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INTRODUÇÃO

Cada vez na1s são exigidos desempenhos rigorosos quanto a resistência ã corrosão

e propriedades mecânicas de materiais que, em serviço, entra» em contato com

água do mar e, em muitos casos, estão simultaneamente em contato-com soluções '

corrosivas de processos químicos. A demanda para aços inoxidáveis mais altamente

ligados para aplicações em água do mar « t â crescendo paralelamente com as cres-

centes necessidades de segurança e economia de operação das Indústria; de oroces

sos químicos modernas .

As qualidades SANDVIK SANICRO 23 e 2RK55, são aços inoxidáveis austenTticos com'

teores ultra baixos de carbono e demais elementos residuais, ligados ao cromo ,

níquel, molibidênio e cobre. Suas propriedades físicas e mecânicas estão nt mes-

mo nível das dos aços inoxidáveis austeníticos padronizados, o que significa bou

rfutilidade e boa sol debilidade. As duas ligas apresentam resistência 5 corrosão

notoriencPie. superior ã do tipo AISI 316 em todos os meios.

As condições de corrosão cm água do mar e a resistência dos aços inoxidáveis nes

te m?to serio tratadas a seguir neste trabalho . As super ligas SANICRO 28 c '

2RK65 serão comparadas com os aços inoxidáveis tipo AISI 301(L), 316(L) e 317(L),

bem como com ALLOY 20 e ALLOY 825. As composições químicas destes materiais são

mostradas na tabela I .

Tabelai -

Qualidado

5R10
5R6O
3R64

Alloy 20
2RK65
Alloy 825

Sanicro 26

ccwDsiçors
Tipo

AISI
AISI
AISI

ASTM
ASTH

* ASTK

ASTM

304
316
3171

B577
B42.3

B666

QUÍMICAS DOS MATERIAIS

C Si Mn
max.

0.05 0.6 1.3
0.05 0.6 1.7
0.03 0.6 1.8
0.07£1.0«2.0
0.020 0.5 1.8
0.05 0.3 0.6
0.020*1.0*2.0

P
max.

0.030
0.030
0.030

0.025
0.020

O.020

COMPARADOS,PORCENTAGEM

S
max.

0.030
0.030
0.030

0.035
0.015
0.030

0.015

Cr

18.5
17
18.5

20
20
21.5

27

Ni

9.
12.
14.

34
25
42

31

0
5
5

Mo

2 >
3.2
2.2
4.5
3.0
3.5

EM PESO

Cu

3.3
1.5
1.8

1.0

Outros

-

Nb

Ti
•
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3 s

0 leor 2,7 Mo f conforme a especificação SANDVIK 5RGO. 0 conteúdo normal do
tipo AIS1 316 é 2,2 X.

b*
SANICRO 28 i coberto taiaben pelo ASHE CODE CASE 1876 e recebeu a designação

UNS K08028 .

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CORROSIVIDAOE D» RGUA DO MAR

A composição química da água do mar i aproximadamonte a mesma em todos os gran

rfes mares(1,2) sendo o valor do pH da ordem de 8.Co» pode ser visto na tabela

2 , o sal predominante i o cloreto de sódio. 0 conteúdo de sal é mais baixo cm

certos mares menores >tais como o Bãltico e o Mar Negro.e nas bocas de rio.on-

ác a água i menos corrosiva .devido ao menor teor de cloretos. Todavia, a água

cm bocas de rio e portos, bem como as águas paradas,podem estar contaminada'. '

cum impure/as, Rir exemplo, os sul fetos de amônia c de hidrogênio que, mesmo '

cm qu<mti(ljdcs pequenas, têm uma influência neyattva na resistência ã corrosão

das ligas a base de cobre, não afetam os aços inoxidáveis .

Tabela J!-_.CpWfpSAÇAO.DA XfiUA bO MAR

f ipo de (on C l * SO2" HCOJ B? Na*

EM PESO_

Mg ? < Ca74 K* Tot.il

i em peso 1.9 0.26 0.014 0.006 1.06 0.13 0.04 0.04 3.45

A tciaperatura é o fator mais importante que Influencia o comportamento dos aços ino

xidáveis quanto ã corrosão em água do mar. A tendência a ataque localizado é nor •

malmente aumentada com a elevação da temperatura devido ao seu efeito sobre as rea-

ções de corrosão, hidrôlises e transportes de massa . Em temperaturas elevadas ha o

surgimento de precipitação de sulfato de cálcio e hidróxido de magnesio, sendo que

este fenômeno é intensificado com a elevação da temperatura. Isto não aumentará '

necessariamente o risco de corrosão por fresta .pois o próprio precipitado age como

um tampão de pH e previne a formação de soluções intersticiais ácidas. Entretanto '

a temperatura de parede será elevada cm decorrência da pior transferência de calor.

A temperatura da água do mar varia CM função da localização geográfica, indo det,

de 329C no equador até próximo de zero nas regiões polares. A temperatura drcrM

cc com a profundidade t nas grande» profundezas se mantêm ao redor de 49C.
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A soiubttidide do oxigênio na ?gua * mat também i Influenciada pela teapcritu *
ra. 0 ccMeudo de oxigênio i ctt-t <*• Spna a 2i9C e de=resct coa a elevação da
teaperrtun, tt^eiido i xcro na » w " rmi cbultçib, coa» pode * e - r isto na figura
1 .

OXllttO DISSOLVr... \>{>m

10

Kgu< Pura Fig. 1- Solubiiidsde do oxigênio em
Sgua pura e ta água do mar*
ea con'iktc con o ar .

M
Tenoeratura

Coo') reçr» geral,pode-se dizer que o risco de ataque locaiiZAdo tm aço inoxidável
8 um dida letnperatura é menor quanto «enor for o conteúdo do oxigênio dissolvido.
O e i -1U positivo do baixo teor de oxigênio • altas temperaturas não será eviden -
te £ i ouc a água entre em ebulição e, consequentemente , que o conteúdo de oxigê-
nio .&1i P»ra valores extremamente baixos .

A tiortção é usada para prevenir o crescimento dt organismos marinhos em sistemas
tubuU, cs que manuseiam água do mtr . O cloro, analogamente ao oxigênio, aumenta
a capacidade de oxidaçío da água. Entretanto, o cloro tem efeito acentoadamente '
mais forte. Testes de icboratõHo efetuados em solução fle cloreto de sódio a 3t
com tt.res variáveis de cloro a 509C mostram como o cloro aumenta o pot* icial d»
corrosâi it aços Inoxidáveis, altamente ligados, como podo ser visto na tabela 3.
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Tabela 3- POTENCIAL OE COMOStt 00 2RK6S EN 3Z Na C l , SOPC

Potencial de corrosão, aV/SCE

Como regra geral, U M dosages contínua de 0 , 1 - 1 ppm Cl 2 ê suficiente para evitar

o desenvolvimento de organises marinhos. Do ponto de vista de corro si o, a clora-

ção contínua é melhor do que a intermitente, sendo que esta í lt im» pode desenvol-

ver temporariamente teores multo elevados de cloro na água .

A RESISTÊNCIA A CORROSÃO DOS AÇOS INOXIDÁVEIS

Os processos de corrosio que surgem no aço Inoxidável em ambientes naríti iws são,

principalmente, corrosio por pite e corrosão por fresta. Hã também a possibilidade

de ocorrência de corrosão sob tensão fraturante em certos aços a temperaturas su -

pcriores a cerca de 6O9C . Não há necessidade de se levar em consideração o ataque

generalizado visto que • taxa de corrosão é muito baixa, inferior a 0,01 am/ano .

Os ataques localizados podem ser evitados pela escolha de um tipo adequado de aço

em função de teor de cloretos, da capacidade de oxidação(oxigcnio e cloro} do pH

e da temperatura d* água . Em soluções neutras de cloreto de sódio a 31 os aços i_

noxidãvcis assumem valores de potencial de corrosão ao redor de 200 mV ECS, os '

quais são atingidos ipÕs cerca de 2 ' horas. Este valor não é influenciado apreei£

velmcnte por temperatura, o que pode ser parcialmente explicado pelo fato que em

bora um aumento dt temperatura origine una redução da solubilidade de oxigênio, s£

multaneamente eleva sua atividade .

CORROSÃO POR PITE

A resistência de um aço inoxidável ã corrosão por pite depende basicamente dos

seus teores dt cromo t mo1ibdênio{3 t outros). Entretanto, esta resistência '

também é afetada pelo teor dt nitrogênio do aço(4), ptla composição quími-

ca e pelo formato dt suas inclusões de escória(5) t pela pretençè de segrega -

çõc* t fases internetal1cas, se existentes. Em uma investigação realizaóa por '

Horn et ai (3) ficou evidenciado que o potencial de ruptura da camada ou poten

ciai de pite E ^ » • 9" 1 ' • «** ««dida da resistência ao pi te , depende dos '

conteúdos dt cromo e woHbdtnio conforma a equação :
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• - ( X Cr 4 3(X Mo) j . B)••

A e 8 são constantes que depende».das condições de teste e as X são X em pese .

Veja tar t * * a figura 2 .

Totenciai de Pite(mV I»)
woo

woo

«OD

too

•00

«o
0'

2' Potencial de pite, t^ .de Aços

inoxidáveis austenitices(4)

»Ttl
?• » «o «« «eao

Portanto un cálculo baseado na sona da porcentagen ca peso de cro*o rr*o t r f i *e

zcs a porcentagem en peso de wlibdênio torna possive.' ordenar os *çoi inoxidá-

veis en função da sua resistência a p i te , veja a tabela 4 .

Tabela 4- EQUIVAUOTES DE RtSlSltNCIA A PIIC(EKP) ERP . X Cr • K Mo ,.

Qualidade

AISI 304
AISI 316
Alloy 20
AIS! 317
Alloy 025
ZRK65
Sanicro 28

S Cr

18.4
17
20
18.5
21.5
20
27

1Mb

*

2.2
2.2
3.2
3.0
4.5
3.5

ERP

18.4
23.6
26.6
28.1
30.5
33.5
37.5

Como pode ser visto-o SANICRO 28 apresenta o valor m i e « l to o qual e,respec
tívaifcnU. quatro c sete unidades mais elevado do que os valores.para o 2RK65
e para o Alloy 825. Os resultados obtidos em medidas potenciodinamicas de Efa

CR 35 Na Cl e várias temperaturas confirmam esta ordenação.
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Totencial c> PUe(a» SCE). ,
ODD

Fig. 3- Potenciais de Pite en X NaCl
Taxa de varrtdurt 70 «v/

ain(80 aV/ain para o Alloy
20).

NO

" Teape?atvra(?£)

Ea ua dado meio, as tenperatvras cr í t icas de ataque por Píte(TCP) podne ser deter
ninadas coao o auxilio de ua potenciostato, onde o potencial ê mntido constante'
e a temperatura é elevada gradualmente ate que o ataque por Pite se inicie. Isto
i indicado por um aumento repentino da corrente de polarização(6) ,

TCP(9C)400 a» ECS pH =6

»i

60

Fid. 4- Temperaturas críticas de Pite
(TCP) a 400 MV ECS e diferen-
tes concentrações dr Cl~(sotu
çôes de Na C l ) , pH ^6 .
1.8S Cl" correspsnde ao teor
de cloretos em âoua do aar .

MSI»*

OB? o» o» o»
ST»»

oío iSõ tio
Cone. Cloreto 1

Como pode ser visto na figura 4 , a TCP do SMfICR0?8 ê mais elevada do que 959C

para o potencial de 400 aV ECS e» U M solução quase ncutra(pll : 6 ) que apresenta

o mesm teor de cloretos que • ígua do nar, Este valor c. respectivanente, pelo

menos «J9C.409C e 70«C, M i l elevado que pan ZRK65, Alloy 825 e AtSI 3f6 .



A resistência ao Pite decresce com • diminuição do pH. rode-se observar n* fig
S qut também para soluções icidas o SAHIC80 28 apresenta valores tais altos de!
TCP do que 2MCS5 e Alloy 8Z5. Conforae jã Mencionado ahteridráente, o pH da í-
gua do a«r nio tratada i igual a 8 . / / i ' .

TCP{9C) 400 «V CGS

va-

Mor US

Fig. 5 Influência do pK nas temperaturas

críticas de Pite(ÍCP) em soluções

: » Ma Cl. (A norm' Alem DIN 50907

foi observada para a. preparação de

água do mar sintética con pH*7,5-8)

As TCP de tubos na condição de fornecimento foram determined» de modo análogo

ao descrito acime.norcm aum potencial de 600 mV ECS. Este teste, realizado cm.

condições mis agressivas, mostra a importância da eliminação de segregates no

material . Observa-se na tabela 5 que tubos SANICRO 28 sen costura exibiram me

lhor resistência a pite do que tubos com costura longitudinal produzidos a par

t i r de uma liga com 20X Cr 24X N1 6 , U Mo, sendo que estes últimos nio foram ':

recozidos após a soldagem .

Tabela S - TCP para diversos tipos de tubos em 3» Na Cl a 600 mV ECS(pH?6)
x 15 minutos de permanência a cada temperatura .

Qualidade Trat.térmico final TCP Observações

Sanicro 28
Z0Cr24Ni6.lHD
ZRK65
USi 316

11409 C/2 m1n/HJ)
Nenhum '
11009 c/2 Mft/HJ)
10S09C/2 min/HjO

6S9C
6Z9C
S3K

Sem costura
C/costura longitudinal
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Iodos os testes de corrosão por pite realizados ea diversos «elos aos tram clara-
que o SAN!CilO 28 í N 1 S resistente que os demais aços Inoxidáveis. Portanto, pa-
ra ígua do «ar ea temperaturas elevadas, o SANICRO ?8 apresenta um campo de aplj,
cação aais aaplo e fornece m aais alto grau de segurança .

COMuflO PD» FBESTA OU WERSTICIAL

Genericamente podea ser foraados Interstícios sobre uma superfície net alie» tra-

balhando ea água do aar nas seguintes situações :

• Deposição de lana, de areia, de substancias orgânicas e inorgânicas .normalmente

trazidas pela ígua de regrigeraçio.

- Crescimento de organismos marinhos.

• Projeto Inadequado .

- Defeitos de material .

As condições acima podem resultar ca corrosão por frcsta . Considerando-se que
este tipo de corrosão ocorre aais facilmente do que pite, deve-se evitar inters

tfeios tanto quanto possível .

A corrosão por fresta desenvolve-se ca quatro estágios, conforme é explicado a

seguir :

! . • Esgotamento do oxigênio no interior da fresta .

2.- U» estágio inicial durante o qual ions metálicos são dissolvidos lentamente
a partir da parede da fresta, a qual se encontra no estado passivo, e são '
hidrolizados conforme a equação :

tf* • ZH-0 -z± M(0H)l • 2H*

Isto reduz o pH da solução no interior da fresta. Ao mesmo tempo,esta solução
que era inicialmente neutra,ou ligeiramente básica,transforma-se gradativamente
cm uma solução ácida contendo cloretos devido i migração de Ions cloretos pro-
venientes do seio da solução .
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3. - Uh estágio de transição durante o qual o material no interior da fresta mu-

da de u« estado passivo para um estado ativo . ,

4 . - Ua estágio de propagação durante o qual o material do Interior da fresta ê

corro'do ativamente. Quando isto acontece, o valor do pll decrcsce acentua-

damente e há elevação da concentração de íôns metálicos e cloretos no inte-

rior do interstício . Se o estágio de propagação será atingida e quanto tem

po isto levará para acontecer, dependerá da taxa de dissolução do material

no estado passivo no interior do interstício(inc1uindo a possibilidade de £

xistência de p i t e ) , da geometria da fresta, da temperatura e do teor de cio

retos no seio da solução e .finalmente, da resistência do aço a pite e a solu

ções salinas ácidas concentradas .

Analogamente a corrosão por pi te , os elementos de liga que tornam o aço Inoxidã

vcl mais resistente ê corroião por fresta são o croroo c o molibiiênfo .

A fim de investigar a resistência S corrosão em soluções ácidas contendo clore-

tos, for;..* executadas medidas de perda de peso em ácido clorídrico e ensaios '

eletroquímicos de corrosão em soluções aciduiadas de cloreto de sódio 0,5 N.

0 SANICRO 28 exibe uma resistência â corrosão em ácido clorídrico notadamente su

perior em relação a 2RK65, Alloy 825 e AISI 316, veja a figura 6 . Os testes ele

troqutmicos de corrosão mostram que o SANICRO 28 é também muito menos sens'vel

a uma diminuição do pH pois a sua máxima densidade de corrente de passivação

'max ' < n f e r i o r * s d o í à&Mte materiais, como pode ser visto na figura 7 .

Temncratura{9C)

KX)

eo

co

40

Sanfcrott Fig. 6- Diagrama de Isocorrosão em

ácido dorfdrico.As curvas

representam uma taxa de cor

rosão Igual a 0,1 nm/ano .

1711

t f em pcso)HCi
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CM

Fig. 7- Kâxiaas densidades de corrente
de passtvação, i IMX,- cm solu-
ções 1.81 Cl* (Na Cl> con dife
rentes valores de pH.Valores o
btidos a partir de medidas de
polarização co* taxa,de'varrodv
ra 10 «V/10 nin. > \
* pH> 0 em solução 3.5t Cl"(1N HCl)

*»••
1%

As Investigações baseadas em potartração eletroquTmica são usadas tambftn para de

finir soluções críticas de corrosão por fresta com sendo aquelas com valor de

pH para o qual 1 M X ultrapassa ltoA/c«r(7) . A apresentação de um baixo valor

de pH crítico significa boa resistência a corrosão por pite. A partir da fig. 7

e de estudos realizados no INSTITUTO SUECO DE CORROSÃO, em Estocolmo(8), veja a

tabela 6. toma-se evidente que o SANICRO 28 possui «oito melhor resistência Í

corrosão por fresta do que 2RK65 e A1SI 316 .-

Tabela 6 - SOLUÇÕES CRITICAS OE CORROSXO POR FRE5TA(1 M X

(7 t Cl"), 259C, 20 mV/nin . '

2M Na Cl

Dualidade

Sanicro 28
2RK65
«SI 316...

CORROSXO SOS

Cr .

27
20

TENSÃO FRATURANTE

Ni

31
25
11

Mo

3.4
4.5
2.9

1
1

Cu

.0

.5

Vr. crftico de pH

0.5
1.2
1.9

Cons1derando-se que, como regra geral, a temperatura de parede do material está
abei.ro de 609C, a corrosão sob tensão fraturante(CSTF) raramente ocorre nos a -
ços inoxidáveis quando em trabalho em água do mar .

As qualidades austenTticas de alia liga tio muito resistentes â CSTF. Este fa
to é ilustrado pela figura 8, a qual mostra que a tensão requerida para produ -
zir CSTF nestes materiais em 401 Ca C12 a 1009C é superior a 90S de suas respec
tivas resistências a ruptun por tração . Estts dados são confirmados pela exp*
riênefa prStic*(10) ,
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soo

3UO

Tpooo oara apresentar faiha(h)u *

MSI3U

i
ic

mm»

W S *

Fig. 8- Ensaio de resistência i CSTF

executado cora carga constan-

te uniaxial em 40X Ca Cl 2 a

1009C, pH - 6,5 .

oo o? 04 ot ' oa ' 7o
Tensão/resistência a tração(lOOX)

CORROSÃO 1'OR PAR GAtVAWICO

Os acos inoxidáveis no estado passivo são mais nobres do que a maioria dos ou-

tros nctais.e ligas em água contendo cloretos • Consequentemente, o metal que

c conectado ao aço inoxidável c que scri o anodo c sofrerá ataque. Caso a geo

melria seja favorável e a diferença de potencial de corrosão não seja muito '

grande, o efeito galvâníco poderá ser desprezado . Apesar da condutividatfe re

lativamcntc boa da água do mar, este fato teu se verificado verdadeiro também

para trabalho cm ãgua do mar de trocadores de calor com tubos de aço inoxidá-

vel e espelhos de liga de cobre . As ligas cupro-niquel(70/30 e 90/10) apre •

sentam menos risco de corroerem em contato com aço inoxidável do que, por e

xempio.metal muntz e bronze de siUcio.Entretanto, pira a confecção de troca-

dores de calor novos nas qual idades 2RX65 e SANJCRO 2», nós recomendamos,

rt.<j»crtiv;m-nte, o uso de chapas 2JUC65 e SMUCXO U para os espelhos.
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Açoinoxidãv

Qi-Ni 70-30

Qi-Ni 90-10

Latio Aliau-
nio

UtãoAlai-
rantado

Cobre

Velocidade de escoancnto(pêVs)

1 —• >»<•>* its ii *»t

1-
1»

1-

o 3 * i i vel.escoáiaento(u Ti)

Fig. 9- Influência da velocidade de escoamento da água do mar sobre 3 tendência

â corrosão - erosão para diversos materiais (11) .

CORROSM-EROSM

Ao contrario de muitos outros materiais, os aços Inoxidáveis são nuito resistentes

i corrosío-erosão em água do mar, veja a f igura 9 . Este fato ê explicado pela d i fe

rença entre os mecanismos de corrosão .

CONCLUSÕES

Quando comparados c m a maioria dos demais aços inoxidáveis, o SAN1CR0 28 e.guar -

dadas as proporções.o ZRK65 apresentam uma resistência extremamente boa aos tipos

de corrosão que normalmente ocorrem em água do mar e em ambientes marinhos>ou seja:

- Corrosão por p i te
•

- Corrosão por fresta

- Corrosão sob tensão fraturante

Sc adicionarmos a U t o a faci l idade de fabricação decorrente de suas propriedades

mecânicas « de soldagan, torna-se evidente q>e estas duas l igas especiais SWOV1JC

assegura» u> a l t o gnu de ccnf iabi l idade em aplicações ta is cono, trocadorea de

caí o r , refriteradoa.com água do mar, nas plantas químicas e petnxjúmicas, bo» co

• o , nas plataformas offshore.

V ->
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SPECIAL STAINLESS STEELS FOR SEA WAT» SERVICE

ABSTRACT ! :

Very exacting desanda «re made on the corrosion reaiaunce and
«echanical properties of materials which in their service COM . .-. ••
into contact with •«•water, and in «any caaea sinultaneously with
corto«ive process solutions. The demand for higher «Hoy stainless
steels for seawater application ia rising in pace with the increasing
requirement» for safety and operation economy.

The corroaion conditions in aeawater and the rcsisUace of stainless
steels in this «odium will he dealt with in the following. Sanicro
2ft will then be compared with stainless s tee l s , types AISI 30*, 316
and 317, as well aa with Alloy 20, Alloy 825 and SANDVIK 2KK65. & •
«h— .-...i «•«•p».«»<nnl nf the material» are given iu Tali1< 1.
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Ut KnQKXOGTimyGALVWOGTKID RÍPIDO EE PItUETO NK3CNAL

Oscar Rosa ttattos Mariano Sabino s i l v a

tBPF/OJPq

D

Nos laboratórios modernos de eletroquJmlca e corrosão um equipamento de uso indispensá

vel na Identificação dos processos que ocorrem n u » Interface é o potenciostato/galvanostato

£ ele que,em última análise, nos pemlte, dentre outras coisas, obter as curvas de polariza

çãb, (curva corrente-potencial) que são de grande valia no 'estudo dos processos que ocorrem na

interface metal-eletrôlito. Até então, estes equipamentos eram necessariamente importados a um

custo de vários milhares de dólares. Devido às recentes dificuldades de Importação de equipa

mentes o Laboratório de Corrosão do Departamento de Metalurgia da OCPPE/UFRJ decidiu investir

no projeto de um potenciostato/galvanostato suficientemente rápido e versátil para permitir me

dldas de impedâncla. 0 instrunento teria especificações similares aos melhores equipamentos pro

duzidos no exterior e deveria, dentro do possível, utilizar componentes facilmente encontra

veis no mercado nacional. Bn seguida ueamevaius o equipamento que não sô cumpriu estas metas

iniciais, como até meano, superou,, em alguns pontos, nossas espectatlvas.

11} 0 QUE VEM A SER IM

Antes de responder esta pergunta convem deteuno-nos no exame de una célula. eletrcqulmi

ca convencional que está ilustrada na figura 1. Esta compõe-se de três eletrodos que são: o

eletrodo de trabalho (E.T), constituído do material cujo comportamento ãeseja-se conhecer; o

eletrodo de referência (E.R), em relação ao qual medir-se-á o potencial do eletrodo de traba

lho e, finalmente, o contra-eletrodo (CE.), geralmente oonstitiuldo de un material quimicamen

te inerte e condutor que propicia o fluxo da corrente elétrica no eletrfillto para o eletrodo

de trabalho. I
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