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NIO SOB FORMA DE CHAPA EM MEIO AQUOSO(1>
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Jorge C. Galo(2)

RESUMO
O processo de corrosão do alumínio 10SO sob a forma de chapa foi estudado
nas temperaturas ambiento, 45 e 609C eu água deIonizada, a mesma utilizada
no Reator Argornsuta. Além da Influência da temperatura, foi avaliada lam-
bém o efeito do Ions cloreto e do oxigênio. Verificou-se que a quantidade
de oxido formado à temperatura ambiente é praticamente desprezível mesmo
apôs 50 dias de ensaio; a 45 e a 60*C os corpos de prova ficaram totalmen-
te cobertos de bayerita, sendo que a quantidade de oxido formado a 45CC o
maior que a 609C. Observou-se que haverá risco, no ponto de vista de corro
são, no caso da água do reator sofrer contaminação com ions cloreto. Cons
tatou-se também que o material poderá ser utilizado desde que o meio não
seja fortemente oxidante. Em potenciais de eletrodo superior a -900 av
(-280MVH) O material sofrerá corrosão por pite.

ABS .fyT
Th rocess of corrosion concerning the aluminium 1050 plate was studied
a • on temperatures, 45 and 609C in deicnized water, the sane Argonauta Roactor
w .< r. Beyond the temperature Influence, it was verifyed the effect of
cai /,* do Ion and oxygen. It was found that the amount of oxyde formed at
IJ>. ,j temperatures is almost negligible; at 45 and 609C the samples were
co'eied with bayerita, the quantity of oxide formed at 459C being higher
'it r at 609C. It was observed that there will be risk of corrosion in the
íí j of Reactor water to undergo contamination with chloride ions. The re
%: '. ;s have shown that the material can be used since the medium don't be
; rongly oxidizing. At potentials higher than -900 mV (-280mVH), the
* terial will undergo pitting corrosion.

I, INTRODUÇÃO

C alumínio e dlvorsas de suas ligas são largamente usados como materiais a^
^ rnativos em reatores de pesquisa moderados • refrigerados a água, onde a

» o
temperatura da água nao excede 100 C.
O alumínio apresenta propriedades de Interesse nuclear tais comot baixa se
cão de choque de absorção pare noutrons térmicos e meia vida curta. Além
destas propriedades, tem um custo acessível, boa resistência à corrosão e
boas propriedades mecânicas em temperaturas moderadas.
O presente trabalho teve por finalidade estudar o comportamento do alumí-
nio 1050 para aplicações nucleares, sob forma de barra, quanto â corrosão
em meio aquoso nas temperaturas ambient», 45 e 609C. Além da influência
da temperatura, foi avaliado também o afeito de fons cloreto e de oxigênio.
(1) Contribuição Técnica a $9t apresentada no 129 SENACOR-Seminário Nacio-

nal de Corrosão.
->Í2) Departamento de Materiais e Metalurgia/Divisão de Corrosão -
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2. PROCeOIMEMTO EXPERIMENTAL

Foi empregado o alumínio com a seguinte composiçãoi0,080% Si» 0,012% Cu,

0,42% Fe e 0,062% Z*.

Os corpos de prova para os testes foram retirados de .chapa de alumínio.

O reator Argonauta utiliza água ceionizada para a moderação dos neutrons ,

refrigeração e reflexão de neutrons superior e inferior. Esta mesma água

foi utilizada para os teste» de corrosão. Segundo análise realizada neste

estabelecimento a concentração de cloreto ê de 0,1 ppa e a corríutividade de

1,1 umho.cm" . Os ensaios foram realizados a 24 - 1, 45 i 1 e 60 ! 19C.

A corrosão foi avaliada por meio de ensaios de imersão, de polarização, di-

fração de raios-x e microscopia ótica e eletrônica.

Ensaios de Imersão

Os corpos de prova do alumínio foram polidos mecanicamente até a lixa de

granulação 600, lavados com água corrente, água destilada, álcool etlllcoe

secados. Apôs pesagem em balança analítica com precisão de 0,01 ag, foram

imersos na proporção de 25 ml/cm2 conforme a norma ASTM 6-31-1981(1>. Du-

rante o ensaio os corpos de prova foram pesados periodicamente sendo previa

mente secados em fluxo de ar quente, neste período a água foi renovada, ten

do-so o cuidado de manter a temperatura do ensaio. Mo final do tempo pre-

visto para cada ensaio os corpos de prova foram examinados por microscopia

ótica e eletrônica, o ganho de massa foi calculado cm ug/cm .

Ensaios de Polarização

Foram realizados ensaios potenciodinâmicos com velocidade de varredura de

12 mv/min, inlcldndo-so a polarização om -1500mVn_.. Realizou-se também

ensaios potcnciostãticos durante 6 horas. Este método é geralmente aceito

como sendo a melhor técnica para a medida de E para o alumínio e suas

ligas ' ' ' '. Na execução dos ensaios foi empregada cuba de vidro pirex

imorsa em un banho-maria. Os corpos do prova foram previamente polidos a-

té a lixa de granulação 600 e posteriormente imersos em água retirada do

reator • 10 ppm Cl* cujo pH medido a 259c foi de 6,05 e a condutlvidade de

37 umho.cm' . A adição de 10 ppm de cloreto tem como finalidade auwontara

condutivldade de água e ao mesmo tempo simular uma água que estaria circu-

lando no reator caso a rm»Ln» trocadora de Ions falhasse. A solução foi

mantida Isenta de oxigênio por borbulhamento continuo de N, purificado.

3. BKSULTADOS E 01SCOSSAO

Ensaios de Imersão
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As curvas de ganho de massa versus tempo foram registradas a 24, 45 « 60vc

em água do reator. Os resultados nas três temperaturas estudadas estão tu

marlzadce na figura 1. Anallsando-se o gráfico-, observou-se que a varia-

ção de massa para o alumínio em água a 24 C é praticamente desprezível.

-. ._ ... . . Estes resultados foram confir-

mados no ensaio com duração de

50 dias (figura 2). Constatou

-se durante este período de ex

periência que os corpos de pro

va ficaram ligeiramente escure

cldos. Nesta temperatura, tan

to a taxa de corrosão generali

zada como a taxa de corrosão

por pite são praticamente des-

— — •— - — prezlveis. Isto é confirmado

Figura li Curvas de variação d* massa do não só pela curva de variação

alumínio en HjO a 24 C. de massa mostrada na figura 1,

mas também pela análise da su-

perfície por microscopia ótica

e eletrônica. A figura 3 mostra o aspecto da camada de oxido sobre um dos

corpos de prova. Observa-se nesta figura uma camada acinzentada com al-

guns cristais brancos. Presume-se que esta camada seja a pseudobochroita e

os cristais.brancos são de bayerlta conforme citado na literatura ' ' .

Além da formação da camada de oxido observou-se ainda alguns poucos pites

sobre a superfície dos corpos de prova. A figura 4 mostra o aspecto do um

dos'pites encontrados. Vê-se a formação de um produto de corrosão de cor

branca sobre o pite e na sua periferia, eon aspecto similar á bayerita;

isto leva a pensar inicialmente

que, apesar de haver corrosão

localizada, esta tende a cessar

devido ã forjMçáo de oxido. No

entanto, o exame mais minucio-

so da superfície por mirrosco-

pla eletrônica de varredura,

mostrou que o contorno dos pi-

tes é muito profundo. Logo,

é necessário um estudo mais pro

longado para saber se estes pi

tes se passlvarão totalmente our
Figura 2t Curva de variação de massa do

jluainlo en H20 a 24
9C
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Figura 3t Alumínio -

249C - SO dias

Figura 4» Alumínio-

249C - 50 dias

Ugura 5i Alumínio - M20/

459C - IS dias

permanecerão ativos nos pon-

tos de maior profundidade.

A figura 1 mostra ainda as cur-

vas de variação de massa para a

barra do alumínio 1050 cm água a
o o .

45 e 60 C. Observa-se que apôs
5 dias de imersâo o ganho de mas

a o

ia a 45 C c maior que a 60 C; em

relação ao ensaio realizado a

249C, o ganho de massa após 18

dias de Imersâo é cerca de 33,5

vezes maior para o alumínio em

água a 45 C e 28 vezes para o a-

luaínlo em água a 60 C. Notou-se

ainda que após 5 dias de-exposi-

ção os corpos de prova de alumí-

nio em água â temperat-.ura de 6o'c

apresentam uma variação de massa

praticamente constante tornando-

-se a superfície do metal prote-

gida contra subseqüente corrosão.

Para o alumínio cm água a 45 C

somente apôs 15 dias é que este

efeito foi observado.Ferreira

encontrou, por outro lado, que as

taxas de corrosão são sempre crês

centes com a temperatura. Este

autor observou, como em nossos ex

perimentos, que a corrosão tende

para um ponto de saturação, tor-

nando • camada de oxido proteto-

ra contra subseqüentes corrosões

para as temperaturas de 40, 60,

S0 e 909C.

Observou-se que inicialmente os

corpos de prova ficaram escureci

dos, sendo que o tempo para es-

te escurecimento é dependente da

temperatura; a 45 e 60 C o es-
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cureciieento e rápido Mas, COMO comentado anteriormente, d 24 c « muito lcn

to. A 24 9C notou-se que os corpos de prova permanecia* levemente escureci
o

dos apôs SO dias de ensaio. Por outro lado, a 60 C apôs aproximadamente

dois dias, estes coMeçan a clarearj a 459C os corpos do prova ficara* rap^

dancnte escurecidos e assim permaneceram até próximo ao fim do encaio ( 18

dias);

A figura 5 apresenta uma vista tia superfície das camadas de corrosão produ

zidas nos corpos de prova em água a 45 C. De uma maneira geral, a superfí^

cie de todos os corpos de prova encontra-se como na figura anteriormente

mencionada. Constatou-se nesta fotomierografia das camadas de corrosão,

cristais brancos de bayerita, incrustados numa camada acinzentida e lisa
I BI

que se supõe ser a pseudobohemita como mencionado na literatura' '.
Estes mesmos cristais brancos são observados

também sobre os corpos de prova de alunlnio
Q

em H,0 a 60 C apôs 19 dias de experiências
* o

(figura 6). A 60 C verificou-se que havia ain

da sobre a superfície dos corpos de prova al̂

guns pontos característicos de ausência de

crescimento de oxido. Estes pontos têm apa-

rência de pites quando comparados com a su-

perfície adjacente de oxido. Pode-se obser-

Fcrrei-

se-

gundo ele, os corpos de prova mostraram pon-

tos escuros na camada de corrosão aparente-

mente indicando a corrosão por pite. Porém,

após a remoção da camada verificou-se que es

tes pontos não se estendiam pelo metal. Ob-

servações metalográficas com microscópio cm

grande aumento mostraram que estes pontos es

euros são aglomerados de cristais, cujo pos-

terior crescimento origina a camada do oxido.

A suposição de que o oxido formado sobre a

superfície dos corpos de prova a 45 e 60 C

fosse a bayerita foi confirmada não só pelas

observações ao microscópio eletrônico mas tam

bem pelai análise,! por difração de raios-x.

Para os corpos de prova a 24 C não foi deteç

tada • presença de bayerita; a amostra foi í

Figura 6: Alumínio -

609C - 18 dias

var este tipo de falha na figura 7.

ra* ' encontrou resultados semelhantes.

Figura 7: Alumínio - H20/

6<TC . 18 dias
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Figura 8t Curvas de variação de massa do

Alumínio em H,0 e em H,0 • 10 ppm Cl"

a 45VC

:/^ü

Figura 9t Alumínio - n,O/

10 ppm Cl"/459C - 18 dias

Figura 101 Alumínio • I

10 ppm C1"/4S9C - 18 dias

^

dentifiçada como sendo alumí-

nio. Supõe-se que a quantida

de de oxido fornada não foi

suficiente para ser detectada.

A figura 8 mostra as curvas

de variação de massa para o

alumínio em água pura e em

H2O • 10 ppm Cl" a 45
9C.Obser

va-se pela figura que o ga-

nho de massa para o alumínio

em água pura é maior que em

água contendo 10 ppm de clore

to. Supõe-se que em solução

contendo 10 ppm de cloreto o

ganho de massa é menor porque o material per

de mais peso devido à corrosão localizada.Ss

ta suposição foi confirmada quando observou

-se, no microscópio eletrônico, corpos de pro

va que permaneceram em HjO * 10 ppm Cl". A-

pós exame dos corpos de prova verificou-se

que havia regiões muito atacadas por pites

(figura 9) e outras, no mesmo corpo de prova,

sem ataque (figura 10). Este resultado mos-

tra o perigo de haver uma contaminação da

água com íons cloreto.

Ensaios de Polarização

As curvas de polarização potenciodlnámicas do

alumínio 1050 em solução de H,0 do reator

• 10 ppm Cl" i temperatura de 24, 45 e 609C

estão representadas na figura 11. Cada cur-

va representa a média de 3 ensaios.

Pela figura 11 pode-se observar que o poten-

cial de corrosão do alumínio diminui de

- 1205 m\r_. (-585 mVH) a 24
9C para-1320mV

ess
(-700mVHJ a 60

rC.
ess

Observa-se ainda que o
Epito p a r a s s t* m a t o r i a l * 2 4 C é cerca de
100 mV mais nobre que a 45 • 609C.

Além dos ensaios potenclodlnámicos, foram re
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Figura 11: Curvas de polarização
anódica do alumínio 1050 em HjO*
10 ppm Cl" a 24, 45 e 609(solução
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allzados também ensaios poten-

ciostáticos, cujos potenciais

aplicados foram previamente se-

lecionados da figura 11.

Após cada ensaio os corpos de

prova foram observados ao miens

copio ótico. A determinação do

potencial de pite por este meto

do apresentou algumas dificulda

des na definição do valor denta

grandeza. Entretanto, os renul

tados mostraram que abaixo de

-900 »V e 8 8 (-280mVH), valor es-

te considerado como potencial de

pite pelo método potenciostáti-

co, a barra de alumínio em H_0

* 10 ppm Cl" a 24, 45 e 66?C,na

ausência de oxigênio, não sofre

corrosão por pite. Verificou-

se ainda que a temperatura não

influencia sobre o E ,t .

Nlsancioglu e Holtan(5) rnanall

•ando os resultados de Droli"'

observaram que a temperatura nâo

afeta significativamente, entre

0 e 309C, o potencial de pite

de ligas de alumínio em solução

3% NaCl. A mesma conclusão foi

obtida por Bohnl e Uhlig(9)para

o alumínio 99,99» em 0,lM NaCl

quando a temperatura variou d* 0

a 409C. Rosenfeld e col.(10)ob

Ci" a 24, 45 • 60vC.

(11)

servaram, entretanto, um efeito

apreciável da temperatura entre
9,

Figura 12t Curvas Potencial versus Tea

po para o alumínio 10S0 em H20 • 10 ppn

0-90""C no potencial de pite do

alumínio.

De Nichell e col.***' determinaram valores de potencial de pite para o alu

mlnio 99,99% em solução de NaCl variando de 0,01 a 5N, â temperatura ambi-

ente. Estes autores observaram que há uma dependência linear negativa en-
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tre o E e o logaritmo da concentração de NaCl. Para a concentração

do NaCl utilizada neste trabalho (10 ppm Cl" ou 16,47 ppm NaCl), o E
pi te

tvtirado por extrapolarão da reta de De Micheli seria de aproximadamente

-270 m\'fí ou -890 mV . Este valor está de acordo com o obtido neste tra-

bilho onde obsorvou-se que abaixo de -900 mV _ o alumínio não sofre corro-
ess

;ião por pite.

A figura 12 mostra as variações do potencial de corrosão do Al com o te»-

po, vm H-,0 * 10 ppm Cl" a 249C, 459C e 609C. Esta figura mostra ainda a

influência do oxigênio sobre o E
e o r r» Observa-se que, na ausência de 0,»o

potencial de corrosão nas três temperaturas estudadas tende a se estabili-

zar em torno de -1350 mv „ (-730 mV u). Ao borbulhar oxigênio, o potenci-
ess n _

ai aumenta bruscamente para -1070 mV em 24TC, -1160 mV ._ (-540 mVu) em
o o c*' B o

45 e -1180 mV (-460mVK) em 60
VC, Na presença de 02 e a 24

VC o potencial

dt? corrosão estabilizou em -1040 mV (-420 mV»). A 45 e 609C o E
c o t r

tendo a so estabilizar num murmo valor, cm torno de -1255 mV___ (-635 mV u).
g BBS H

Pode-se observar que a 45 e 60 C o E c o r r © cerca de 215 mV mais ativo que

a 24 C. Observando a figura 12 verifica-se que o oxigênio aumenta o E c o r r
do Al de 310 mV para a temperetura de 24 C e de apenas 95 mV para as de-

ft
mais temperaturas. Isto mostra que o efeito oxidante é maior a 24 C, ou
soja, a presença de oxigênio eleva o potencial de eletrodo do alumínio cm

fy
H,0 a 24'c para valores mais próximos ao B_..^ (E«4fcl."-900 mV __) no caso* n pite pite ess _
cios ensaios a 24 C (E«-1040mV ) enquanto que nas. temperaturas de 45e60TC

(121

ir,to não acontece >.E>-1255 mV ). Goldard e ccl. 'encontraram que o a-

lumlnio em água a temperatura ambiente na ausência de 0- não sofre corrosãw

por pite, nas, por outro lado, quando a água é saturada com O, o inicio dos

pites ó rápido. Nisancloglu e Holtan' ' observaram, entretanto, da análise

dos resultados de Broli' ', que a presença de O 2 na solução de NaCl 3% não

altera os valores dos potenciais de pite d« 3 tipos diferentes de alumínio,

tanto a 0 (zero) quanto a 30 C.
4. CONCLUSÕES

1 - A variação de mas*; para o alumínio em H_O a 24 C, apôs 50 dias de en-

saio é praticamente desprexivel mas, por outro lado, o material apresentou

alquns pitos sobre a sua superfície.

2 - rol veilficado para as temperaturas de 45 e 60 C que a variação de mas_

sa tende para um valor constante. Nestas circunstâncias, observou-se au-

üência do corrosão localizada.
3 * 0 ganho de massa para o alumínio em água deionlsada, apôs 10 dias de
ensaio, é cerca de 33,5 vexes maior a 459C e 28 vexes maior a 60*C do que
« água a 24»c. ~
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r^K - Análises por difração de ralos-x revelaram a presença de bayerita ^

(A12O3.3 H20) nas camadas de corrosão a 45 e 60
vc. A 249C não foi possível

identificar o oxido por esta técnica.

5 - Os potenciais de corrosão do alumínio em H2O • 10 ppm Cl", na ausência

de O2, diminuem com o aumento da temperatura. Entretanto, estes valores

obtidos nos ensaios para determinação de B x t à circuito aberto são prati-

camente os mesmos após 2,5 h.

6 - 0 efeito do oxigênio sobre o potencial de corrosão ê mais acentuado na

temperatura de 249C. Na presença da 02 • a 24
9C este potencial é próximo

ao potencial de pite.

7 - Os potenciais de pite para o alumínio em H20 • 10 ppm Cl", na ausência
de 02, obtidos pelo método potenciodinâmico diminuem quando a temperatura
aumenta. Por outro lado, pelo método potenciostátieo, não se observou ne-
nhuma influência da temperatura sobre o potencial de pite.
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