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A CORROSÃO SOB FADIGA DO ZIRCALOY-4 EM MEIO CLORETADO

Cafitoi S&igio Spczanz-i Monuciat

NOVEMBRO 1984

Orientador: Antonio Sergio de Sousa e Silva

Coorientador: Manoel Almeida Couto de Castro

Programa : Engenharia Nuclear

Estudou-se o comportamento do zircaloy-4 guando
submetido a esforços de fadiga em solução aquosa 0,5 M NaCd,
sob controle potenciostãtico, â temperatura ambiente, em regime
de tração pulsante e freqüência média de 80 hz.

Os testes revelaram não ter o zircaloy-4 sua vida
em fadiga diminuída pela aplicação de potenciais catõdicos. Por
outro lado, potenciais anódicos, influenciaram grandemente na
vida do material, atuando de forma característica segundo a fai_
xa de potencial e o nível da tensão cíclica aplicada.

Verificou-se que, para tensões máximas superiores
ã tensão de escoamento do material, o zircaloy-4 passava a ter
sua vida fortemente reduzida pelo surgimento de pites e propaga
ção de ataque intergranular, quando submetido a potenciais i-
guais ou superiores a +120 mVecs. Este potencial ê, no entan
to, inferior ao potencial de pite (= + 180 mVecs) obtido pelos
métodos eletroquímicos usuais.

* Tensões máximas inferiores ã tensão de escoamento
não conduziram o material ã fratura, mesmo a potenciais superio
res ao potencial "crítico" de + 120mVecs.

Potenciais inferiores a + 120mVecs induziam von au
mento na resistência a fadiga do material, sendo a vida em fadl
ga prolongada em relação àquela observada ao ar. Este comporta
mento foi atribuído â alta velocidade de repassivação apresenta
da pelo zircaloy-4.



Abstract of thesis presented to COPPE/UFRJ as partial fulfillment

of the requirements for the degree of Master of Science

(M.Sc.)

THE CORROSION FATIQUE OF ZIRCALOY-4 IN CHLORIDE MEDIUM

Canto* Sergio SpzzanzA Mcnnznat

NOVEMBER 1984

Chairman: Antonio Sergio de Sousa e Silva

Co-chairnan: Manoel Almeida Couto de Castro

Departainent : Nuclear Engineering

The fatique behavior of zircaloy-4 in a 0,5MNaCl
aqueous solution was studied. The tests were performed under
potenciostatic control at room temperature and mean frequency
of 60 hz.

The tests have shown that zircaloy-4 does not has
its fatique life decreased under cathodic potenciais action.
The application of anodic potentials, however, has markedly
influenced the life of the material. This influence is
characteristic for a certain range of applied potential and
cyclic stress level.

It was shown that, for a maximum stress higher
than yield stress and potential values higher than + 120mVsce,
the life of the material was drastically reduced due to pit
formation and intergranular atack. This "critical" potential
is, however, lower than the pit potential (̂  +180 mVsce)
obtained by the usual electrochemical methods.

. For maximum cyclic stress lower than the yield
stress, the material did not fail even at potential values
higher than the critical + 120mVsce»

The application of potential values lower than
+ 120 mVSce led to an increase in the fatique properties of
the material, that is characterized by an increase in fatique
life as compared to that observed in air. This behavior is
attributed to the high velocity of repassivation presented by
zircaloy-4.
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• 1

C A P I T U L O

INTRODUÇÃO

O zircaloy-4 é uma liga da zircônio (98%) que tem

sido amplamente utilizada em reatores nucleares de potência co-

mo revestimento das pastilhas combustíveis de U0,# visto possu-

ir boas propriedades mecânicas, boa resistência â corrosão, baî

xa seção de choque de absorção de neutrons e adequada condutivjL

dade térmica. Estas propriedades, reunidas, fazem com que seu

comportamento seja satisfatório na operação dos reatores.

Sabe-se que durante o aquecimento, ou elevação de

potência do reator, os tubos de zircaloy-4 sofrem deformação

devida, principalmente, â expansão térmica das pasti-

lhas de combustível. Ocorrendo o contrário, a diminuição ou es-

friamento do reator, a alta pressão externa comprimirá as pare-

des do tubo contra as pastilhas, produzindo deformações em sen-

tido contrário às anteriores. Esses movimentos, embora de baixa

freqüência podem dar origem a um processo de fadiga, causando

danos ao material. Além disso, o alto fluxo de líquido refrige-

rante, de natureza turbulenta, produz também vibrações nos tu-

bos que, em presença*de meio aquoso, tornam o material propenso

ã corrosão sob fadiga.



As condições em que se realizaram os ensaios fo-

ram, em sua natureza, diferentes daquelas em que se encontra,

normalmente, este material em sua aplicação nuclear. 0 objetivo

deste trabalho foi, portanto, obter-se um maior conhecimento do

mesmo, quanto ãs suas formas de corrosão localizada e comporta-

mento em fadiga. Os estudos foram feitos em solução aquosa 0,5M

NaCÍ, â temperatura ambiente e regime de tração pulsante, sob po

tenciais catódicos e anódicos, abaixo e acima do potencial de pî

te.



C A P I T U L O II

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

II.1 - FADIGA E CORROSÃO SOB FADIGA; CONCEITUAÇÃO

De uma maneira geral, define-se a fadiga como sen

do a falha de ura material submetido a atuação de esforços cícli

cos ou repetidos.

As falhas repentinas e muitas vezes desastrosas

prc/ocadas pela fadiga, têm despertado a atenção de engenheiros

e pesquisadores. Existem, na literatura especializada, muitas

informações que auxiliam 'o projetista de hoje no dinensionamen-

to de peças e sistemas sujeitos à fadiga (1-4), porém o número

de fatores influentes no processo, combinações e variantes, são

tantos que longe esta o conhecimento completo do problema. Den-

tre esses fatores pode-se mencionar:

a) Tipos de solicitação: cíclicas: pulsantes, alternadas; com

formas de onda senoidal, triangular, quadrada,

etc...

aleatórias ou irregulares

b) Freqüência de operação



c) Temperatura

d) Estado ou acabamento superficial

I
j e) Meio corrosivo

A presença deste último fator determina condição

especial de fadiga, intitulada "corrosão sob fadiga". A corro-
j

são sob fadiga como definido por DUQUETTE (5), ê a ação combina

da de um meio agressivo e tensões cíclicas que conduzem o metal

â falha prematura pelo aparecimento de trincas.

II. 2 - EFEITO DO MEIO NOS MECANISMOS DE INICIAÇÃO DE TRINCAS

II.2.1 - Meio Gasoso

No estudo da influência do meio gasoso na fadiga

existem, entre os pesquisadores, dois pontos de vista: a) o

meio gasoso não tem participação no processo de nucleação de

trincas; b) atmosferas gasosas atuam fortemente nessa nuclea-

ção.

Vários estudos foram feitos em ar e vácuo, LAIRD

7
i '

e DUQUETTE (6) citam que Thompson expressou opinião de que as

bandas de deslizamento produzidas em ar tornavam-se regiões de

alta concentração de oxigênio, que impediam a ressoldagem do ma

teriai, acelerando a transição do estado de bandas de desliga-

mento para microtrincas (figura 1). Thompson, ao tomar essa po-

sição ignorou a existência de filmes superficiais. Por sua vez,

SHEN e colaboradores (7) postularam que em ensaios ao ar as su-

I perflcies teriam sua resistência aumentada devida â formação de



um filme da oxido. Desta maneira, as solicitações cíclicas pro-

duziriam o acúmulo de discórdâncias em regiões sub-superfici-

aisf dando origem a cavidades e vazios e levando à iniciação de

trincas prematuramente. Na ausência de tal filme, o deslizamen-

to das diseprdâncias poderia escapar da superfície e ter-se-ia

a nucleoção de trincas retardada (figura 2).

Segundo LAIRD e DUQUETTE (6), Grosskreutz afirma

o "enfraquecimento" do material ao ar ser devido ã umidificação

da canada de oxido, coito será discutido posteriormente.

De certa forma, esses mesmos autores (6) vêm a

concordar com. Gross3:reutz, pois afirmam que em 0,2 atmosferas

de O,, uma roonocarr.ada desse gás forn.ar-se-ia em microsegundcs,

e mesme a 10~ torr, apenas alguns segundos seriam necessários.

Como, paro que haja iniciação de trincas, são precisos aicju

milhares de ciclos (no caso de fadiga ds alto ciclo), torna-se

evidente a oxidarão da superfície; donde alguns concluem cue,

dos dados disponíveis, o efeito de meio gasoso, se existente, é

muito pequeno na nucleação das trincas quando comparado ã propa

gação das mesmas.

II.2.2 - Meio Aquoso

Os meios aquosos, ao contrario dos gasosos, não

deixam dúvidas sobre suas influências nos processos de inicia-
•

ção de trincas. Esses processos podem ser divididos em 4 tipos,

segundo sua forma de corrosão predominante: 1) formação de pi-

tes; 2) dissolução preferencial em regiões anõdicas, produzidas

por deformação; 3) destruição de filmes protetores e 4) redução



I

I
I

da energia superficial pela adsorção de espécies do meio.

I II.2.2.1 - Fo-tmação de. Pite.*

• Quanto a corrosão por pites reduzir a vida do ma-

terial, isto é indubitável; porém, quanto ao fato de colaborar

na iniciação das trincas ê discutível entre os pesquisadores.

! . LAIRD e DUQUETTE (6) lembram que McAdam foi quem

I inicialmente propôs que os pites, após formados, atuavam como

concentradores de tensões, sendo causa de trincas prematuras.

| O seu estudo foi feito formando inicialmente os pites e, então,
t

ensaiando o material em fadiga. Desta forma, ele verificou que

os materiais tinham sua resistência â fadiga reduzida.

FERRÃO e colaboradores (8) fizeram experiências

potenciostáticas em aço inoxidável AISI 304 em solução 0,5 M

NaCl, onde encontraram ser os pites de papel preponderante na

nucleaçao de trincas. Os potenciais aplicados foram: 0 mV

(potencial de corrosão do aço inoxidável em solução aerada);
+ 50 mV e + 100 mV . Os resultados são aoresentados na fi-

ecs ecs

gura 3.

Os ensaios com solução aerada e + 50 m V a p r e -

sentaram limites de resistência â fadiga bem definidos, porém

inferiores ao obtido em ensaios feitos ao ar. A + 100 mV\ _, no
GCS

entanto, não se verificou o limite de resistência ã fadiga, to£

nando-se este um potencial critico de pite, a partir do qual pi

tes são formados na superfície do metal, agindo como concentra-

dores de tensão e dando origem ao mecanismo principal de forma-

ção de trincas (figura 4).
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DUQUETTE e UHLIG (9) , em soluções neutras 3% NaCt,

examinando aço carbono no inicio de sua vida em fadiga, encon-

traram pites e trincas em sua superfície. A existência de trin-

cas dissociadas de pites levou-os a concluir não serem estes

responsáveis pela nucleação das rcesmas (figuras 5 e 6). Por ou-

tro lado, eles encontraram trincas características de início de

processo de fadiga, orientadas a 45 , em estágio de corrosão a-

diantado (figura 7). Essas trincas possuíam configuração seme-

lhante à dos pites e não evoluíam no decorrer dos ensaios. Don-

de deduziram serem os pites conseqüência da nucleação das trin-

cas. Portanto o mecanismo de nucleação de trincas pela formação

de pites é operante, ou não, conforme o material e a natureza

da experiência.

II.2.2.2 - Vl&icíuçãc

Para muitos pesquisadores, entre outros: EVANS

(10) , as áreas deformadas nos r.etais e nas ligas são anõdicas

em relação ãs não-de formadas. As bandas de deslizaraento são nes_

se caso fortemente anõdicas.

LAIRD e DUQUETTE (6) lembram que Whitwham e Evans

estudaram os efeitos da pré-deformação por fadiga na vida dos

aços, quando submetidos à corrosão sob fadiga. Para isso,

eles utilizaram soluções ácidas e arames recozidos e trabalhados

á frio. De suas experiências eles concluíram não ter influência

a pré-deformação na vida total do material. Porém as deformações

existentes na ponta da trinca, durante a corrosão sob fadiga/ fa

zem com que os átomos nela situados se encontrem num mais alto

estado energético, e portanto, eletroquimicamente mais ativos.
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Quanto â prévia deformação plástica influenciar

ou não na corrosão sob fadiga, isso ê algo discutível. FOROULIS

e UHLIG (11) notaram acentuação da corrosão sob fadiga era ligas

ferro-carbono, . causadas pela pré-deformação. Por outro lado,

GRZENE e SALTZMAN (12) só notaram esse efeito para deformações

na ordem de 400% em arames de ferro, estirados a frio.

DUQUETTE e UHLIG (9,13) trabalhando com aços de bai

xo carbono era pH*s ácidos e neutro, estudaram o efeito da defor

f

maçao quando esta e produzida dinamicamente. Através da aplica-

, ção de potenciais catõdicos retardaram e, em alguns casos, deti

veram o processo de iniciação de trincas para tensões inferio-

• res ao limite de resistência ã fadiga ao ar (figuras 8 e 9).

II.2.2.3 - Pi6t.tiuic.ao dz FIZmei Vfio£e.£oKZò

A maioria dos metais, quando expostos a meios a-

quosos, tornam-se recobertos por uma película de oxido. Essa pe

lícula, cujas características são variáveis para cada material,

pode ou não protegê-lo contra o ataque do meio, estabelecendo

assim a diferença entre materiais passivos ou não-passivos.

) Aqueles passivos possuem filmes resistentes que

I só são danificados em condições especiais: potencial de eletrodo

acima do potencial de pite, tensões superiores â sua tensão de

ruptura ou de resistência ã fadiga, etc... .

I Pela ruptura do filme por fadiga, alguns têm pos-

tulado a criação de regiões anôdicas, associadas ao metal livre

j exposto e catõdicas, ã área ainda coberta pelo filme (figura 10).

LAIRD e DUQUETTE (6) citam que esse mecanismo in_i
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Figura 5 - Superfície externa de aço de baixo carbono, deformado
ciclicamente/ em solução aerada 3% HaCt, ati 4% de
sua vida total, mostrando formação de trinca •DUQUE-
TTE R UHLIG ( 9}í

Figura 6 - Condições idênticas às ãa foto anterior. Pites hemis-

féricos ao lado de trincas (DUQUETTE e UI1LIG (9)1

8% de sua vida total.
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Figura 7 - Superfície externa de aço de baixo carbono, ciclica-
n/?nte deformada en: solução aerada 3% NaC£ a t é 8% de
stia vida t o t a l , mostrando p i t e s or ien tados cr i s La lo-
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Figura 10 - Modelo da quebra do filme oxido pela banda de desli.
zamento e o diagrama resultante para soluções aquo-
sas ILAIRD e DUQUETTE ( 6 ) |



cialmente foi proposto por Laute. Mais tarde, Simnad e Evans su

geriram esse mesmo mecanismo para o caso de soluções neutras,

porém, concluíram que não seria aplicável para soluções ácidas,

onde o filme não poderia existir.

Posteriormente, DUQUETTE e UHLIG (13), trabalhan-

do com aço carbono em solução de KaC£ e NaOH, variando tensões

e pH, encontrariam crescimento da resistência â fadiga com o au

mento do pH, e, para pH = 12, o material apresentaria limite de

resistência a fadiga, como em experiências feitas ao ar (figura

11). Este resultado levou-os a admitir que, neste pH, ou ps fil

mes não rompiam ou, em caso de seu rompimento, a sua reparação

seria mais rápida que a dissolução local por formação de par

galvânico.

II.2.2.4 - Redução da EnzAgia Sapa.fifacial

Este mecanismo propõe que a diminuição di resist

tência ã fadiga, pelo meio líquido, é devida a adsorção de espé

cies desse meio. Portanto, a não-redução da energia superficial

em ensaios ao ar, aparentemente permitiria ao filme de oxido a-

tuar como barreira para emergência de discordancias na superfí-

cie, o que ocasionaria sua vida mais longa (7).

Dos mecanismos citados, nenhum deles controla in-

tegralmente a corrosão sob fadiga. No entanto, os mesmos podem

ser específicos na iniciação de trincas, dependendo do meio e

do material.

DUQUETTE (5) mostra era seu trabalho que Karpenko



ia'

3
o

i

-

1 
1 

1 
1 

1 
1

1

1

i

i i

— s

«(ktl—

.—i

1 I

/

1 
1 

1 
1 

1
1

-

t 4 • • 10 It

Figura 11 - Efeito do pK no coiúporta.T.ento a fadiga do aço-carbo-

no IDUQU3TTE e UKLIG (13)|

í

Pigura 12 - Diagrama esquenwtico do modelo de Karpenko, de corro

são sob fadiga como função da tensão aplicada | Kar-

penko / DUQUETTE ( 5 ) |



ló

aplicando correntes catõdicas em aço 0,3% de carbono, atribuí a

iniciação de trincas à adsorção de hidrogênio em áreas catõdi-

cas e a falha do material em si a um dos 3 mecanismos (figura

12) : a) altas tensões, fragilização por hidrogênio en áreas ca-

tõdicas; b) era médias tensões, adsorção recicla por processos e-

letroquínicos devida a corrosão en áreas anódicas; c) a baixas

tensões, aparecimento de trincas por corrosão localizada, onde

ele atribui este comportamento ao abaixamento do potencial de

eletrodo nas regiões tensionadas e conseqüente destruição de

filmes anõdicos protetores. Portanto, para um mesmo material,

três mecanismos de iniciação seriam possíveis e a amplitude das

tensões aplicadas determinaria o domínio de um deles.

II.3 - A SUPERFÍCIE NO PROCESSO DE FADIGA E CORROSÃO SOB FADIGA

II.3.1 - A Fadiga Como Efeito de Superfície

Mesmo em condições experimentais de laboratório,

onde são feitos testes uniaxiais em tensões uniformes, surgirão

momentos fletores devidos a pequenas excentricidades. Segundo

ARGON (14), excentricidades de 1% fazem com que as tensões su-

perficiais provocadas por momento fletor cheguem a 6% da tensão

nominal. Mesmo que se faça uso de um material totalmente piás ti.

co, a excentricidade poderá aparecer em função de um efeito

Baushinger não-uniforme.

Com relação âs deformações sofridas pelo materi-

al, também apresenta a superfície suas particularidades. Sendo

esta, matematicamente/ um plano onde hã descontinuidade de mas-
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sa e rigidez, uma superfície livre será capaz de acorrodar qual-

quer deformação próxima ã mesma.

Com efeito, FOURIE (15) demonstrou não haver dife

renças significativas, para monocristais, entre a resistência

plástica da superfície e a do interior do cristal em materiais

recozidos. Porém, quando o cristal é deformado, sua resistência

é modificada, conforme se vê na figura 13. Isto ocorre devido

ao encruamento no interior do cristal ser facilitado pelo fluxo

bidirecional de discordâncias. Na superfície, por outro lado, o

processo é dificultado, sendo este fluxo ur.idirecional. Isto ê

válido para cristais itionofãsicos, onde não existem obstáculos

naturais que possam causar endurecimento e onde o caminho médio

livre das discordâncias ê longo e sua acumulação é puramente es_

tatística.

Nos policristais-, os ccntornos de grão represen-

tam obstáculos ã movimentação de discordâncias e o encruarcento

não provém mais de processos estatísticos, e sim da multiplici-

dade de deformação nos ccntornos dos grãos, de forma a garantir

a compatibilidade entre os mesmos |ASHBY (16) í, Desta forma, o

gradiente de resistência ã deformação plástica torna-se alto 3

seu efeito limita-se, em profundidade, a poucos grãos.

0 comportamento exposto acima não se aplica a ma-

teriais que possuam em sua superfície filmes duros. ARGON (14)

afirma que os efeitos em fadiga de filmes finos, rígidos e frá-

geis podem ser surpreendentes, desde que os mesmos permaneçam

intactos. 0 que não acontece nos ensaios cora grandes deforma-

ções uniaxiais, onde eles se fragmentam.
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II.3.2 - Os Filmes Superficiais

Os filmes superficiais melhoram a resistência à

fadiga quando atuam: a) na supressão da plasticidade superfici-

al ou b) na* proteção contra o ataque do meio ambiente.

Muitas vezes torna-se difícil separar os dois e-

feitos e estudá-los isoladamente. GROSSKREÜTZ (17), por exemplo,

cita que uma cobertura de oxido de alumínio, nesse metal, quan-

do submetido a ensaio de fadiga em vácuo ou revestido por plás-

tico de forma a afastar a umidade, produz aumento em sua resis-

tência ã iniciação de trincas de ura fator de 6 em ensaio a alto

ciclo. Neste caso, a umidade do ar exerce ação preponderante no

módulo transversal de elasticidade do oxido, onde têm-se V =

= 0,29 em ar úmido e r = 4,8 em vácuo de - 10 torr, sendo T

a razão entre os módulos transversais de elasticidade, filme/

/substrato. Desta e outras experiências o autor concluiu que,

para r maior do que 1 (um), há supressão da plasticidade super-

ficial.

ALDEN e BACKOFEN (18) prolongaram a vida do aluiní

nio através de um espesso filme de oxido, devendo isso ao blo-

queamento da formação de degraus de deslizamento. Somente pelo

rompimento do filme a nucleação de trincas tornava-se possí-

vel, sendo tanto mais fácil, quanto menor a sua espessura.

GROSSKREUTZ (17) enfatiza que a interação filme/

/substrato só é efetiva para fadiga de alto ciclo, onde baixos

níveis de tensão controlam a emergência de discordâncias â su-

perfície. Lembra ainda o autor, que para altas tensões e regime
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de baixo ciclo, T ê inoperante, sendo a espessura do filme fator

de retarde ao surgimento das bandas de deslizamento. Como exem-

plo, cita o fato de filmes de espessura inferior a 500 8, em alu

minio, nada acrescentarem â resistência ã fadiga. No entanto,

verificou que espessuras de oxido de 3000 A são muito eficazes

na supressão da plasticidade superficial, desde que sejam õxidos

"secos", ou seja, produzidos em atmosfera isenta de umidade e,

consequentemente, com F > 1.

Os filmes encontrados, ou aplicados, nos metais

podem ser divididos em duas categorias: difusos, que não possuem

interface definida, e discretos.

Os discretos podem ser obtidos por efeito de ele-

trodeposição; por aplicação de polímeros ou materiais cerâmicos

e. pela formação de Óxidos.

Qualquer que seja o tipo de filme, sua importân-

cia está no que ele acrescente à resistência â fadiga. A ruptu-

ra do mesmo provocara a iniciação de trincas no substrato metá-

lico próximo, ou onde foi rompido. Da mesma forma, pode o ataque

localizar-se nesses pontos, quando o material estiver em contato

com meio agressivo,

Quanto *os ^llmzò <U£u.&06, uma de suas principais

vantagens é que eles não apresentam problemas de adesão ou de

fratura prematura. GROSSKREUTZ (17), em seu artigo revê alguns

resultados: Benson obtém, em liga Ti-8A£-lMo-lV coberta com uma

camada difusa de berilo, o estabelecimento de um limite de fadî

ga até então inexistente. Hempel, no entanto, encontrou camadas

difusas de berilo que, ao contrario, reduziram a resistência â



20

fadiga da liga Ti-6A£-4V em fator de 2 (dois).

Os mecanismos pelos quais os filmes difusos afe-

tam a iniciação de trincas e a resistência ã fadiga são ainda

pouco compreendidos devido a dificuldades na observação e carac

terização desses filmes.

Quanto aos ^iZm&ò dA.6cxo.to6, a e.lcttiodepc6±ção

destaca-se pelo seu emprego na proteção dos metais contra a cor;

rosio. Seu maior problema, segundo GROSSKREUTZ (17), consiste

de que coberturas dessa natureza são propensas ao desenvolvimen

to de trincas, mesmo a tensões moderadas, provocando a falha

prematura do substrato metálico. DUQUETTE (5), no entanto, cita

que Haigh, Krystof e Harvey, em trabalhos distintos, obtiveram

bons resultados na galvanização de aços com a aplicação de zin-

co.

Existe van processo, mencionado por GROSSKREUTZ

(17), que consiste na aplicação de um filme de 5 ym de croirc.

Tal processo, no alumínio sob fadiga de alto ciclo, aumentou

sua resistência a fadiga em 10 vezes.

A aplicação de ouro também é eficiente devida a

I sua alta dutilidade; para baixas tensões, porém, o seu incremen

to é apenas de 1,5 vezes na resistência â fadiga.

Em relação aos HQ.v<L6tím<Lnt06 otigânico*, sua fina-

I lidade principal é isolar o meio ambiente/ basicamente em nada

influindo na supressão da plasticidade superficial. GROSSKREUTZ

(17) cita que Broom e Nicholson cobriram as ligas de alumínio,

L-65 e DTD-63, de uma solução de borracha butllica com um filme
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de 0,04 nun, de pouca aderência e muito impermeável ao vapor

d1 água. Esse filme prolongou a vida em fadiga de alto ciclo de

fatores de 7 a 10, permanecendo intacto durante os ensaios.

KRAMER (19), trabalhando en liga de alumínio 7075-

-T6, aumentou a resistência à fadiga de 1,4 vezes pela produção

na superfície do metal de um filme oxido poroso e completando

seus poros cem moléculas orgânicas polares de cadeia longa. No

caso, foram utilizados os ácidos palmítico e sebáceo, que rea-

giam com o metal, formando metal-sabão, quando o metal ativo ex

punha-se por efeito da deformação plástica. Kramer concluiu que

esses complexos impediam a formação de oxido na frente de propa

gação da trinca, e que os poros também serviam como "reservató-

rios" que supriam a trinca com o composto orgânico, o qual apr£

senta alto ângulo de molhabilidade. Essas características fazi-

am com que o oxigênio e a umidade estivessem isolados do metal,

comportando-se o corpo-de-prova como se estivesse em vácuo par-

cial.

No caso dos £ltme.& Õxidoò, como foi mencionado an

teriormente, muitas vezes torna-se difícil separar os dois efeî

tos: supressão de plasticidade superficial e proteção contra o

meio ambiente,

GROSSKREUTZ (17) menciona que stickly e colabora-

dores analisando o efeito da cobertura de filmes anódicos poro-

sos em alumínio, concluíram que espessuras de 2,5 a 5 pm em na-

da alteram a vida total em fadiga. Por outro lado, em espessuras

maiores que 13 \sn, há diminuição da vida, provavelmente devida

a fratura prematura do filme.
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ALDEN e BACKOFEN (18), também já citados, retarda

ram o processo de fadiga no alumínio através de um espesso fil-

me oxido (3000 A a 0,3 pm) . Assim, a nucleação de trincas só t̂L

nha início após o rompimento do filme. Em meio gasoso, esse rorç

pimento sig'nificaria o acesso do oxigênio ao substrato, enquan-

to que em meio aquoso dar-se-ia a formação de par galvânico en-

tre o filme e o substrato.

SHEN e colaboradores (7) postulam que devido â e-

xistência de filmes de õxidos na superfície do metal, dá-se o

acúmulo de discordâncias nas regiões superficiais e os movimen-

tos cíclicos geram vazios (ou cavidades) os quais antecipai! a

formação de trincas.

A influência dos filmes anódicos, até o dia de no

je, não é de muito domínio da comunidade científica, sendo ain-

da objeto de controvérsia.



23

C A P Í T U L O

MATERIAL E MÉTODOS

I I I . I ~ MATERIAL

Fez-se uso de barras de zircaloy-4, laminadas,

com diâmetro de 10 irm, apresentando microestrutura típica de nua

terial recozido (figura 14).

A composição química do material, com percentuais

dados em pesos assim como suas propriedades mecânicas, obtidas

por ensaio de tração, são apresentadas nas tabelas I e II. Com

exceção do percentual de estanho, que é nominal, todos os valo

res foram obtidos experimentalmente.

MATERIAL

Zircaloy-4
Sn*

1,20-1,70

Ete

0,20

TABELA I

COMPOSIÇÃO (%

Cr Cu

0,12 1,00

em peso)

Pb

traços

Zn

traços

.Zr

balanço

*
valor nominal».
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TABELA II

PROPRIEDADES MECÂNICAS DO ZIRCALOY-4

Limite de escoairento (0,2%) |kçf/nm

Licite de resistência ã tração Jkgf/mm !

Deformação plástica de ruptura ;%|

Taxa de deformação empregada [min | 2

Dureza |HRA

38,

54,

27,

,5 x

55

7

6

8

IO"2

III.2 - ENSAIOS ELETROQUÍMICOS

Foram utilizados corpos-de-prova do tipo pastilha,

com dimensões: 0 10 x 5 (mm), embutidos em resina ALPCLIT UP795-

-HOEOHST, deixando-se exposta uma área de aproximadamente 0,5cm2

em acabamento de lixa 600, tendo-se aplicado Glyptal-GE nos li-

mites da área de ensaio para evitar a formação de crévice.

A figura 15 mostra, jã montada, o tipo de célula

empregada, construída em corpo de vidro com tampa e vedação em

acrílico e borracha, respectivamente.

Os ensaios procederam-se a 20°C aproximadamente,

em solução aguosa 0,5 M NaCl, preparada em água destilada e rea-

gente analítico, desaerado e agitado pelo emprego de borbulhamen

to de nitrogênio purificado pelo método de GILROY e MAYNE (20).



Cs potenciais foram sempre tomados em relação ao

eletrodo de Calcmelano Saturado e tendo ccmo contra-eletrodo

arames helicoidais de platina.

III-.2.1 - Curvas Potenciocinéticas

Foram feitas utilizando-se o potenciostato ST 72-

-BAKK ELEKTFONIK, com varredura de 20 mV/nin, no sentido anõdi-

co, a partir do potencial de corrosão (ou de circuito aberto).

As curvas Potencial x Corrente foram obtidas diretamente em re-

gistrador X-Y, 7005 B-HEWLETT PACKARD.

111.2.2 - Curvas Calvanostáticas

A polarização, também feita a partir do potencial

ce corrosão, consistia da aplicação de ur.a corrente escolhida e

medição da variação do potencial com o tenpc. A aplicação da

corrente era feita pelo potenciestato/galvanostato PG 01, de fa

bricação PEMM-COPPE, e o registro da curva Potencial x Teir.po pe

Io registrador PB-101-EC3. Para rcaior precisão de leitura da

corrente aplicada, fez uso do eletrôinetro 610 C-KEITHLEY INS-

TRUMENTS.

111.2.3 - Curvas Potenciostáticas

A partir do potencial de corrosão, aplicou-se o

potencial anõdico desejado, conferindo a variação da corrente

com o teirpo.
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Para a aplicação do potencial utilizou-se o poten

ciostato ST 72-BAKK ELEKTRONIK e, con» auxiliar na medição da

corrente, o elctrõmetro 610 C-KEITHLEY INSTRUMENTS. A curva Cor

rente x Tempo foi obtida diretamente do registrador PB-101-ECB.

III.3 - ENSAIOS DE FADIGA AO AR

Neste tipo de ensaio foram usados corpos-de-prova

perfilados (figura 16), com sua parte útil lixada até o grau de

lixa 600 e polida eletroliticamente em solução 90% Butilcelosoj.

ve e 10% HCIO,. 0 polimento foi feito a temperaturas entre 13 e

18 C, sob potencial de 25 V durante 1/5 a 2,0 minutos. Apôs os

tratamentos superficiais e antes de cada ensaio, os corpos-de-

-prova eram desengordurados com álcool etílico e secados em ar

quente.

Os ensaios procederam-se em vibróforo 2HF?-42I-A,%SLL3<.

2
sob regime de tração pulsante, ou seja, a «• = 0 kgf/nm , em

freqüência média de 80 hz. 0 ajuste da tensãc foi feito median

te a fixação da carga média que deveria atuar sobre o corpo-de-

-prova. O aparelho dispunha de um mantenedor automático de car-

ga que assegurava tensão média constante durante os ensaios.

III. 4 - ENSAIOS DE CORROSÃO SOB FADIGA

Estes ensaios também foram realizados no vibrófo-

ro AMSU3R. Foram mantidas as condições de freqüência e razão de

tensões empregadas nos ensaios ao ar. Utilizou-se a célula de

polarização (figura 17) acoplada ao vibrõforo. Sua montagem po-

de ser vista na figura 18, bem como as vedações feitas com mem-
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Figura 14 - Microestrutura do zircaloy-4. Aspecto de material

recozido. Micrografia ótica (417x)



2P

Figura 15 - Célula de polarização para ensaios, puramente/ elo-

troquímicos.

SU^ERRCIE DE VC CAÇÃO. ._

3 / 6 2 4 U N F

Figura 16 - Corpo-de-prova utilizado nos ensaios de corrosão

sob fadiga e corrosão sob tensão.
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Figura 17 - Célula de polarização utilizada nos ensaios de cor-

rosão sob fadicã e corrosão sob tensão.

Figura 18 - Montagem experimental dos ensaios de corrosão sob

fadiga.
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brana de látex. As superfícies de vedação dos corpos-de-prova

for ara pintadas com GLYPTAL 1701-F- GENERAL ELECTRIC.

A solução 0,5 M NaC£, desaerada por borbulhamsnto

de nitrogênio, circulava em circuito fechado de um pequeno tan-

que para a célula, o que garantia a diluição dos produtos de

corrosão, homogeneidade da solução e temperatura constante de

20°C.

Os ensaios foram realizados a potenciais constan-

tes, aplicados a partir do potencial de corrosão, pelo potenci-

ostato 371-PRINCETON APPLIED RESEARCH. A leitura da corrente e-

ra feita pelo eletrômetro 610 C-KEITHLEY IKSTRUMENTS e a curva

Corrente x Tempo no registrador PB-101-ECB.

Geralmente dava-se inicio aos ensaios no potenci-

al de corrosão do corpo-de-prova. Apôs decorridos 10.000 ciclos,

tempo necessário para estabilização do vibrôforo, o potencial

desejado, fosse ele ar.ódico ou catõdico, era entãc aplicado.

Nos ensaios feitos em potencial de +100 mV" e

2 *•tensões acima de 41 kgf/mm (ver item IV. 3.2.1), onde, por moti_

vos das tensões serem altas e o potencial baixo, a fadiga era

iniciada após 2 minutos de aplicação do potencial.

III.5 - ENSAIOS DE CORROSÃO SOB TENSÃO

Para verificação qualitativa da velocidade de re-

passivação do zircaloy-4 no meio em estudo, foram feitos testes

comparativos, em ensaios de tração rápida interrompida, entre o

zircaloy-4 e o aço inoxidável AISI 304.
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O aço utilizado era de padrão comercial, sem que

fosse feito no mesmo algum processo de qualificação. A solução,

a célula de polarização c a temperatura foram as mesmas utiliza

das nos ensaios de corrosão sob fadiga.

Os corpos-de-prova eram montados na célula e aju£

tados na máquina de tração TTDML-INSTRON de forma a ficarem le-

vemente tensionados, apôs o que era posta a solução a circular

aplicando-se o potencial anõdico desejado. Passados 2 minutos,

a amostra era tracionada ã taxa de 1 min até obter-se 10% de

deformação total, o que correspondia a, aproximadamente, 6 se-

gundos de estiramento. Una vez atingida essa deformação, a má-

quina era desligada, mantendo-se a carga, e registrando-se a

corrente durante 20 minutos.

Os equipamentos auxiliares, poteneiostato, eletrô

metro e registrador, foram os mesmos utilizados nos ensaios de

corrosão sob fadiga.

III.6 - EXAMSS METALOGRf.FICOS E FRATOGRÃFICOS

As metalografias óticas foram obtidas com o auxí-

lio do microscópio NEOPHOT-2 de fabricação AUS JENA. Os corpos-

-de-prova após ensaiados eram lavados em álcool etílico e seca-

dos em ar quente. Este tipo de observação foi utilizado na maior

parte das análises das superfícies laterais.

Todas as fratografias, e algumas observações das

superfícies laterais, foram obtidas pelo uso do microscópio ele

trônico de varredura CAMBRIDGE STEREOSCAN MARK-2. Neste caso, a
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limpeza das superfícies era feita por imersão era acetona de grau

analítico e aplicação de ultra-son por 15 minutos.
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C A P Í T U L O IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

IV. 1 - COMPORTAMENTO ANÕDICO. DETERMINAÇÃO DE POTENCIAL DE PITE

IV.1.1 - Curvas Potenciocinéticas

A figura 19 mostra algumas curvas traçadas em um

mesmo corpo-de-prova. Todas iniciaram-se a partir do potencial

de corrosão, que era de -590 a -800 mV , com correntes infe-
CS-7 2

riores a 4,0 x 10 A/cm . Ao atingir determinado potencial, a

corrente passava a ter um rápido aumento, cerca de duas ordens

de grandeza, em apenas 20 mV de acréscimo no potencial anõdicc.

O início da curva com baixos valores de corrente

caracteriza a passividade do material, o que pode ser comprova-

do facilmente por um exame da superfície ao microscópio. O au-

mento repentino da corrente, que ocorre em determinado potenci-

al, é âevido ao rompimento do filme passivo da superfície e for

maçao de pites. Entretanto, sabe-se que o potencial de pite de-

terminado pelo traçado das curvas de polarização induz a impre-

cisões (21) .



Para o zircaloy-4, a incompatibilidade deste meto

do tornou-se evidente ao se obter variação de 490 mV na determi

nação do potencial de pite em uma mesma amostra de material, com

os seguintes valores: +250; +390; +520 e +740 mV .
ecs

IV.1.2 - Curvas Galvanostáticas

A densidade de corrente aplicada foi de 3,0 x 10

2 • «•

A/cm visto que, para as curvas potenciocineticas, este valor

promove condições de formação de pite.

A figura 20 apresenta curvas obtidas para 3 bar-

ras diferentes. Nota-se que há um rápido aumento de potencial,

cerca de 500 mV no primeiro minuto, seguido de um estágio de

crescimento mais suave, chegando a um máximo a partir do que a

queda de potencial é brusca, decrescendo até um valor estável.

Antes de ser atingido o máximo os potenciais apresentaram cres-

cimento de forma aparentemente linear, porém, como foi o caso

particular de uma das curvas, os potenciais atingidos fo-

ram suficientemente altos a ponto de perder tal linearidade pe-

la redução de oxigênio.

A queda brusca do potencial ê devida ao rompimen-

to do filme de oxido e formação de pites. A superfície então ex

posta oferece resistência muito menor à passagem da corrente, o

que faz com que o potencial decresça até um mínimo onde a densî

dade de corrente aplicada possa ser mantida. Este potencial fi-

nal corresponde ao potencial mínimo, a que deve ser mantido o

corpo de prova, para que a dissolução anõdica tenha continuida-

de, sem haver repassivação, podendo então ser chamado de poten-
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ciai de pito (21).

Ê importante notar que este método acusa, em oposi^

çao ao anterior, potenciais de pite em faixa restrita, de +160 a {

+200 mVecs. . l

\
j

IV.1.3- Curvas Potenciostáticas <í
i

i

SMIALOWSKA e CZACHOR (21) concluíram, e i aceito J

pela comunidade científica, ser o método corrente-tempo a poten- I

ciai constante o mais real na determinação de potenciais de pi-

te. Sendo assim, partindo-se da faixa de potenciais obtido pelo

método galvanostático, optou-se por fazer os ensaios em +200

e +170 m

A figura 21 mostra a curva obtida para +200 mV

ecs

Nota-se ui?. rápido crescimento da corrente nos primeiros 10 se-

-5 2
gundos, quando atinge 5 x 10 A/cm . Como vis to na figura 19,

-7a corrente no potencial de corrosão ser ia menor que 4,0 x 10
2

A/cir. . Portanto, nestes primeiros instantes jã existe uma dife-

rença de duas ordens de grandeza, prosseguindo em crescimento

mais lento, de forma irregular.

A figura 22 apresenta o comportamento anódico do

zircaloy-4 quando submetido ao potencial de +170 mV . Existe

um crescimento da corrente, não registrado na figura, que é um
aumento quase que instantâneo, onde a corrente passa da ordem

—7 —5 2
de 10 para 10 A/cm . Após o primeiro minuto reduz-se a

10 A/cm e, posteriormente/ oscila entre 2,5 x 10** e 7,9 x

-7 2
x 10 A/cm , tendendo em seguida a estabilizar-se em 1,4 x

x IO"6 A/cm2.



Como pode-se observar, hâ um comportamento dist in

to para cada ensaio, pois, em um existe crescimento da corrente

com o tempo, e no outro ocorre uma diminuição. Isto permite a-

firmar, e pode ser observado QO microscópio, que a +200 mV

formam-se pites e em +170 mV não se dá a formação dos mesmos,
ecs T

tendendo o material a repassivar-se.

IV. 1.4 - Apreciação dos Diversos Métodos Empregados

Dos métodos aplicados, o ensaio potenciocinético

não se mostrou eficaz para a determinação de potenciais de pi-

te. Por outro lado, o ensaio galvanostãtico resultou em boa a-

proximação do potencial de pite, como foi comprovado, mais tar-

de, potenciostaticamente. Este comportamento foi mostrado por

CRAGNOLINO (22) que, ao construir curvas de polarização poten-

ciostáticas, também em zircaloy-4 e solução de NaC£, encontrou

grandes dificuldades na estabilização da corrente e no tempo de

indução dos pites, por serem os mesmos muito longos, podendo in

elusive variar de dezenas de minutos a várias horas. No entan-

to, galvanostaticamente este autor obteve bons resultados, po-

dendo estabelecer a seguinte relação:

Ep - 0,34 - 0,059 log | c T | (V^) , p a r a ^ = 7 , s o l u ç a 3

> desaerada
ou E^ - 100 - 59 log \Cl~\ OmV ) |

p e c s f

onde E = potencial de pite

| | - concentração inolar

Nas condições deste trabalho, era que: |C£ I = 0,5M,
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Figura 19 - Curvas potenciocinéticas. Velocidade de varredura

de 20 oV/minuto.

Figura 20 - Curvas galvanostáticas; I = 3/0 x 10~ A/cm'.
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Figura 21 - Curva potenciostática. E = +200 mV
ecs

(A/cm2)

Figura 22 - Curva potenciostatica; E = +170 m V .
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e p!I =6,5 i ter-se-ia E = + 120 mV„ r valor este bem inferior

ao obtido nos testes realizados neste trabalho (ver Itens IV. 1.2

e IV.1.3), que foi superior a + 170 mVecs.

Os resultados gráficos, apresentados nas figuras

19 e 20, mostram ser a polarização gradual em sentido anódico a

responsável pela obtenção do potencial de pite a valores mais

elevados. Visto que, em experiência potenciostática (figura 21),

os pites foram gerados em potenciais muito mais baixos.

IV.2 - FADIGA AO AR

IV.2.1 - Curva de Wõhler - Determinação da Resistência

ã Fadiga

A curva Tensão máxima x Número de ciclos, ou cur-

vas de Víõhlpr, é mostrada na figura 23. Observa-se que ávida do

zircaloy-4, em fadiga ao ar, diirinui exponencialmente com o au-

mento da tensão.

Não se podendo, pelas condições experimentais, a

tingir-se vidas muito superiores a 10 ciclos, a tensão mínima

em que se obteve ruptura do material foi de 41 kgf/mm . Como o

material não apresentou, até esse ponto, limite de resistência

â fadiga, adotou-se, na prática, uma Resistência â Fadiga de

2 7

40 kgf/mm , para a vida de 10 c ic los .

Devido âs sol icitações de fadiga, e conseqüente

encruamento, a resis tência ã fadiga (40 kgf/mm ) tornou-se supe

rior ã tensão de escoamento (o_) de 38,7 kgf/mm , como assinala



do na figura 23. Tal caso também ê observado, em ensaios ao ar,

no aço inoxidável era condições semelhantes IPACHECO (23) I.

Deve-se notar que, em vista dos ensaios de fadiga

terem sido realizados cora a tensão mínima do ciclo igual a zero

(o » =0) aqueles em que a tensão máxima do ciclo era superiormm ^

ao limite de escoamento estático eram causadores de macrodefor-

mação plástica.

IV.2.2 - Aspectos Micrográficos

Diferentemente da distribuição de deformação obti

da era esforços uniaxiais, as bandas de deslizamento era fadiga,

como resultado do deslizamento cíclico, geram ressaltos e rebai_

xos na superfície do corpo-de-prova (figura 24). Esta figura

mostra regiões de alta deformação plástica localizada, próximas

ã fratura-.

Ura pouco afastada da região de fratura, há uma sen

sível diminuição das bandas úe deslizamento, acusando menor grau

de deformação plástica.

Observações fratogrãficas revelam ruptura trans-

granular fibrosa roa região inicial da fratura (figura 25). A me

dida que a trinca prossegue para o interior, a fratura torna-se

típica de estágio II de fadiga, com aparecimento de estrias de

propagação e apresentando também trincas secundárias en direções

preferenciais em relação ao plano macroscópico de formação da

trinca principal (figura 26).

Ao fim da região de fadiga, surge a seção de rup-
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Figura 23 - Curva de Wohler. Ensaio de fadiga ao ar.

Figura 24 Figura 25

Ensaio ao ar. o -„ s 41,0 kgf/mm . Ensaio ao ar. o - - 41/0max 2 max
Região próxima a ruptura. Detalhe kgf/jnm . Ruptura transgranu

de ressaltos e rebaixos em alguns lar cristalográfica de as-

grãos. Micrografia ótica (1625x) pecto fibroso. Fra-

tografia obtida em MEV.

(770x)



Figura 26 - Ensaio ao ar . cr , = ^1,0 kgf/rrun . Região Centra l .
max

Estrias de fadiga e trinca secundária. Fratografia

obtida em MEV. (770x)

Figura 27 - Ensaio ao ar. o_- =41,0 kgf/mm . Região final da

superfície de fratura. Ruptura dúctil, estática:

coalescência de mi crocavidades. Micrografia obtida

em MEV. (770x)



tura estática, a qual tem característica dúctil, resultante da

formação e coalescência de microcavidades ("dimples"), como se

vê na figura 27.

A superfície de ruptura era ensaios ao ar tem, po£

tanto, três' tipos de fratura que possuem a seguinte ordem de

formação: transgranular fibrosa; transgranular con cstrias de fa

diga e transgranular estática com forstação de microporos.

IV.3 - CORROSÃO SOB FADIGA

IV,3.1 - Experiências Potenciostáticas em Tensões

Próximas ã Tensão de Resistência ã Fadiga ao Ar

IV.3.1.1 - PoJtznciaiò CatÕdicoò

Visando estudar a influência da redução de hidro-

gênio na superfície do zircaloy-4 sob fadiga, fez-se aplicação

de potenciais catõdicos tanbêm na tensão máxima de 40 kgf/mm .

Os ensaios foram conduzidos a -815 mV e -1065

mV , que correspondem a 150 e 400 raV abaixo do potencial de

oxi-reduçio do hidrogênio, assinalado pela linha (a) na figura

28. Mesta mesma figura podem ser vistos os pontos citados, indî

cando que o material não apresenta qualquer sinal de fragilida-

de que reduza sua resistência â fadiga.

IV.3.1.2 - Vottnciaii AnÕdicoò

Utilizando-se a resistência ã fadiga adotada de



40 kgf/rca , tensão na qual, em fadiga ao ar, o material não se

rompe antes de completar 10 ciclos, foi investigada a influen-

cia da aplicação áci potenciais anódicos ao zircaloy-4.

6 interessante notar que antes de se dar inicio as

solicitações necânicas o potencial de corrosão era mais nobre

(-490 ir.V ). Uma vez aplicados cs esforços cíclicos, o material

tornava-se mais ativo, passando o potencial de corrosão para cejr

ca de -620 mV _.ecs

Os resultados deste tipo de ensaio são mostrados

na figura 29. A curva interpol-da denota variação catastrófica

da resistência ã fadiga devido ao aumento do potencial no senti-

do anódico. A +110 nV a resistência do material aparentemente

não é afetada, superando 10 ciclos. No entanto, a partir de

+120 raV há um decaimento brusco da vida do material, reduzin-ecs
4

do-se a 1,1 x 10 ciclos em +200 raV
ecs

A figura 30 apresenta o comportamento da corrente

durante esses ensaios. Observa-se que até 10 ciclos há um certo

paralelismo nas curvas para os três casos: +110; +120 e +140mV .

A partir deste ponto a corrente resultante da aplicação do poteri

ciai de +110 mV\__ tende a diminuir, atingindo valores inferio-
-7 2res a 10 A/cm sem. rompimento do corpo-de-prova. Para +120 mV

a corrente decresce com maior velocidade chegando a um mínimo e

a partir daí sobe repentinamente de duas ordens de grandeza, até

atingir seu máximo na ruptura do corpo-de-prova. Para +140

a corrente inicialmente passa por um crescimento gradual e depois,

da mesma forma que a anterior, cresce rapidamente culminando na

ruptura do material.



IV.3.1.3 - Aòpzctoi, Éfic.tcg-t

Nesta seção serão postos er. feco os aspectos meta

lográficos e nicrofratográficos dos materiais ensaiados em poten

ciais próximos a +120 mV , por ser este im potencial de transi^

ção entre dois comportamentos distintos (figura 29).

Em +120 mV , observações das superfícies late-

rais dos corpos-de-prova mostraram ser a fratura assistida por

ura processo de corrosão (figura 31), con ataque preferencial nos

contornos de grão (figura 32). Em regiões próximas â fratura ob-

serva-se também corrosão intergranular, q'-ie, no entanto, pode e^

palhar-se para o interior dos grãos (figura 33) por meio de pi-

tes (figura 34).

As trincas têm preferencialmente iniciação inter-

granular corao nostraia as figuras 34 e 35, sendo que podem propa

gar-se transgranularmente (figura 36).

As fratografias serão expostas em ordem de avanço

da trinca, ou seja, seguindo-se sua propagação. A figura 37 mos

tra a região inicial da fratura em que se observa a presença de

facetas cristalograficas, acompanhadas de segmentos intergranula

res. A figura 38 mostra a mesma região com maior aumento.

Um pouco mais â frente o caráter intergranular

torna-se laenos nítido; no entanto, o aspecto da fratura continua

de caráter cristalográfico, como mostra a figura 39.

Deixando-se a região inicial, passa-se a encon-

trar estrias, próprias de estágio II de fadiga, e segmentos in-
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Figura 31 Figura 32
Ensaio a +120 m V , . o - = 40,0 kgf/ Ensaio a +120 ntV . o - = 40,0 kgf/
/nea . Superfície lateral most ran /ntn . Superfície lateral próxima à
do o caráter fortemente e letro- ruptura revelando ataque preferen
químico da ruptura. Micrografia c ia i nos contornos de grão. Micro
ótica (2050x), ampliada para grafia ót ica (2050x).
4100x.
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Figura 33
Ensaio a +120 mV . o - =40,0 kgf/2 ecs max 3

/ran .Região próxima a f ra tu ra ,
con ataque intergranular a e s -
palhar-se para o i n t e r io r dos
grãos. Micrografia ó t ica (2050x)

Figura 34
Ensaio a +120

ecs Éx = 4 O '° k

/kn . Pites e trinca intergranular.
Eixo de solicitação paralela ao
maior comprimento da foto. Micro
grafia ótica (2050x)

Figura 35 Figura 36
Ensaio a +120 n<V

ecs max
40,0 kgf/ 4°/°Ensaio a +120nW

ecs '
o

in5x

/mm . Região próxima ã fratura.. Região próxima a fratura.
Trinca normal ao eixo das so l i ei. Trinca transgranular em direção
tações mostrando propagação inter 20° do eixo das solicitações que
granular. Micrografia ótica. é paralelo ao maior comprimento
(820x) da foto. Micrografia ótica.

(205Ox)



Figura 37

Ensaie a +130 mY
ecs

o - = 40,3nax '
kgf/m\ . Região inicial da trinca.

Presença de facetas cristalogrâfi-

cas c segraentes intergranulares.

Fratcçrafia cbtida em KEV.

(875x)

Figura 38

ífesma região foto anterior, com

raaior aumento. Fratcçrafia obti^

da em MEV.

(147Ox)

Figura 39

Ensaio a 40,3

kgf/mm . Região próxima do início

da trinca. Fratura de caráter

cristalogrãfico; aspecto intergra

nular menos nítido que na região

inicial. Micrografia obtida en

MEV.

(770x)



Figura 40

Ensaio a +130 mV___.

= 40,3 kgf/mra . Região central da

fratura. Estrias de fadiga e

segmentos intergranulares.

Micrografia obtida em MEV

(770x)

Figura 41

Idem foto anterior; com reve

lação de trinca secundária.

Micrografia obtida em MEV.

(770x).

Figura 42

Ensaio a +130 raV
ecs °máx

= 40/3 kgf/mm . Região cen-

tral da fratura. Estrias de

fadiga e ataque intergranular

acompanhado de produtos de

corrosão. Micrografia obtida

ei.i MEV (770x)

Figura 43

Ensaio a +130 mV
ecs °má-x

=40/3 kgf/mm . Final da trin

ca principal. Fratura dúctii ,

estática, coalescência ce ricrc

cavidades. Fratografia obtida

em MEV. (770x)



tergranulares eventuais (figuras 40 e 41), algumas vezes acompa

nhadas de produtos de corrosão (figura 42) . Esta região é a mais

extensa da superfície da fratura.

Ao final, a fratura apresenta caráter dúctil, ca-

racterizado pela coalescência de nicrocavidades (figura 43).

IV.3.1.4 - Ap-icciação doi

Os potenciais catõdicos mostraram não atuar nega-

tivamente no processo de corrosão sob fadiga do zircaloy-4 e,

por isso, os comentários serão limit?3os aos potenciais anódi-

cos.

Nas figuras 29 e 30 vê-se mudança completa de com

portamento quando os potenciais de ensaio variam de +110 para

+120 raV . No primeiro caso, ó material não se rompe, havendo

diminuição contínua da corrente e ocorrendo sua passivação.

En» todos os ensaios os potenciais de corrosão, ou

de circuito aberto, tornaram-se mais ativos após o início das

solicitações cíclicas, o que sugere o rompimento ou quebra do

filme passivo. A figura 30 mostra curvas de mesma taxa de decai

men to ate 10 ciclos, o que veo a corroborar a tendência ã pas-

sivação do metal.

A corrosão localizada dá-se por meio de pites e

também por caminhos ativos de dissolução, sendo estes principal.

mente intergranulares. Este tipo de dissolução anôdica, ep. cami

nhos ativos preferenciais, no zircaloy-4, já tinha sido citado

por CRAGNOLINO (22), quando fez experiências ds corrosão sob
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tensão, pelas quais ele sugeriu serem estes função da concentra

ção de estanho na matriz metálica, como mostra o esquema apre-

sentado na figura 44.

O surgimento da corrosão localizada vem fazer com

que a corrente cresça rapidar.ente e ocorra a ruptura do corpo-

-de-prova. Isto EÓ ocorre para potenciais iguais ou superiores

a +120 mV . Ê interessante notar que, coco foi visto no Itemecs

IV.1.4, o potencial de pite, em ensaios puramente eletroquimi-

cos, é superior a +170 mV . No entanto, a 40 kgf/mrn de ten-
ecs

saó máxima, +120 mV são suficientes não sõ para produzir pi-
GC5

tes como também para reduzir drasticamente a vida do material.

Cabe ressaltar que este ê o mesmo potencial previsto por CPAGKO

LINO (22) para a ocorrência de pites, em experiências potencios.

táticas e em curvas construídas com eletrodo em deformação.

O potencial de pite obtido neste trabalho é conco£

de . com aquele obtido pelo referido autor, embora os métodos

de determinação sejam diferentes, isto é, deformação uniforme e

deformação cíclica. No entanto, anbos foran realizados com o ele

trodo de trabalho em deformação, que produzia o rompimento do

filme anõdico.

IV.3.2 - Comportamento em Fadiga a Potencial Controlado

IV.3.2.1 - Cunvai de. fadiga

a) E = +100 mV

ecs

De posse dos resultados obtidos anteriormente li-

ter» IV.3.1.2), procurou-se estudar a influência da aplicação de



5 3

j
i

potenciais inferiores ao potencial "crítico" de +120 ™v
ecs»

 n a

resistência â fadiga do material. Para tanto foram realizados ]
* i

ensaios a +100 nvV . A curva obtida é mostrada na figura 45. *
ecs ^ A

i
Este resultado e surpreendente pois, ao comparar-se com a curva •*
obtida no ensaio ao ar (figura 2 3) , nota-se que o material foi \

i

menos susceptível à fadiga em rceio corrosivo que em meio "iner- \
<

te", o que não seria certamente esperado em se tratando de pro- \

cesso de corrosão sob fadiga.

Nesta curva o material foi capaz de suportar ten-

~ 2
soes mais altas (46 kgf/nm ) , e a vida mais longa que se pode

observar foi de 4,9 x 10 ciclos, na tensão de 42,3 kgf/mm , mui

to superior ao limite de 10 ciclos estipulado anteriormente.

A figura 46 mostra o comportamento da corrente nes_

ta experiência. Nos primeiros 10.000 ciclos as correntes crescem

ou decrescem, conforma a sua intensidade no início do ensaio,
4

coro tendência de se equipararem, apôs cerca de 10 ciclos, na

— 6 2 *5

faixa de 1,0 a 1,8 x 10 A/cm . A partir de 3 x 10 ciclos as

curvas apresentam aproximadamente a mesma taxa de decaimento. A

ruptura do material produzia picos de corrente, com variação de

10 a 10 A/cm , não proporcionais ãs tensões aplicadas. A

curva para 43,0 kgf/mm mostra crescimento da corrente a partir

de 1,4 x 10 , não tendo sido este, no entanto, motivo de ruptu-

ra do corpo-de-prova.

b) E =+140 mV
ecs

A mudança de comportamento do material para poten

ciais acima do potencial "crítico" de +120 mV , fica evidencia
ecs —

da através dos resultados apresentados na figura 4 7. Neste caso,



Figura 44 - Esquema sugerido para a microestrutura do zircaloy-4,

compatível com as observações microscópicas e os da-

dos de potencial de pite. ICRAGKOLINO (22;:

CTmáx,
(kgf/hm2]

IO7 IO8

N(n« de ciclos)

Figura 45 - Curva <J - x N; E = +100 mV
ecs
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N(n*d« ciclos)

Figura 46 - Gráfico I x N; E = +100 raV
ecs
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Figura 47 - Curva o - x N; E = +140 «V
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a aplicação de um potencial de +140 mV leva o material 5 rug
4 - -

tura em apenas 2 x 10 ciclos, quando a tensão maxima imposta
' 2era de 40 kgf/rnm . Deve-se ressaltar, uma vez mais, que a este

nível de tensão o material não apresenta ruptura em 10 ciclos,

tanto nos ensaios ao ar como nos ensaios a potenciais inferio-

res a +120 mV . Por outro lado, para que não ocorra ruptura

em 10 ciclos ao potencial de +140 mV torna-se necessária a

redução da tensão máxima a níveis inferiores à tensão de escoa-

mento do material. A figura 47 indica os resultados típicos, ob

tidos às tensões máximas de 38,5 e 34,3 kgf/mm .

A figura 48 apresenta a variação da corrente com

o tenpo, ou número de ciclos nestes ensaios, podendo-se obser-

var seu contínuo decréscimo tendendo a valores na faixa de 2,1

a 4,0 x IO"*8 A/cm2.

De uma maneira geral, pela observação das figuras

46 e 48, nota-se a tendência de produção de correntes tanto rrve-

nores quanto menores as tensões máximas de solicitação.

IV.3.2.2 -

a) E = +100 raV
6 CS

A figura 49 revela a superfície lateral típica dos

corpos-de-prova ensaiados a altas tensões. A foto foi tirada de

uma região próxima â trinca principal, onde aparecem bandas de

deslizamento e mac 1 ação mecânica. A figura 51 mostra que a for-

mação de pites ê possível nessas condições de ensaio, embora se

jam eventuais e de pouca profundidade.
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A figura 52 mostra ser a fratura em sua região inici

ai segundo direções cristalográficas, de aparência fibrosa. Carrd

nhando-se para o centro do corpo-de-prova, observa-se fratura ti

pica de estágio II de fadiga, porém, com estrias não muito níti-

das e facetas de grãos (figura 53). Na região final, a fratura ê

semelhante às mostradas nas figuras 27 e 4 3, de caráter düctil,

coro coalescência de microcavidades.

No caso particular de una amostra ensaiada a 42,2

kgf/mm de tensão máxima, ocorreram pites de forma arredondada

na superfície lateral, em região próxima a fratura (figura 54).

0 JTiesrno acontecendo em sua superfície de fratura, em sua região

inicial (figura 55). "o entanto, isso nlo foi o motivo da ruptu

ra do corpo-de-prova, visto que este alcançou vida de 2,7 x 10

ciclos.

b) E = +140 mV
ecs

As figuras 56 e 57 revelaram ter a superfície do

corpo-de-prova sofrido quase nenhuma deformação plástica; apre-

sentando, todavia, surgimento eventual de pites de relativa pro

fundidade, nos quais não se verificam trincas associadas.

IV. 3.2.3 - Apticciação doò Kíiultadoò

a) B - +100 mVecs

A comparação entre as figuras 30 e 46 revela que

as correntes iniciais dos ensaios a + 140 mV são menores
ecs

que as outras. Isto se deve a que, nessas experiências, antes

tie se dar inicio ãs solicitações, era aplicado durante 2 minutos
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tAAnf»

tf
D» K>4 10» 10« » 7

Figura 48 - I x N; E = +140 mV
ecs

Figura 49 Figura 50
Ensaio a +100 raV

ecs
44,5 kgf/ Ensaio a +100 mV

ecs
/ran . Superfície lateral próxima â re- /asa. Superfície lateral mostrando al-
gião de fratura. Presença de macias tas deformações plásticas próximas â
e e s t r i a s de fadiga. Micrografia região de fratura e ataque eletroquíiri
ó t i ca (820x) co não-predominante. Micrografia ótica

(820x)



Figura 51

Ensaio a +100 mV . o - =44,51_ ecs max
kgf/ran . Região afastada da fratu

ra. Pouca deformação por fadiga e

pites rasos- Kicrografia ótica.

(820x)

Figura 53
Ensaio 42,2

kgf/rm . Região central da superfí
cie òe fratura. Ruptura t ransgra
nular; estrias não muito níti
das e algumas facetas do grãos.
Micrografia ótica em MSV. (770x)

Figura 52

Ensaio a +100 mV . o -
•y e c s r?.a:i

= 42,1 kgf/mm . Região ini-

cial da superfície de fratu

ra. Fratura segundo orienta

ções cristalograficas prefe

renciais de caráter fibroso.

Kicrografia obtida em :-3V

(770x)

Figura 54
Ensaio a +100 mV

ecs
o , -• 42,2max '

kgf/nm , Superfície lateral.; pre-
sença de pites arredondados, Ki-
crografia obtida em 11EV
(1540x)
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mmmm

Figura 55
Ensaio a +100 mV

ecs
o - =max

= 42,2 kgf/mrn*1. Região inicial
da superfície de fratura; apresen
tando pites arredondados e face-
tas de grãos. Micrografia obtida
en MEV (385x)

Ensaio a +140 mV^.o

Figura 56

c = 38,5 kgf/rcn2.
Superfície lateral . Pites de origam inter
granular de relativa profundidade; de apa
recirtento não regular. Micrografia ótica
(820x)

Figura 57
idem foto anterior. Micrografia Ensaio ao ar. o -

jnax
ót ica (820x).

Figura 58
39,1 kgf/hun2. Cor

po-de-prova não ronpido. Pites na supar
fície lateral causados por polinento
eletrolítico. Micrografia ótica (1625x)
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o potencial, aumentando a passividade da superfície.

0 declínio das curvas da figura 46 mostra a ten-

dência de repassivação do material. A forma ondulada da curva de

2 „
43/0 kgf/mm e bem representativa do processo conpe<-itivo de dis

solução e repassivação do material, que é corroborado pela não

progressão dos pites rasos mostrados na figura 51 e os pites a£

redondados encontrados na superfície lateral (figura 54) ... Nestas

condições de ensaio, os pites parecem demonstrar, pela sua forma

geométrica, não serem concentradores de tensão.

A figura 58 mostra a superfície lateral de um co£

po-de-prova ensaiado ao ar. Os pites, nela vistos, são oriundos

de polimento eletrolítico e possuem também configuração arredon-

dada, o que confirma que estes tipos de pite não atuam como con

centradores de tensão, a ponto de influírem no processo de fadi^

ga.

O surpreendente aumento da resistência ã fadiga,

revela não ter a solução proporcionado a redução da energia su-

perficial (ver item II.2.'2.4). Logo, o filme superficial seria,

possivelmente, o único fator de melhora da resistência â fadiga.

ARGON (14) afirma que filmes finos, rígidos ou

frágeis, quando permanecem intactos podem produzir efeitos con-

sideráveis, por suprimirem a plasticidade superficial, citada

por FOURIE (15). Sabe-se, também, que ALDEN e BACKOFEN (18) blq

quearam a formação 3e degraus de deslizamento e nucleaçâo de trin

cas por um espesso filme anôdico. Nestes dois casos, mostram-se

só serem os filmes superficiais eficientes enquanto intactos.

Tanto i assim que GROSSKREÜTZ (17) enfatiza ser a interação fiJL
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me/substrato efetiva somente para a fadiga de alto ciclo, onde

pequenas forças controlam a emergência de discordâncias.

Sendo assim, neste trabalho, onde o filme superfi

ciai é obrigatoriamente rompido pela distensão do material, os

mecanismos acima não seriam eficientes, a menos que, de alguma

forma, pudesse o filme ser recomposto. A não-progressão dos pi-

tes rasos, o surgimento dos pites arredondados e a forma ondula^

da das curvas da figura 46 sugerem ser a rápida repassivação do

material a única responsável pela recomposição do filme.

DUQUETTE e UHLIG (13), em suas experiências em

que variavam as tensões e o pH da solução, obtiveram o mesmo li_

mite de resistência ã fadiga dos ensaios ao ar, para pH 12 em

aço carbono e solução de NaC£ e NaOH, donde concluíram que, ou

os filmes não se rompiam, ou a repassivação da superfície era

mais rápida que a dissolução local por formação de par galvâni-

co.

b) E = +140 m

Na figura 47, nota-se que, para tensões máximas

superiores ao limite de escoamento, em tensões nominais ou de

engenharia, o material rompe-se abruptamente (ver também ítem

IV.3.1.2). Para valores inferiores a esta tensão, não hã ruptu-

ra. Tal fato relaciona-se facilmente com a maior emergência de

bandas de deslizamento, a este nível de tensão.

As bandas participariam, principalmente na quebra

do filme anódico, pois, como foi explanado no item IV.3.1.4, o

ataque eletroquímico se faz em caminhos preferenciais estrutu-



rais do zircaloy-4 e não nas bandas de deslizamento.

0 contínuo declínio das curvas de corrente, mostra

dos na figura 4 8, vem a afirmar a passivação do metal durante o

decorrer dos ensaios a baixas tensões. 0 surgimento de pites e

não-progressão dos mesmos vem a corroborar o fato.

O aparecimento eventual de pites pode se dar pela

quebra do filme devida a uma concentração local- de tensões, ou

raesmo, alguma inclusão. Portanto, o forte ataque eletroquímico,

para tensões acima do escoamento, provavelmente seria pela con£

tante quebra do filme oxido, que impossibilitava a recomposição

do mesmo.

IV. 4 - EXPERIÊNCIAS CRONOGALVANOHSTRICAS DE CORROSÃO SOB TENSÃO

DO ZIRCALOY-4 E DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

As experiências de FERRÃO e colaboradores (8) , em

aço 304 (figuia 3) , demonstram ser o comportamento do aço inoxi^

dável bem diferente do zircaloy-4. Os ensaios feitos, a potency

ais mais ativos que o potencial de pite, tornavam a vida do ma-

terial mais curta que aos ensaios ao ar, em ordem crescente de

nobreza. Por isso, foram feitos ensaios comparativos de verifi-

cação da velocidade de repassivação dos dois materiais, segundo

o procedimento detalhado no Item III.5.

O potencial aplicado ao zircáloy-4 foi de +100

raV . por ser pouco inferior ao potencial "crítico" de +120

m Ve (figura 29)» Para o aço inoxidável usou-se, pela mesma ra

zão, +80 mV , pois o seu potencial de pite, em corrosão sob
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fadiga, ê de +100 raV em 0,5 M NaC£ (8). Portanto, os materi-

ais foram solicitados, em condições eletroquimicas similares.

Da figura 59 observa-se que uma vez começado o tra.

cionamento dos dois metais, as correntes registradas crescem ra-

pidamente até o instante em que o tracionamento contínuo ê inte£

rompido. Nota-se que as correntes iniciais, registradas no iní-

cio da deformação, eram defasadas, equiparando-se, no entanto,

desde os primeiros 2 segundos até seus valores máximos. Todavia,

após a interrupção da deformação, passavam a ter comportamentos

distintos. Nos primeiros 12 segundos já a corrente do zircaloy-4

era 3 vezes menor que a do aço. Após o primeiro minuto, essa di_

ferença aumentava para 5 vezes e chegando ao máximo de 8 vezes

em 4 minutos. Daí em diante, a diferença entre os valores dos

dois materiais tornava-se gradativainente menor até desaparecer

em 16 minutos. A figura 60, em escala linear de tempo, dá maior

clareza do comportamento da corrente após a interrupção da de-

formação.

A corrente resultante do processo de estirarr.ento

é proporcional ã formação de degraus de deslizamento. Logo, o

crescente aumento das intensidades de corrente, por este processo,

denota o surgimento progressivo de "pontos", na superfície do

material, nos quais foi exposto o substrato metálico.

Como a taxa de decaimento da corrente, após o ces_

sar da deformação, é proporcional ã velocidade de repassivaçlo,

pode-se afirmar ser a velocidade de repassivação do zircaloy-4

muito grande, bem maior que a do aço inoxidável 304. I&to signi

fica que a recomposição de filmes óxidos, rompidos por deforma-

ção, é muito mais rápida no zircaloy-4, protegendo o substrato
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(A/cm2)

10

X - Deformação
Interrompida

_j i i l l I i i t i * t t i l

10° 101 102 103
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Figura 59 - Curvas cronogalvanométricas para corrosão sob ten-

são em tração interrompida; 0,5 M NaCl

16 20
t(min)

Figura 60 - Cronogalvanoraétricas em escala linear de tempo, a-

põs suspensão da deformação.
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metálico do próprio meio passivante, que também ê corrosivo, e

acrescentando uma maior resistência ã fadiga pela supressão da

plasticidade superficial.

IV.5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas seções IV.1 e IV.3.1.2, são mostradas experi-

ências, diferentes em natureza, que levaram ã obtenção de valo-

res de potencial, nos quais formara-se pites no zircaloy-4:

a) E > +170 raV — em ensaios de simples polarização

eletroquímica, sem solicitações mecânicas.

b) E > +120 mV — em ensaios de corrosão sob fadiga

Para °máx > V

Ou seja, acima de +170 mV , formam-se pites inde
ecs ~~

pendentemente do estado de tensão do material, porém, para a fai^

xa de potenciais, compreendida entre +120 e +170 mV , eles tam
ecs —

bem podem ser formados desde que a tensão máxima do ciclo de fa-

diga seja superior a tensão de escoamento do material. Sob qual-

quer das condições acima, uma vez iniciados os pites, eles pro-

gridem continuamente. Portanto, o potencial de +180 mv_ __ pode

ser então chamado de potencial de pite, e +120 m V e c s áe potenci

ai crítico de pite em corrosão sob fadiga, nas condições experi

mentais estudadas.

No entanto, pelo fato dos pites estarem associa-

dos nao só aos potenciais aplicados, mas também às tensões cícli^

cas, eles podem ser formados e não progredir em seu crescimento,

nâo so tornando redutores da vida òo material. Como é o caso dos
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ensaios feitos em potenciais inferiores a +120 roV e tensões

máximas maiores que a tensão de escoamento, e dos ensaios a po-

tenciais de +120 a +170 mV e tensões máximas inferiores a es
ecs —

sa mesma tensão, como mostra a tabela III.

Também da tabela III, cbserva-se que, para poten-

ciais entre +120 e +170 nV e tensões máximas superiores à
ecs

tensão de escoamento, ha progressão de pites com corrosão intei:

granular segundo caminhos ativos preferenciais. Portanto, neste

caso, os pites não são concentradores críticos de tensão, pois,

para que eles progridara, torna-se necessário que atuem tensões

cíclicas mais elevadas, que permitam a dissolução anôdica segun

do caminhos ativos, de caráter químico-estrutural [CRAGNOLINO

(22)|, preferenciados pelas tensões mecânicas, dando origem ã

formação de trincas (figuras 34 e 35). Este mecanismo de inicia

ção de trincas se assemelha ao encontrado por DUQUETTE e ÜHLIG

(9), figura 7.

A observação do comportamento do zircaloy-4 em

corrosão sob fadiga, (tabela III), na faixa de +120 a +170 mV,^.
©cs

vem a sugerir que os pites se tornariam concentradores críticos

de tensão, somente quando o material fosse ensaiado a potenci-

ais iguais ou superiores ao potencial de pite (+180 mV e c s) e

tensões máximas Inferiores S tensão de escoamento, onde o cres-

cimento dos pites seria de nature2a simplesmente eletroquímica,

e o ser ou não ser concentrador crítico de tensões estaria asso

ciado ao seu tamanho e geometria, à semelhança do mecanismo pro

posto por KcMara, citado por LAIRD e DUQUETTE (6), e também en-

contrado por FERRÃO e colaboradores (8).



Para potenciais abaixo de +120 mV e tensões má

ximas inferiores a tensão de escoamento, o material não sofre

efeitos de corrosão sob fadiga em 10 ciclos. Para tensões

mas superiores ã tensão de escoamento, a exposição do metal ati^

vo, pela quebra do filrae oxido, produziria o ataque local pelo

meio corrosivo, não sendo o mesmo sustentado devido a alta velc>

cidade de repassivaçao do zircaloy-4. De maneira competitiva, a

repassivaçao viria a recompor o filme oxido, dificultando a mo-

vimentação das discordâncias e retardando a falha do material,

pela supressão da plasticidade superficial.

De certa forma, os resultados obtidos, nos ensai-

os de simples polarização eletroqulmica (item IV.1), poderiam

ser associados ã velocidade de repassivaçao do zircaloy-4, pois

quanto maior a permanência desse material, a potenciais anódicos

inferiores ao potencial de pite, mais. espessa torna-se a camada

de oxido em sua superfície.

Os ensaios potenciocineticos e galvanostáticos,

sendo de polarização progressiva, permitiria- o espessamento do

filme oxido, dando-se a sua ruptura a potenciais tanto mais ele_

vados quanto mais espesso fosse o filme. Deve-se notar que a não

uniformidade do filme seria a responsável pela não-reprodutibi-

lidade dos potenciais em que ocorre a ruptura do filme (figuras

19 e 20).

A polarização, diretamente em potenciais iguais ou

superiores ao potencial de pite, não produziria tal espessamen-

to, gerando pites quase que imediatamente, como ê o caso dos en-

saios potenciostãticos (figura 21).



Os ensaios fratográficos revelaram que, para po-

tenciais iguais ou superiores ao potencial crítico de +120mV ,

o início da fratura ê fortemente intergranular, diferindo do as

pecto fibroso obtido nos ensaios ao ar e a potenciais inferio-

res a este,-o que evidencia caráter eletroquímico predominante

nesses potenciais. 0 aspecto fibroso, referido, seria devido aos

poucos sistemas de deslizamento existentes e às baixas taxas de

propagação da trinca.

Na região central da fratura, o ensaio ao ar mos-

trou estrias de fadiga e direções preferenciais de formação de

trincas secundárias, pois, para ira material de estrutura hexago

nal coirpacta, os planos de deslizamento são poucos e, neste ca-

so, facilmente definidos pelo sentido e velocidade de propagação

", da trinca. Para potenciais iguais ou superiores a +120 mV , ob

servaram-se estrias e corrosão intergranular, corroborando o mo-

delo estrutural sugerido por CRAG-OLINO (22), visto na figura 44.

Os ensaios em potenciais inferiores a +120 mV mostraram estrí
ecs —

as não muito nítidas e algunas facetas planas.

A região final de fratura não demonstrou sofrer ÍIÍ

fluência do meio corrosivo, apresentando, em todas as condições

de ensaio, fratura dúctil com coalescência de microcavidades.

A tabela IV sintetiza as observações fratogrãficas

obtidas das amostras.



TABELA III

Resultados Obtidos

Condições

de

Ensaio

Comportamento

esperado em 10

ciclos

Aspectos micrográficos da superfície lateral

o - < amax e a - > amax e

Ruptura em tensões
Ao ar máximas superiores

a 40 Jcgf/mm2

Bandas de deslizamento
acentuadas, próximas ã
•fratura

E

Ruptura em tensões
máximas superiores

Superfície passivada,
sem pites

Formação eventual de pi-
tes, progressão impedida
pela repassivaçSo da supe£
fície

E > +120mV
ecs

E < +170mV

Ruptura em tensões
máximas superiores
a <J (38,7 kgf/to?)

ecs

Formação eventual de pi-
tes, progressão^impedida
pela repassivação da su-
perfície

Formação e progressão de
pites segundo caminhos
ativos preferenciais



TABELA IV

Observações Fratogrãficas

Ensaio
Região
da Fratura

Ao Ar E < +120 mV
ecs

120 nVecs 1 E ± +170 mVecs

Inicial
Com orientações cristalo-
graficas preferenciais,
de caráter fibroso

Com orientações cristalo-
graficas preferenciais,
de caráter fibroso

Presença de segmentos in-
tergranulares e facetas
cristalograficas

Central

Estrias típicas de está-
gio II de fadiga. Trin-
cas secundárias segundo
direções preferenciais

Estrias típicas de está-
gio II do fadiga, porem
não muito nítidas

Estrias típicas de estágio
II do. fadiga c segmentos
intergranulares

Final
Coalescincia de microca^
vidades

Coalescência de microca
vidades

Coalescência de microcavi-
dades
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C A P I T U L O V

CONCLUSÕES

1) - O zircaloy-4 não apresenta l imi te de r e s i s t ê n c i a â fadiga

em 10 c i c l o s , tanto em ensaios ao ar quanto no meio corro

sivo estudado.

2) - O zircaloy-4 é susceptível ã corrosão sob fadiga, quando

submetido a potenciais e tensões que, combinados, poss ib i -

i l i tem a formação e progressão de p i t e s :
I

a) Potenciais superiores a +170 mV , sob quaisquer ten-
60S

! soes máximas aplicadas;

I b) Potenciais iguais ou superiores a +120 mV . para ten-
j ÔC S

soes máximas superiores ã tensão de escoamento.

3) - Condições nâo incluídas em a ou b, do item anterior, fazem

1 com que o zircaloy-4 tenda a repassivar-se, mesmo apôs in_i

ciado um processo de corrosão por pites.

4) - Potenciais inferiores a +120 mV prolongam a vida do

zircaloy-4, conferindo ao mesmo resistência â fadiga maior

que a obtida em ensaios ao ar.
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5) - Nesses potenciais, E < +120 mV , a a l ta velocidade de re
ecs —

passivação do zircaloy-4 geraria a recomposição do filme

oxido, en caso de rompimento do mesmo, causando o aumento

da resistência ã fadiga.

6) - Solicitações cíclicas, a tensões mâxir.as superiores ao li-

mite de escoamento e potenciais iguais ou superiores a

+120 mV- , intensificam a dissolução anódica, em caminhos

ativos preferenciais. Tal dissolução é de predominância in

tergranular.

7) - O ataque intergranular também é notado na superfície de

fratura, em potenciais iguais ou superiores a +120 mV ,
6 CS

principalmente em sua região inicial. Abaixo desto potency

ai, as fraturas mostraram-se de aspecto semelhante às obti

das em ensaios ao ar.

8) - O zircaloy-4 não tem sua vida em fadiga reduzida pela apli^

cação de potenciais catódicos.
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