ensaiada
ã 200 C, 500 psi ,er.
Autoclave Após 20
Dias de Ensaio
(microscopia ótica,
luz polarizada ,
150x).

• • V ' * — - • • ^ ^ ^ - ^ - - • - • • - - • - . * * —

Figura 4 2A
Contornos de Grãos
da Amostra Vista na
Figura 42, Após Po
limento co.-n Alumina
(microscopia ó t i ca ,
luz polarizada,
500x).

U ***, -» • • • * 'Ss ""-*'» • • r • -/"* *~J*- . •• * * (f*

', " ' • ^« # *

Vista da Camada de
Corrosão da Amostra
das Figuras 42 e
42A, com Novo Poli^
mento com Alumina
(microscopia ó t i c a ,
luz polarizada,
SOOx).
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4.3.6 Corrosão Catastrófica

Este nome foi fado por vários autores consultados na literatu

ra ao fenômeno da total corrosão do alumínio transformando-se

num só produto de corrosão. A Figura 43 apresenta â esquerda

una amostra original antes de ser submetida aos testes de cor

rosão c â direita a amostra trnn.r.formada completamente ent um

só produto de corrosão. 0 produto de corrosêo, analisado por

difração de raios-X, foi deternina.de- ser boehmita.

J

}

/ t

i

• «

Figura 4 3

(Corrosão Catastrófi-
ca)

Amostra Original An
tes dos Ensaios (ã e?
querda), Depois dos
Ensaios (ã direita) ,
Transformada em Ll̂  só
Produto da Corrosão .
Os Testes Forara Feitos
em Autoclave â 280°C ,
1500 psi, Durante 6
Dias.
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5. DISCUSSÕES

Inicialmente, procurou-se verificar os ganhos de massa dos

produtos de corrosão no corpo-de-prova e a perda de massa no

corpo-de-prova, dos produtos de coriosão dissolvidos na água.

Para o primeiro caso, os ensaios foram feitos com amostras co

locadas imersas na água, diretair.ente no becker e no segundo c&

so, imersas num tubo de 10 ml utilizado para as irradiações

neutrônicas. Portanto, após alguns dias de testes, verificou-

se que os óxidos produzidos nas amostras do becker e do tubo

apresentavam características diferentes, tendo colorações cin

za-escuro e branco, respectivamente. Procurou-se então ava

liar também a evolução nas características do filme formado

para os dois tipos de corpos-de-prova; pois inicialmente sui

punha-se que as características dos filmes nos dois casos se

riam idênticas.

Para os testes de corrosão, verificou-se que as equações de

ganho de massa encontradas em todas as temperaturas estudadas,

são equações logarítmicas, tanto para o ganho de massa no co£

po-de-prova como para a dissolução dos produtos de corrosão

na água, ou seja, para as amostras colocadas no becker e no

tubo. Das Figuras 15 a 22 foi verificado que a equação que re_

ge o processo da corrosão ê da forma logarítmica:

w = JcLnCat + 1)

onde:

w = ganho de massa dos produtos de corrosão.

k = constante de velocidade (função da temperatura).

a s constante de tempo.

t = tempo de imersão da amostra na água.
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Isto está em acordo com a litc-iMtura consultada /4, 5, 10, 13,
15, 49/.

Os parâmetros da equação de corrosão foram calculados coai o
auxílio de um programa de computação, utilizando um minipro
cessador, marca Hewlett-Packard, modelo 9820A. Ura traçador de
gráficos, modelo 9862A, acoplado ao mini processador foi utili
zado para traçar as curvas de ganhos de massa versus tempo, e
as curvas de dissolução versus tempo (Figuras 15 a 23). Os
programas estão escritos nos Apêndices 1 e 2.

Verificou-se que a corrosão nas temperaturas de 80°C e 90°C

ocorrem em dois estãgios (Figuras 15, 17, 19 e 23). A nudan

ça de estágio para 80°c ocorreu no oitavo dia e a 90°C no sex

to dia. Nota-se as mesmas mudanças na taxa de corrosão tanto

para a amostra colocada no tubo como no becker e também para

a taxa de dissolução. Para as temperaturas a 40°C e 60°C foi

verificado eu» todos os casos um único estágio na taxa de cor

rosão.

KAWASAKI /4/ observou estas mu.i.mças na taxa de corrosão em
ensaios feitos para alumínio 9-\99% nas temperaturas de 71,2°c,
59,5°C, 52°C (Figuras 4 e 5) atribuindo as inflexões das cur
vas de ganhos de massa versus logarítmo do tempo, às mudanças
de estágio. As curvas das Figuras 16 e 18, resultantes deste
trabalho mostram estas inflexões.

Para as temperaturas superiores â 100°C foi verificado que o

comportamento da corrosão ocoru-u em apenas um estágio (Fiou

ras 21 e 22) , o que está em acv>»ao com a literatura (KAWASAKI

/4/, Figura 7) . Nas temperatur.;.-, de 40°C e 60°C foi observado

apenas um estágio. 0 mesmo autor afirma que, em ensaios nos

tas temperaturas, o primeiro estágio ocorre 10 horas após a

exposição do alumínio na água «rúiura 4).
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Nos experimentos deste trabalho, a prir.cira rtedida de ganho de

nassa foi tomada um dia após o início dos testes, não sendo

portanto o tempo suficiente para verificar a nudança de está

gio citado por Kawasaki.

As equações encontrados em todos os experimentos realizados

neste trabalho, tanto para o processo de dissolução dão produ

tos de corrosão na água, como para os ganhos de massa no cor

po-de-prova, especificando os estágios a 80 C e 90 C, são lis_

tadas na Tabela 6.

Observa-se que as taxas de corrosão são crescentes com a ten

peratura (Figura 23). No entanto, a taxa de corrosão decresce

com o tempo parecendo indicar que o filme torna-se mais ou me

nos protetora com o tempo de exposição. Isto é mais evidente

para temperaturas até 140°C (Figuras 15, 17 e 23).

BLANCHET /36/ e ALWITT /27/ afirmam que apôs 100 dias de expo

sição dos corpos-de-prova de alumínio 99,99% na água, em tem

peraturas cerca de 80°C, a velocidade de corrosão é praticar.en

te nula tornando a superfície do metal mais ou menos protegi^

da contra subsequentes corrosões.

As Figuras 15, 17 e 2í mostram a tendência para esta satura

ção, apesar do tempo máximo de exposição em estudo, ser 20

dias, e ser necessário um estudo para tempos mais longos, o

que não foi feito neste trabalho.

Os ganhos de massa para as amostras colocadas no tubo e no

becker, na mesma temperatura, têm valores diferentes eiubora o

comportamento seja o mesmo. De um modo geral a taxa de corro

são das amostras do becker são maiores que do tubo. Isto podo

ser devido à quantidade de oxigênio dissolvido no becker, o

qual c renovado constantemente com o nr atmosférico, ur.ia vez
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Tabela 6 - Equações Encontradas nos Diversos Locais de Testes
para o Processo de Corrosão Aquosa do Alumínio

TKMPKRA

ryi<A

40

60

80

9 0

140

200

LOCAL DE

TESTE

Tubo

Becker
Tubo

Becker
Tubo

•

Becker

Tubo

Becker

Autoclave

Autoclave

KÉTODO
DE

ANALISE

B 2

íl
B 2

A l

A 2

B

A l

A 2

B

k

ESTAGIO
DA COR
ROSÍ.O

Onico
Onico
Oni co
Único
Cnico
único
19
29
19
29
19
29

19
29
19
29
19
29

Único
Único

único
Único

EQUAÇÃO

w = 109Ln(0,4 7t + 1)
w = 11.5Ln(0.09t+ 1)
w = 109Ln(0,47t + 1)

w = 207Ln(9,95t + 1)
w = 27.8Ln(0.67t + 1)
W = 212Ln(3,28t ? 1)

w = 379Ln(l,22t + 1)
w,= 127I.n(330t + 1)
wf= 89Ln(6,71t + 1)
w*- 138Ln(0,64t+ 1)
w,= 380Ln(4,3lt + 1)
wí= 368Ln(4,96t + 1)

w.= 4 /96Ln(0,34t + 1)
w,= 275Ln(0,81t + 1)
wT» 60Ln(63,8t + 1)
v:,= 68Ln(27,4t + 1)
w:= 498Ln(4r02t + 1)
wí= 276Ln(73,5t + 1)

W.« 1526Ln(0,26t + 1)
Wj= 154 3Ln(0,36t + 1)

W,= 4420Ln(0,14t + 1)
Wj- 4420Ln(0,14t + 1)

A, = ganhos de massa no corpo-de-prova no tubo.

A~ = ganhos de massa dos produtos dissolviãos na água.

B - ganhos de massa no corpo-de-prova no becker.

C« = testes feitos por imersHo na parte líquida da água.

C~ - testes feitos por imersão no vapor da água.
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que o becker não foi fechado durante os tnstes. Para o tubo,

a quantidade de oxigênio dissolvido ê muito menor porque para

evitar que a água nele contida não se contaminasse com a água

do becker, ele foi bem vedado (Figura 13), dificultando a

renovação do oxigênio dissolvido.

Dentro da autoclave, a taxa de corrosão a 140°C, 200 psi na

fase de vapor foi maior que na fase líquida. Como o vapor de

água possui maior teor de oxigênio dissolvido que na fase li

quida, pela mesma forma estaria explicado esta diferença de

comportamento da corrosão, na mesma temperatura.

HART /28/ levantou várias curvas de ganhos de massa da corro-

são aquosa do alumínio 99,99%, para diferentes concentrações

de oxigênio dissolvido na água, em diferentes temperaturas

Sua conclusão foi que, numa dada temperatura, para teores de

oxigênio dissolvido abaixo de 5 a 6 ppm, a taxa de corrosão é

bastante red'.*/.ida. GALLOP /47/ fez tanibém vários experimentos

da influência da quantidade de oxigênio dissolvido na água ,

nas taxas de corrosão. Sua conclusão foi também de que a medi

da que o teor de oxigênio decresce, as taxas de corrosão tam

bem decrescem.

A 200°C, 500 psi, as taxas de corrosão para as amostras imer

sas no vapor da água ou na fase líquida são iguais. Provave_l

mente os teores de oxigênio são iguais nas duas fases devido

a pressão local existente.

A 280°C, ocorreu a chamada corrosão catastrófica, ou seja, a

transformação completa da amostra do metal num só produto de

corrosão. Este fato ocorreu entre 2 e 6 dias de ensaio, não

havendo, portanto, tempo suficiente para coletar dados afim

ãc se verificar a taxa de corrosão.
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DIX /55/ afirma que "quando o alumínio é exposto em água de a_l

ta pureza, em temperaturas acima de 250 C, ele corroe-se rapî

damcnte e freqüentemente se desintegra entre 1 a 7 dias"

GODARD /l/ observou também a desintegração total do alumínio

em um só produto de corrosão, em égua deionizada, cm tempera

turas acima de 300°C e chamou este fenômeno de Corrosão Catas_

trõfica. GUILLET e BALAY, citados por GODARD /!/, verifica-

.ram a desintegração total do alumínio em vapor de água a 300-

350°C. BRITTON e WANKLYN, citados pelo mesmo autor, também

verificaram a corrosão completa do alumínio em água de alta

pureza à 500°C, 1000 psi, em autoclave. A Figura 43 mostra a

forma do corpo-de-prova antes dos testes e após ser trans for

mado num só produto de corrosão.

Apôs determinadas as equações que descrevem o processo de cor_

rosão, fez-se um estudo da variação da constante de velocida

de k (da equação w = kLn(at + 1)) com a temperatura. Como a

80 C e 90°C fci verificado existir dois estágios no comporta

mento da corrosão, as constantes de velocidade k foram anali-

sadas para cada estágio em separado. Pelo que jã foi dito an

teriormente, a 40°C e 60°C somente se observou um estágio de

corrosão, o mesmo acontecendo acima de 100°C. Isto pode ser

porque as taxas de corrosão ou eram muito baixas ou muito al̂

tas, respectivamente, e o tempo em estudo neste trabalho não

foi suficiente para verificar-se as transições destes está

gios. No que se refere ao comportamento da dissolução dos pro

dutos de corrosão na água, também as constantes de velocid£

de foram analisadas em separado. A Tabela 7 apresenta os re

sultados das constantes de velocidade k para cada temperatura

e as Figuras 44 e 45 mostram os gráficos obtidos para os va-

lores de k versus l/T.

Os resultados obtidos mostram que a constante de velocidade de

reação k, obedece 5 expressão de Arrhcnius:
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Tabela 7 - Variações da Constante de Velocidade K, com a Temperatura

TEMPERA
TURA

40

6 0

80

90

140

200

^(xlO"3^"1)

3,20

3,00

2,83

2,75

2,42

2,11

PPODOTOS EE CORROSÃO NO OORPO-EE-PRQVA

19 ESTAGIO

K l

109

2 0 7

379

4 9 8

-

-

LnK.

4,69

5,33

5,94

6,21

-

-

29 ESTAGIO

K2

-

-

127

276

1526

4420

L n K 2

-

-

4 ,84

5,62

7,33

8,39

PRODUTOS EE O0RPOSÃO

19 ESTAGIO

K l

13,18

27,68

60,3

94,0

-

-

™1

2 , 5 8

3,32

4 , 1 0

4 , 5 4

-

-

DISSOLVIDOS NA ÁGUA •

29 ESTAGIO

K2

-

-

68

136

-

-

InK2

-

-

4 ,22

4 , 9 3

-

-
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k = k e R T

sendo

AQ = energia de ativa;ao (Kcal/mol)

R = constante de Boltzrnan (1,99 Kcal/ K.mol)

T = temperatura absoluta.

Com os dados do gráfico LnK versus - (Figuras 44 e 45), com o

auxílio de um miniprocessador, cujo programa é descrito no

Apêndice 3, obtem-se os seguintes valores das Energies de Atî

vação, pelo ajuste dos pontos polo método dos mínimos quadra

dos:

19) Para o ganho de massa da amostra (Figura 44):

- para o primeiro estágio

àQ1 =6,76 Kcal/mol

- para o segundo estágio

AQ2
 = 19*60 Kcal/mol

29) Para a dissolução dos produtos de corrosão (Figura 45):

- para o primeiro estágio

AQ3 = 8,67 Kcal/mol

- para o segundo estágio

AQ4 = 17,66 Kcal/mol

/5/ encontrou para ensaios de corrosão da mesma lî

»ia utilizada neste tríibnlho o nas mesmas condições de ensaio,

or. seguintes valores para a dissolução do alumínio:
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AQ = 7,1 Kcal/mol para o 19 estágio; e

AQ = 18,7 Kcal/mol para o 29 estágio.

Ha portanto uma boa concordância nos valores de Energia de

Ativação encontrados por CREPALDI /5/ e por este trabalho.

KAWASAKI /4/, em experimentos de corrosão aquosa do alumínio

99,99% encontrou, através da equação citada anteriormente, os

seguintes valores para as Energias d3 Ativação de ganhos de

massa da amostra:

AQ =4,1 Kcal/mol, para o 19 estágio; e

AQ =8,4 Kcal/mol, para o 29 estágio.

KAWASAKI fez suas medidas para alumínio 99,99% e os valores de

Energia de Ativação são menores que OF encontrados por CRE

PALDI /5/ e este trabalho. Isto indica. que a liga de alumínio

AA5052 tem maior resistência de correrão aquosa que o alumí

nio puro, para as faixas de temperatura estudadas.

A identificação dos tipos de óxidos presentes nas camadas de

corrosão,para as diversas temperaturas em estudo neste traba

lho, foi feita com o auxílio de analisas termodiferenciais e

difração de raios-X. Estas análises revelaram a presença da

bayerita e boehmita nas camadas de corrosão.

Os picos das curvas termodiferenciais (curva 2) das Figuras

24 a 28, indicam a temperatura na qual houve a reação cie desi^

dratação característicos da bayerita e da boehmita (Tabela 1).

As análises por difração de raio-X dos produtos de corrosão

produzidos na temperatura de 280 C revelaram a presença de

boehmita cm quase 100% da amostra.

As fotomicrografins das camadas de corrosão mostram cristais
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brancos (bayerita e bochmita) incrustados numa camada acinzen

tada e lisa (Figuras 30, 31 e 39), não identificada nas análi^

ses termodiferenciais. Segundo a literatura consultada a pseu

doboehmita aparece nas camadas de corrosão em forma de plaque

tas /4, 27/ e com a coloração acinzentada /4, 28, 40, 41, 42,

43/. Portanto a camada acinzentada encontrada nos produtos

de corroseo,deste trabalho, tem todas as características da

pseudoboehmita.

Nos termogramas dos experimentos feitos por ALTENPOHL /41,42/

em camadas de óxidos hidratados de alumínio, a primeira rea

ção da desidratação ocorre em torno de 300°C e a segunda rea

ção, cerca de 550°C. Segundo este autor, o primeiro tipo de

oxido que se desidrata é a bayerita e o segundo a boehmita.

O teor de cada tipo de oxido presente na camada de corrosão

foi calculado rom o auxílio das curvas termogravimétricas(cur

va 1) das Figuras 24 a 28. Os resultados são apresentados na

Tabela 8.

Tabela 8 - Teor de Bayerita e Boehmita Presentes na Camada de
Corrosão Aquosa de Alumínio

^^TEMPERATURA (°C)

TIPO DE ÕXID(T"*~---—^_

Bayerita

Boehmita

Outros
(A12O3,A1(OH)3,

pseudoboehmita c
impurezas

*
40

-

-

-

60

91%

Despre
zível

9%

80

80%

17%

3%

90

74%

20%

6%

* *
140

-

-

200

Despre
zível

93%

7%

280

•

Despre
zível

93%

7%

* Não foram analisados por falta de massa da material.
** Não foram analisados por perda do material durante os ensaio:
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As amostras ensaiadas ã 40°C não produziram massa suficiente

para as termoanâlises. Também não se obteve terraograrna das

amostras à 140°C

seria analisado.

amostras à 140°c devido a uma perda acidental do material que

Pelos resultados apresentados na Tabela 8, o teor de bayerita

existente na camada de corrosão aquosa do alumínio cresce até

80-90°C e decresce a partir dal até que, a 200°C não é encon

trada na camada de corrosão. A boehmita aparece na camada ã

80-90 C e cresce sempre até 280 C. Os outros tipos de óxidos

presentes são provavelmente a pseudoboehmita, mostrada pelas

fotomicrografias (Figuras 30, 31 e 39) e possivelmente Al_03

e A1(OH)3, 4, 13, 15, 16, 17, 40/.

DOMQNY /57/ encontrou em análises termodifereneiais teores de

boehmita mais ou menos semelhantes aos obtidos neste trabalho.

Segundo ele, a boehmita se inicia em temperaturas üe 60-80°C

a partir da desidratação da bayerita e em 160°c a partir do

oxido amorfo Al-CK, 20 horas após o início da exposição do

alumínio na água. MACDONALD /31/ afirma que a boehmita é meta

estável em temperaturas abaixo de 150°C e que acima desta tem

peratura ela ê termodinamicanente estável. BERNARD /4 3/ afir

ma que entre 80°C e 100°C coexistem a bayerita, a boehmita e

um oxido dihidratado (pseudoboehmita). Segundo HUNTER /40/ a

camada de corrosão aquosa do alumínio é constituída praticci

mente Jc duas camadas: uma de oxido trihidratado e outra de

oxido monohidratado. A percentagem de cada oxido presente va

ria na temperatura, sendo que em todas temperaturas coexistem

com estes óxidos, o A12O~ e hidróxidos de alumínio. Segundo

ALTENPOHL /Al, 42/ em temperaturas de até 75°C, há a predon\i_

nância da bayerita na camad?. de óxidos; entxc 75°C e 150°C ,

coexistem bayerita e boehmita o entre 150 C e 300 C existe ape

nas a boehmita. Segundo ALWITT /27/, o crescimento da bayori^

ta c inibido em temperaturas de 80°C-100°C. HART /2 8/ propõe

que o crescimento da boehmita é predominante em temperaturas

acima de 80°C.
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Todas estas afirmações são coerentes com os resultados obtî

dos neste trabalho, apresentados na Tabela 8.

Como já foi dito, foi observado que o comportamento da corro

são nas temperaturas de 80°C e 90°C ocorreu em dois estágios.

ALWITT /27/ afirma que o crescimento da camada de ôxidos en

tre 20°C e 80°C ocorre em dois estágios: inicialmente a for

nação de uma camada de plaquetas empilhadas de pseudoboehmita

e posteriormente esta camada é coberta com cristais de baye

rita. As fotomicrografias das Figuras 30, 31 e 38 obtidas nes

te trabalho, nesta mesma faixa de temperatura, mostram a cana

da acinzentada de pseudoboehmita e os cristais incrustados ne

Ia. A fotomicrografia da Figura 39 mostra a camada de pseudo

boehmita e os cristais de boehmita produzidos debaixo da pseu

dobhemita, em ensaios ã 280°C.

KAWASAKI /4/ propõe três estágios para o processo de corrosão

em temperatures de 52°C, 59,5°C, 71,2 C e 81,2°C (Figura 4) ,

e afirma ainda que o primeiro estágio ocorre nas dez primei^

ras horas após o início da corrosão. HART /28/ também propõe

que o comportamento da corrosão a 70°C ocorre em três está

gios: o crescimento da pseudoboehmita, da bayerita e da boeh

mita, e que a 40°C o primeiro cristal de bayerita aparece 16

horas após a iroersão do corpo-de-prova em água destilada.

Considerando os resultados obtidos neste trabalho e analisando

as afirmações feitas pelos autores acima pode-se deduzir o

seguinte: nas temperaturas de 40°c e 60°C a corrosão se com

porta em dois estágios, sendo o primeiro a formação da pseudo

boehmita e o segundo a formação da bayerita. Como a primeira

medida de ganho de massa realizada neste trabalho foi ob-tida

24 horas após o início dos testes (Tabela 5), a transição des

tes estágios não foi observada. Nas temperaturas de 60°Ce90°C

a corrosão se comporta em três estágios, sendo que o primeiro

estágio não foi detetado por ser muito rápido, conforrce já
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discutido, e o segundo e terceiro (correspodentes ao primeiro

e segundo deste trabalho} são mostrados nas Figuras 15, 17 e

19 e fotomicrografias 31 a 37, representando a formação de

bayerita e boehmita. Para temperaturas acima de 140°C o com

portamento da corrosão ocorre em dois estágios, sendo o

meiro correspondente â formação da pseudoboehraita e o segun

do a formação da boehmita. A fotomicrografia da Figura 39 mos_

tra os dois tipos de õxidos e, segundo DOMONY /5 7/, o apareci_

mento da boehmita na camada de corrosão aquosa do alumínio en

temperatura de 150°C, ocorre 20 horas após o início da 2xposi_

ção e portanto não foi identificado neste trabalho, nas cur

vas de ganhos de massa do corpo-de-prova nas temperaturas de

140°C e superiores.

Os dois valores de Energias de Ativação encontrados para as

temperaturas de 80°C e 90°C, parece pois referir-se a formação

ou dissolução 3a bayerita e da boehmita.

Portanto, tudo leva a crer que o mecanismo de formação dos

õxidos na camada de corrosão para temperaturas inferiores a

140°C, seria a formação inicial da pseudoboehmita e a partir

dela, a formação da bayerita, que por sua vez se transformaeia

boehmita. Os três tipos de õxidos não se formam ao mesmo tem

po a partir do alumínio metálico. Para temperaturas superio

res a 150°c, o mecanismo seria a formação da pseudoboehnita e

a partir dela, a boehmita. A literatura é muito controvertida

a respeito destes mecanismos.

As fotomicrografias das Figuras 1, 31, 32, 33 e 34 mostram a

forma cristalina dos cristais de bayerita, as fotomicrografias

das Figuras 35, 36 e 37 mostram a forma cristalina dos cri£

tais de boehmita e as fotomicrografias das Figuras 30, 38 c

39 mostram a textura da cantada de pseudoboehmita.
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A camada de õxidos produzidos a 40°C, 60 C, 80°C e 90°C nos

corpos-de-prova colocado diretamente no becker, vista a olho

nu, tem uma coloração acinzentada e textura lisa, enquanto que

para os corpos-de-prova colocados no tubo, a coloração é clêi

ra e a textura rugosa (Figura 30). Isto realça a predominai

cia da pseudoboehmita na corrosão aquosa das amostras coloca

das no becker.

A formação preferencial de pseudoboehmita nas amostras colo

cadas no becker poderia ser devido ã maior quantidade de oxi_

gênio dissolvido no becker, o qual se renovava constantemente

com o ar atmosférico, o que não acontecia no tubo. Este ponto,

no entanto fica em aberto, pois não foram feitas medidas do

teor de oxigênio na água durante os ensaios de corrosão.

Foi verificado contornos de grãos em maiores ou menores pro

porções, em todas as temperaturas em estudo deste trabalho, a

excessão da arostra ensaiada ã 280°c que se transformou nuii

só produto de corrosão.

As fotomicrografias das Figuras 40, 41 e 42 mostram estes con

tornos de grãos. Para ceritificar se houve corrosão intergra

nular no metal, o corpo-de-prova foi cortado transversalmente,

polido e observado na interface meta]-oxido. As amostram fo

ram observadas em microscopia õticam com e sem luz polarizada

e microscopia eletrônica, e não foram observados os ever.tcs

supostos. Em seguida a camada de õxidos foi polida seqüencial^

mente coro alumina (Figuras 42A e 42B) onde pode-se observar a

formação dos grãos possivelmente de pseudoboehmita e alumina

e os contornos constituídos de cristais de bayerita (ter.pera

turas até 80-90°C) e boehmita (temperaturas acima de 60-90°C).

A scqflcncia de pelimentos mostra que esta camada ê bastante

superficial e que após retirada, os cristais de baycritn eu

boehmita permanecem incrustados na matriz do alumínio, confer

me pode ser visto na Figura 42D.
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Pode-se observar nas fotomicrografias das Figuras 40 e 41 al̂

guns pontos escuros aparentoiaentc indicando a corrosão por

"pits", no entanto, após a remoção da camada de corrosão,atr£

vés de polimentos com alunina e pasta de diamente, verificou-

se que estes pontos escuros não se estendem além da camada

retirada, indicando assim não haver este mecanismo de corro

são. Resultados obtidos por CREPALDI /5/ em estudos de corro

são a temperaturas abaixo de 100°C indicam que há rompimento

localizado na camada e que era seguida se recompõe abaixo do

ponto rompido, tendendo pois ã situação de uniformidade na c£

nada e na progressão do processo de corrosão. Pelo aspecto

da curva de ganho de massa, não foi detetado nenhum aumento na

taxa de corrosão nas temperaturas até 200 C. Observações met£

lográficas com microscopia em grande aumento, mostraram que

estes pontos escuros são cristais, os quais estão se desenvo_l

vendo para formar a camada.
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6. CONCLUSÕES

Dos resultados obtidos nos diversos experimentos de corrosão

da liga de alumínio AA5052, em água deionizada, pode-se tirar

as seguintes conclusões:

1 - As taxas de ganhos de massa do alumínio e de dissolução

dos produtos de corrosão na água, foram descritas por

equações logarítmicas, da forma:

w = kLn(at + 1)

2 - Verificou-se que a constante de velocidade, k, varia cora

a temperatura segundo a expressão de Arrhenius:
AQ

3 - Verificou-se que a corrosão nas temperaturas de 80°C e

90 C ocorre em dois estágios, tanto para os ganhos de

•assa no corpo-de-prova, como para a dissolução dos pro

dutos de corrosão na água. Por esta razão, foram encon

tradas duas equações de taxa de corrosão para cada uma

destas temperaturas. Nas outras temperaturas, observou-

se apenas um estágio.

4 - Foram calculadas as Energias de Ativação para o proces_

so da corrosão, sendo encontrados os seguintes valores:

. Para os ganhos de massa no corpo-de-prova

- 19 estágio: AQ1 «6,76 Kcal/mol
- 29 estágio: AQ2 - 19,60 Kcal/mol

. Para a dissolução dos produtos de corrosão na água

- 19 estágio: AQ3 - 8,67 Kcal/mol

AQ. " 17,66 Kcal/mol
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5 - As taxas de corrosão são crescentes com a temperatura .
Em 20 dias de experimentos, em temperaturas próximas de
100°C, foi verificado que a corrosão tende para um pon
to de saturação, tornando a camada de óxidos mais ou me
nos protetora contra subseqüentes corrosões. Para tempe
raturas superiores à 90°C não se observou este evento
tendo em vista que o tempo de realização dos ensaios
foi muito curto.

6 - De um modo geral a taxa de corrosão das amostras do be£

ker são maiores que as do tubo. Isto pode ser devido ã
quantidade de oxigênio dissolvido no becker ser maior
que no tubo.

Da mesma forma, as amostras colocadas no vapor da água
em temperaturas superiores â 140°C apresentaram uma ta
xa de corrosão maior que aquelas imersas na fase líqui-
da. A razão também pode ser pelo maior teor de oxigênio
dissolvido no vapor.

Não foram medidos os teores de oxigênio dissolvido du
rante os ensaios de corrosão.

7 - A 280°C, 1500 psi, houve o fenômeno chamado "Corrosão

Catastrófica", ou seja, a transformação do metal num só
produto de corrosão, determinado por difração de raios-
X como sendo boehmita. Este evento ocorreu entre 2 e 6
dias.

8 - Comprovou-sc que as taxas de corrosão da liga de alumí
nio AA5052 cm água deionizada, realizados neste trabj»
lho são inferiores que as taxas de corrosão para o alu
mínio puro (99,99%), verificados na literatura.
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9 - Analises termodiferenciais e difraçao de raios-X revela
ram a presença de bayerita e boehmita nas camadas de cor
rosão. A pseudoboehmita foi identificada com o auxílio
das informações da literatura a respeito de sua microes_
trutura, confrontando-se dados metalográficos em micros^
copia ótica e eletrônica das camadas de corrosão.

10 - As analises termogravimétricas revelaram os teores de
bayerita e boehmita presentes na camada de corrosão. Os
resultados mostram que o teor de bayerita é crescente
até 80-90°C e daí decresce até que a 200°C não é encon
trada na camada; a boehmita é crescente a partir de 80°C
até o ponto de transformação (cerca de 550°C). A pseudo
boehmita está presente em todas as temperaturas em estu
do neste trabalho.

11 - Segundo a literatura consultada, os estágios verifica
dos no precesso da corrosão são devidos ã formação da
bayerita (primeiro estágio) e boehmita (segundo estagie).
Portanto, as Energias de Ativação encontradas no primei^
ro estágio, são para a formação da bayerita no corpo-
-de-prova e sua dissolução da camada de corrosão pela
água, â no segundo estágio, pela mesma forma, para a
boehmita.

12 - As camadas de corrosão produzidas nas amostras do bec

ker foi vista a olho nu com uma coloração acinzentada e
* uma textura lisa, característica da pseudoboehr.ita
As camadas produzidas nas amostras do tubo tera a colora
ção clara e textura rugosa. Isto realça a predominância
da pseudoboehmita na corrosão aquosa das amostras colo
cadas no beckcr, devido certamente â presença de .naio
res teores de oxigênio dissolvido naquele ambiente.
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13-Tudo leva a crer que o mecanismo oe formação dos õxidos

na camada de corrosão, para temperaturas inferiores a

140°C, seria a formação inicial da pseudoboehnita e a

partir dela a formação da baycrita, que por sua vez vai

se transformando em boehmita em maiores proporções a ir.e

dida que se aumenta a temperatura. Para temperaturas su

periores a 140 C, o mecanismo seria a formação da pseu-

do boehmita a qual vai se transformando em boehmita.

14 - Foi observado contornos de grãos dos produtos de corro
são em todas as temperaturas era estudo neste trabalho ã
excessão da temperatura de 280°C na qual houve a des
truição total da amostra.

15-Não foi observado corrosão por "pits". As fotemicrogra

fias mostraram pontos escuros na camada de corrosão apa

rentemente indicando a corrosão por "pits". Porém, após

a remoção da canada verificou-se que estes pontos não

se estendiam pelo metal. Observações metalográficas cora

microscopia em grande aumento mostraram que estes pon

tos escuros são aglomerados de cristais, os quais crês

cerão e se a juntarão para constituir a canada de corro

são.

16 - Por estes resultados deduz-se que o uso da liga de alu

nínio AA5052 en instalações nucleares, em temperaturas

moderadas, isto é, inferiores à faixa de 100°c, não tra

ria comprometimento quanto ã corrosão aquosa. Em ter.p£

raturas superiores, no entanto, o uso da liga não seria

tão eficiente.
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APÊNDICE 1

Programa para verif icar se os dados experimentais obedecen ã uma
d as l e i s da forma «"*• Kt ou U« K Ln (at • 1 ) , calculando os para
metros Kt a • n.

J í :

ÍFC 4ÍEHT "\*'rni 12 :

L.

IT X R3-2«RI Í+R6+RI!-
R l l
14!

ÍÍGTO ii- ií>:
- ' !->B?JF P ' 3 > R Í 4 ;

í-X-Yr - 16:
4; IF Ri4>R!3?GT0 2
P-i 1-#B j Ilr B> 19? 91-
GTO eh 17:
e*P.BfGTQ 4h RÍ85GTD :Õ»-
•"• • IP*
X+1+X5Y+1+YSIF X IF*Ri ' í>kí5;GT0 1
-28>a?GTQ l l h 71-
7: 19:
R9+RX+R9J-R8+EXP

20:
FXH e?fí:T

RlOíSPC : !PKT "E

2 1 :
0vR5; ú •(!.!•
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23 i
X+i*X?Y+i*Y? IF 'Â
- 2 8 > R ; G T Ü 25r
24:
r» -"> ?-L~ vt< r > v -'ri ' i-« "# -̂

RX+P2JGT0 >3r
25:

; R+"->v? e->R s;

26 Í
X+Í->X?Y-M->Yí IF K

LH ÍR2*!í5i+l»^BiR
3-i-RY*B*f:3? R4 i-Bí D
+ R4ÍGT0 26t-

R3/R4->R3s IF R3J P
Í65GTO 321-
29:
IF R3=Rie;GT0 31

R5íGT0 33h

36:

•̂  1 •

h

1 *R6h
33:
IF R5=n;GT0 2;:f
3'i:
IF R6--o;CTO 221-

• > » . -

36

1-tK-^K; 1+V*Y5 IF K
-2Ô>HsGVO 39r

R2 + E5ÍP [RY/P10) *

R4r

IF i -Rl6/R8il»3{£-
4? GTO 431-
41 :
UK+y,' l^Y-^Yí IF K
-28>f»;GT0 43F-
42'.
LN íR2*RX+í )->B?R

+ R4JGTO 411-
4 3 :
R3/R4*R3»IF R
líiJGTO 47H
44 :
IF R 3 = R 1 0 ; G T O

+RÍÕÍCTO 36F
46:

GTO 36h
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4?:
RIGORS» (RS+RD/2
*R10>GTO 3
48:

-28>fi?GT0
49:
RY-R19*LH (R2*RX

GTO 4SH

PRT "K = - » R 1 8 i
SPC 2»PRT "R ="»
R2»SPC 2>PRT "ER
RO ="»R3I-
51:
EH» I-
R266
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APfiNDICE 2

Prograna para locar os ponto- e levantar as curvas de ganhos

versus tnpo.

ÊH7 - T f f I H - . R S » - T
HRK ' « P Ã -p? i_Tf;~ ?
Ri? "FLaG~»fi; i i f*

5r

R6*R3+

PLT RC

if R2>

1>^R«|-

Rr.TGTi?

Ki-'itr-ViVu:.» PEH ÍCÍÍT -H-

21 t.r.

SCL c ' r f L*P 7 - ***** *"•**• ^^"^ RI2» R13» rr.':
4 :

• * » • • » » , • .

- „ . . .•. , - _ , - » ! . f : M f*



.97

APÊNDICE 3

Programa para calcular as energias de ativação envolvidas nos

processos de corrosão.

9:
ENT "N-»R1?SPC 4
?PRT "N M»Ri;SPC

l:

2:
X + I * X ; Y + I * Y ; I F X
>R1+10>GTO 6H
3:
ENT " T " Í R X J " K " , R
YSPRT RX»RY»SPC

4f-

5Í

LN R
3?R9
GTO
6:

R9ü K9 + R3-Í-F
*R8+r:->->R5>
2h

ÍR?*R2
1*1=4

ÍH3 +
|-
8:
EKP

PRT
TfiH"

GTO
li:
EM D
R362

-R

R£

R9

"K
»R

Oh

•R5*R1 ).--ífc
2*R2)-*RSh

*R8Í^R1*R9

^R9h

0- > Pq,«DEL


