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3ESUM0
Avaliou-se o comportamento quanto à corrosão d* tubos de alumínio em con-
dições de imersão natural eu M i o aquoso. Observou-se ataques localizados
sobre a superfície dos tubos para todas as tenperaturas estudadas. Veri-
ficou-se ainda que a variação de Massa para os corpos de prova ensaiados
es> água deionisada ã temperatura ambiente 6 praticamente desprezível. En
tretanto, para as temperaturas de 45 e 609C o alumínio reage com a água
rapidamente formando uma camada de oxido hidratado de alumínio conhecido
como bayerita. Constatou-se ainda que o contato da grafite e partículas
com alto teor de cobre, com o alumínio forma um par galvânico nao favorá-
vel, devendo portanto ser evitado.

ABSTRACT
This work evaluates the corrosion of aluminum tubes under conditions of
natural immorsion in aqueous medium. Local attack was observe** on the
surface of the tubes for all temperatures studied. It was found that the
•mass fluctuation of the samples tested in deionlzed water at room tempe-
ratures is practically lncxistent. However, at temperatures of 45 and
60vC the aluminum react rapidly with water forming a film of hydratod
oxide of aluminum known as bayerlte. It was verified that the contact
of graphite and particles containing high content of Cu with aluminum
forma a galvanic couple which should be avoided.

1. INTRODUÇÃO
0 alumínio â temperatura ambiente e em meio aquoso forma um filme de oxi-
do hidratado e a taxa de corrosão i geralmente multo baixa* '. 0 princi-
pal dano são os pttes os qu*is são fortemente provocados pela presença de
lons cloreto e Ions desertos metais pesados. Os últimos, são danosos por
que se depositam sobre a superfície do alumínio e formam pares galvânico*
locais'1*. Efeitos similares podem aparecer quando há a contaminação com
a grafite*"' . Quando a temperatura aumenta, a taxa de corrosão genera-
lizada aumenta e o efeito das condições da água sobre o Al torna-se mais
notório. Maior corrosão é encontrada quando a água é continuamente reno-
vada. Em geral, a irradiação não afeta significativamente a natureza pro
tetora do filse dt oxido sobre o alumínio ' . Tem sido observado que o
produto de corrosão predominante depende da temperatura» abaixo de 60 -
709c U'2'3*, eoçc<4), 8O-»oV 1 O ) ou 80-10oV4) o oxido formado é o

(1) Contribuição técnica a ser apresentada no 129 S E W OR,
(2) Departamento de Materiais e Metalurgia/Divisão de Corrosão - CNSN/ZOf
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oxido de alumínio tri-hidratado (A1,O. . 3 H-0) bayerlta, enquanto a boeh
• J a» ^*

alta {AI2O3 . H2O) ê detectada em maior quantidade em teaperaturae mala ajL
tas(1'2'3'4>X0>. Segundo Alwltt(4> o crescimento do filas de oxido sobre
o alumínio ea H2O ocorre aa dois estágiost ua filas de pseudoboehmita
(A12O3 .XH2O sendo 1,5 < x < 2 , 5 )

t í ' 7 ' 8 ' " é produaldo inicialmente e en
tão ê recoberto coa uma caaada de erlatals de bayerlta. Ferreira' ' con
firaa a formação de pseudoboehmita inicialmente. Segundo ele, o mecanis-
mo de formação dos õxidos na camada de corrosão para temperaturas inferlo
res a 1409C, aeria a foraação inicial de pseudoboehaita e a partir dela a
formação de bayerlta que por aua ves vai ae transformando ea bofthmita aa
maiores proporções â asdieaque se auaenta a teaperatura. Para temperatu-
ras superiores a 1409C o mecanismo seria a foraacáo de pseudoboehaita a
qual vai se transformando em boehaita.
Segundo Kawasaki'111 a caaada de pseudoboehmita éacinzentada e em forma de
plaquetas, enquanto que as caaadaa dos cristais de bayerlta e boehaita aáo
brancas, incrustadar ra pseudoboehmita.
A influência da te-.p satura sobre a corrosão do aluaínio tem sido estuda-
da por diversos p • «Isadoras. Os resultados encontrados são ainda bas-
tante contraditei X ..
Porter e Hadden' y estudaram o coaportaaento quanto â,corrosão da liga
de alumínio AA liffj *m água nas temperaturas de 35, 50 e 809C. Eles esta
bcleceraa que ha*;* • formação de ua filme sobre a auperfícle, cuja quan-
tidade auaenta y A a temperaturas a 80 C nenhum pite se desenvolve. GojL
dard a col. ' * judaram também o coaportaaento da liga de aluaínio 1100
cm água em temperaturas até 709C. As observações foram feitas após um pe
rlodo do lmersáo de 11 «omanas. Bstabelecoram que a curva de profundida-
de de pite vorsu* temperatura para alguns pitas tem um máximo a aproxima-
damente 409C. A profundidade neste ponto era até 5 veses maior do que a
259C. Hears e Br>wn' ' encontraram que a medida que a temperatura auaen
ta, a densidade e a probabilidade de nueleaeio de pite auaenta havendo,en
tretanto, uma diminuição na profundidade de pite. Por outro lado, Rove e
Walker'14' mostraram que aumentando a temperatura de 2Í9 a 71ÇC não tumen
ta grandemente a quantidade de corrosão, mas altera o tipo de corrosão,
Goldard a col, ' encontraram que o comportamento quanto á corrosão do a-
lumlnlo ea água pura muito quente é completamente diferente do seu compor
taaento em água a temperaturas mais baixas. Em água pura abaixo de 509C,
há uma corrosão unlforae despretível do alumínio, mas á medida que a tem-
peratura aumenta, a taxa pode tornar-se apreciável, especialmente se a á-
911a astá em movimento. A taxa inicial de corrosão uniforme é rápida» mas
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decresce parabollcaaente para uma menor taxa- constante quando o filme de

oxido na superfície torna-as espesso, k teaperaturas superiores, depois

de ua período de indução o qual depende da liga e da teaperatura, uma rá-

pida corrosão intergranular pode iniciar-se e levar á desintegração do ae

tal e a uma completa conversão para oxido, isto sendo chiando de corrosão

catastrófica'2*.

Quanto ao oxigênio dissolvido na MjO, ele é provavelmente o composto aals

significativo que afeta a corrosão. Tea sido observado que a completa •»-

liainação do oxigênio da H20 *•*»» grandemente a corrosão do alualnio. Go

dard e col.(21 têa encontrado que o alualnlo ea água na ausência de 0 2 não

sofre corrosão por pite aes, por outro lado»

oxigênio o inicio dos pites é rápido.

2. PROCEDIMENTO EXPERUHHTAL

quando a água i saturada coa

roraa utilizados neste trabalho dois tipos de tubos, designados por tubo 1

e tubo 2. Apresenta*»» na tabela 1 a análise qulaica de cada ua deles.

Tabela lt Composição qulaica dos tubos de alualnlo

TUBO

.ELEMENTO

1

2

0

0

Si

.os

,038

re

0,1.

0,20

0

0

Cu

,00*5

,0047

Nn

0,022

-

0

0

«g

,0016

,021

m

0,067

-

Ni

-

0,015

Os tubos 1 apresentaraa superfície eoa aspecto noraal, o aesao não ocorren

do com os tubos 2, tendo estes alguaas partículas ascroscóplcas incruste-

das em sua superfície. A tabela 2 aostra a coaposlção destas partículas

obtidas através de análise na aicrosond* ea 3 regiões distintas.

Os tubos número 1 foram en
Tabela_2« Composição qulaica das partículas ,.lado, „, formã e<m> „'_

incrustadas no Al através de alerosonda. cebido» ea água delonissda

á temperatura ambiente,

45 e 60 0 e acoplados a

grafite ea água •lOppwCX"

á teaperatura ambiente e a

60^C. Os tubos numero

2 foram ensaiados COMO

recebidos e jateadoe com

vidro, tenso sido ensaidoi

r

~-*»>^^ TEOR

Cobre

Zinco

Enxofre

Alualnlo

RECIAO

57,96

23,047

16,15»

2,6S9

1 REGIA© 2

71
23
2
2

,992

,142

,730

,379

RECIAO 3

31,772

21,349

31,10*

1,719
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ea água delonlzada nas temperaturas ambiente e a 60 C.
Vale a pena ressaltar que a água utilizada nestes ensaios i a aesaa usada
no reator Argonauta apresentando condutlvldade de 1,1 wS , concentração
de cloreto de 0,1 ppa e pR de 6,02. 0 coaportaaento do aaterial foi ava-
liado através de ensaios de laersão, de análise por dlfração de raios-x e
de observações aetalográflcas coa auxilio de alcroscopla coa luz polariza
da e alcroscopia eletrônica de varredura.
Os corpos de prova antes de cada ensaio foraa lavados coa deter gente, água
corrente, águ« destilada, álcool etlllco durante 5 alnutôs no ultrasoa e
secados coa fluxo de ar quente. A seguir foraa pesados ea balança analí-
tica coa precisão de 0,01 ag e laersos na proporção de 25 al/ca2 conforme
a norma ASTM 631 - 1 M 1 l l 5 ) .
Durante o ensaio os corpos de prova foraa pesados perlodicaaente sendo
previamente secados ea fluxo de ar quente. Neste período, a água foi re-
novada tendo-se o cuidado de manter a teaperatura do ensaio. A variação
de aassa foi calculada ea wg/ca .

3. RESULTADOS B DISCOSSUO

3.1 Aluainio 1

A figura 1 aostra as curvas de variação de aassa versus teapo para os tu-
bos de aluainio 1 ea água deionlzada nas temperaturas ambiente (26 C), 45

A

e 60 C durante 18, 17 e 16 dias respectivamente.
Observa-se nesta figura que a
variação de aassa para o alua£
nlo 1 ea água a 269c é pratica
mente desprezível enquanto que
a 45 e a 609C á bastante signi
flcatlvai • 650 wg/ca2 para 459C
e • 470 wg/ca2 para 609C, valo-
res estes obtidos no final do
ensaio. Verifica-se ainda que
o ganho de aassa a partir de 3
dias para este aaterial eaaelo
água i aaior a 459 que a 609C.
üm coaportaaento seaalhante foi
obtido quando as chapas de alu
alnlo 1050 foraa estudadas(16I
observou-se que a partir de 5

Figura 1» Curvas de variação de aassa
de aluainio 1 ea água delonisada.



alas o ganho da «assa a 45*C i salor qua a «09C. Ferreira110' a Portar e
Hadden*12' encontrara*, por outro lado, qua aa taxas da corrosão genarali
tada sio saapra crescentes cos a temperatura. A figura 1 soatra ainda,pa
ra ** taaparatoras da 45 a CO C« qua a eorroaâo tenda para us ponto de as
turaeáo, tornando a superfície do setal protegida contra subsequente cor-
rosão generallsada. laaultadoa semelhantes foraa encontrados enterloraen
te(10'16>.
Observando-se os corpos da prova, apóa oa ensaios, verlficou-ae que a 45

a a 60 C hâ a formação da usa de oxido a alguna poucos pontos de
corrosão locallsada. A 21 C oa corpoa da prova continuaram com aspecto
br'lhante como antes do ensaio, saa, por outro lado, cos pontos da corro-
são locallsada.
A experiência a 2í9C foi repetida por us período salor da tempo (44 dlaa).
No final deete enaaio, oa corpoa da prova não saia apresentavam superfície
brilhante, mas escurecidas. A auperfíele destes apreaentou corrosão loca
Usada cm várias regiões coso poda sar visto na figura 2. Analisando es-
tas regiões cos aais detalhes a prosovendo-se us exame geral da superfície

dos corpos de prova constatou-se qu*
da usa maneira geral, há usa tender»
cia para a deposição do produto de
corrosão sobre os pites. Mo entan
to, o contorno dos pites i profundo.
Comparando oa resultados obtidos nes
te trabalho cos os apresentados an-
teriormente para esta temperatu
ra, observa-se que tanto a chapa
quanto os tubos ficas ligeiramente
escurecidos á sadia que o tempo de

„ . . , . , „ . isersão ausentai acredita-se que 1»
Figura 2i Alusínid 1-M-O **,..«. -. * \ ^\. 7 . _. . . * • so a devido á formação de pseudobcehdeionitada/tesp. asblen» r 14 Võ

.... sita, coso citado na literatura'4'1"
te - 44 dias. in

' Verlflea-sa ainda que a quanti-
dade de pites que ocorres sobra a chapa é praticamente despreslvel em re
laçio a quantidade forsada sobra os tubos a que na periferia dos pites não
há depósito de produto de corrosão*
As figuras 3 e t apresentas usa vista da superfície das camadas de corro»
são produzidas nos corpos da prova es água a 45 e (09C respectivamente.
Sa usa ssnalra geral observa-se qaa a supsrfleia da todos os corpos de
prova encontra-se coso nas figuras anteriormente sancionadas, cos exceção



Figura 31 Alumínio 1

figura 4t Alumínio 1 -
609C - 16 dias.

figura 5t Alumínio 1* H.O
459C - 17 dias - falha

camada de oxido.

de unas poucas regiões onde ocorre»
falhas na formação da camada de oxido e
pites. Vale a pena ressaltar que a di-
ferença entre falha na camada de Oxido
• pito foi constatada pela anilise da
superfície no microscópio eletrônico.As
figuras S e t mostram respectivamente
um exemplo de falha na formação da cama
da de oxido e de pita para o alumínio
am água a 45 . Observando a figura 6 po
de-se constatar que este pite tea uma
forma de vulcão. Beta forma de pite foi
observada por outros autores estudando
alumínio (17'ia) e também para aço inoxjL
dável austenítico(l9'20).' Segundo um
dos autores' , o R, formado na base
dos pites, sobre lugares catódlcos, não
pode escapar facilmente por causa do
grande volume de produtos precipitados
que formar o escape de H, promove o le-
vantamento do depósito na forma de vul-
cão. Nguyen e Foley*1* ' chegaram a ob-
servar o borbulhamento de gás através
do orifício do pite.

O exemplo de um pite no alumínio em água
a 60 C pode ser observado na figura 7.
A camada de oxido em torno do pite não
é observada porque o material sofreu um
leve pollmento. A figura 8 retrata,com
maior aumento» o interior do pita mos-
trado na figura 7. Pode-se notar que
houve um craqueamento no seu interior.
De Mich«lií21> observou um craqueamento
semelhante quando o Al foi mantido por
5 h a -0,74 v # h em solução de HC1 5lf á
temperatura ambiente. Este autor cha
mow esta estrutura craqueada de "lams
•sec*'. Este craqueamento no interior
do pite a 609C a a ausincla de produtos

r*
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Plgura_6iAluaInlo 1 - H20

4SVC - 17 dias - Pite.

Figura 7tAlumínio 1 - HjO

6<TC - 16 dias - Pit*.

Figura 8i Fundo do pite
mostrado na figura 7.

de corrosão no interior do pite a 45 C
(figura 6) cauaa U M preocupação,uma vex
que, no caso de nio passlvaçáo dos pites»
poderi ocorrer o vazamento dos tubos.
k análise da superfície por difração de
ralos-x revelou a presença de bayerita
para os corpos de prova que permaneceraa
imersos em água a 45 e CO9C| por outro
lado* os corpos de prova que permanece
ra es água à temperatura ambiente fo-
ras identificados COMO sendo aluainio pu
ro.

Devido ao uso das cunhas de grafite que
são colocadas entre os eleaentos coabus
tlveis fes-ee necessário a realização de
alguns ensaios de pares galvânlcos en-
tre alumínio e grafite. Babora não se-
ja us) aetal, a grafite (uaa foraa de
carbono) é eletrlcaaente condutora e
tends a promover uma forte corrosão qnl
vánlca do alumínio quando colocada na
contato com ele. Partículas aacroscéjrL
cas de grafite sobre uaa superfície de
alumínio promovem pites no aluainio na
presença de água* ' '.
Vala a pena ressaltar aqui que no Reator
Jkrgonauta as cunhas de grafite 'são revés
tidas com vernls. Bstes ensaios foraa
reallsados com o objetivo de avaliar o
que ocorreria com o aaterlal caso houve»
sem falhas no revestlaento. 0 aitodo rte
avaliação foi através de aedldas de po-
tencial de eletrodo, de observações vi-
suais e por microscopies ética e eletrô-
nica de varredura.
Das medidas de potencial de eletrodo co.is
tatou-se que estes valores aumentaram de
-453 m V C M (• 167 mVB) no 49 dia de imsr

!v

r
são para -252 «V#$f <• 368 *VR) no 529
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dia. A alteração do potencial para. valores aais nobres sugere, da mes-
•a forma que o ganho de masaa da amostra, o crescimento do filme de oxido
•obra a superfície do alumínio. Este aumento de potencial deverá ter a-
tlngldo tasbé» valores dentro da faixa de potencial de pite o que reaul-
tou nuna alta taxa de corrosão locallxada.
* figura 9 aoatra o aspecto de ua dos corpos de prova após o ensaio de 52

dias em água do reator á temperatura am
biente. Uma análise cuidadosa dos cor-
pos de prova realisada no final do en-
saio, cujo aspecto i evidenciado nesta
figura, indica que hi uma intensa cor-
rosão localizada. A principio pensou
-se que este ataque localisado não fos-
se tio profundo, entretanto, uma análi-
se no microscópio eletrônico de yarredu
ra indicou que o material foi severemen
te atacado. A figura 10 mostra o aspeç
to de um dos pites observados. Além de»
tas observações foi medida também a pro
fundldade dos pites utilizando-se dois

J'.

Flçura 9> Aluminio 1-H2O
temp, ambiente - 52 dias.

figura 10tPite sobre a-
lumlnlo l acoplado agra
fite em água a tempera-
tura ambiente.

métodos distintos (22)

Para o 19 método a profundidade de vin-
te diferentes pites variou de $4 a 198
ym. Oestes pites foram selecionados
dois para serem analisados pelo 29. meto
dot o n9 1 de profundidade 1(0 ym e o
n9 2 de profundidade 198 ym. As figu-
ras 11 e 12 mostram o corte longitudinal
destes dois pites respectivamente.
Batas fotos apresentam a região mais pro
funda encontrada para estes pites. As
medidas realizadas na* fotos forneceram
valores para a profundidade destes dois
pites de proxlmadamente 136 e 1(0 |tm
respectivamente, os resultados mostra-
ram então que os valores obtidos pelos

2 métodos são coerentes, levando-se em conta que ambos os métodos dão me-
didas aproximadas. Nas figuras 11 e 12 pode-su observar também que nes-
tes locais a profundidade do pite atingiu 24 e 21% da espessuca da parede

r
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Figura H i Alu«£nlo-H20

temp, ambiente - 52 diaa.

%..*

Figura 121 Alumínio - H-0
temp, ambiente - 52 diaa.

Figura
10 ppn Cl"/teap. ambien-

c e c «09C - 15 dia*.

do tubo.
Co* a finalidade de comparar a profund^
dad* dos pites no alumínio e no par alu
mlnlo/graflte i temperatura amblente.de
terminou-ae pelo 19 mitodo a profundlda
de doa pltea daa amostras de alumínio a
póe 44 dias de imersio a qual variou de
t a 11 vm. Bate resultado mostra que a
taxa de corrosão localizada, em alçru-
• M regiões, para o Al acoplado a grafi
te após 52 dias de ensaio i cerca de
20 vetes maior que para o Al não acopla
do* após 44 dias de ensaio.

3.2 Alumínio 2

0 alumínio 2 foi testado na forma como
recebido e jateado com vidro. Inicial-
mente serio mostrados os resultados do
material como recebida.
Nesta fôrma, o alumínio 2 foi ensaiado
com o objetivo de avaliar a influencia
das partículas de cobre incrustadas na
sua superfície sobre a corrosão deste
material.
* figwfs 13 mostra o aspecto de dois cor
pos de prova com defeito, que foram en-
saiados em HjO • 10 ppm Cl* ã temperatu
ra ambiente e a 609C durante 15 dias.
O corpo de prova que permaneceu ã tampe
ratura ambiente encontra-se totalmente
escurecido exceto próximo »o defeito,on
de hã uma camada de oxido de cor branca.
A fO*C o corpo de prova apresentou aspeg
to esbranqulçado, sendo que próximo so
defeito a camada de oxido é ainda mais
branca.
0 exame da interface Al / lncrustaçáo «-
través de mlcroscopla eletrônica confir
•ou que há uma densa casada de oxido
próximo ao defeito (figuras 14 e 15). f
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figura 14tAluaínlo 2 -R-O«
10 pp» Cl"/temp. amblen-
te - 15 dias.

Plgura 15iAluninlo 2 -H^O*
10 ppa Cl'/609C - IS dias.

Figura létAlmdnlo 2 -
10 ppm Cl~/609C -15 dias.

Constatou-se ainda que imediatamente a»
pós a lncrustação a casada de oxido tem
uma coloração aclmentada e textura li-
sa. Verificou-se também' que a 609C es-
ta camada encontra-se craqueada (figura
16). Bste craqueamento é semelhante ao
observado no fundo dos pites do alumí-
nio 1 apôs permanecer 16 dias em água
delonlzada à 609C.
Além da intensa corrosão próxima âs ln-
crustações foi obsevado também alguns
pites no restante de superfície do mate
rial (figura 17). Os tubos número 2 fo
ram testados também no tanque de dreno
do Reator Argonauta. Observou-se, como
nos ensaio* de laboratório» uma alta ta
xa de corrosão locallsada proximo ãfc in
crustaçõe* (figura 18) com o craqueamen
to do oxido na interface (figura 19).
Constatcu-se ainda uma alta densidade de
pite sobre a superfície do material.
A seguir serão mostrados os resultados
dos tubos número 2 jateados com vidro.
Bste jateamento foi realizado com o ob-
jetivo de retirar as incrustações da su
perflcle do material.
As curvas de variação de massa para o
alumínio 2 jateado, em igua delonizada

o

a temperatura ambiente a a 60 C,sao mo»
tradas na figura 20. Verifica-se nesta
figura que este comportamento é semelhan
te ao«observado para as chapas'1 ' e pa
ra os tubos número 1. No entanto, o g«
nho de massa a 60 C para os tubos jatea
dos foi bem maior que para os outros ma
tcrlals. Isto deve estar associado à
maior rugosidade da superfície. De uma
maneira geral, a superfície de todos os
corpos de prova encontra-se como 6 mos
trado na figura 21. com exceção de pi/**1
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10 ppm Cl~/temp.ambienta

IS dias.

Figura 18»Alumínio 2-HjO
temp, ambiente - 90 dias.

tes na parede exteria (figura 22) e in»
terna (figura 23) dos tubos. Verificou,
-se ainda que todos os pites na parede
externa dos tubos encontravam-se com o
interior craqueado.

A superfície do alumínio 2 jateado após
lmersáo em água a 609C por 35 dias apre
sentou imperfeições como pode ser obser
vado na figura 24. Estas irrregularida-
des não são fendas, mas desníveis na ca
mada de oxido formada (figura 25). ob-
servou-se ainda a presença de alguns pi
tes, os quais encontravam-se como produ
tos de corrosão no seu interior e racha

. duras na periferia.
O material jateado foi também testado
no tanque de dreno do Reator Argonauta
por um período de 40 dias.
Após este tempo de ensaio, o material
apresentou vários pontos de corrosão Io
causada. A princípio pensou-se que es
ta corrosão estivesse ocorrendo em tor-
no de lnerustações remanescentes de co-
bre. Entretanto, após uma análise na
microsonda, constatou-se que as incrus-
taçôes «ram de ferro (figura 26)t pes-
quisa efetuada mostrou que tais lnerus-
tações eram provenientes do bico da fer
ramenta de jateamento o qual é de ferro
fundido branco. Esta suposição foi con
firmada pelo exame do bico da ferramen-
ta onde foi observado desgaste provoca-
do pelo uso.

figura 19tHaaláo assina-
lada da figura 18.
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Figura 20t Curvas de varlacio de massa
para o alumínio 2 jateado em água delo-
nlzada a temp, ambiente e a 60 C.

Figura 22i Alumínio 2 ja
teado-H.O/tesip. ambiente
35 dlas-Pit* na pazvde exttw-

Figura 34i Alumínio 3 ja
te»do . H20/O9C- 35 dlâf.

i
Figura 21» Alumínio 2 ja
teado - HjO/temp.ambien-
te - 35 dias.

Figura 23» Alumínio 2 Ja
teado-H20/temp. ambiente
35 dlas-Pite na parade inter-

25t Alumínio 2 ja
9

j
teado * HjO/609C- 35 dias.



4. CONCLUSÕES N-

1. Para todas as temperaturas estudadas
a análise micrográfica, apôs ensaios de
imersão, revelou ataques localisados so-
bra a superfície dos corpos de prova de
alumínio 1 e alumínio 2.

2. A variação de massa para o alumínio 1
i temperatura ambiente após 44 dias de í
mersão em água, ê praticamente desprezí-
vel, enquanto que a 45 C, após 17 dias,
• a «TCt após 16 dias, é bastante sigüi
flcatlva, • (90 vg/cm2 e • 470 ug/cm2 ,

Figura 26tAlumínio 2 ja-
teado - HjO/temp.ambiente
40 dias.

respectivamente. Observou-se ainda jue
para as tenperaturas de 45 e 609C o ganho de massa tende para um ponto de
saturação.
3. o exame de superfície por difração de raios-x revelou a presença de
bayerita nos corpos de prova testados a 45 e a 609C e alumínio puro para
aqueles testados â temperatura ambiente.

4. O alumínio 1 acoplado a uma barra d* grafite em igua â temperatura am-
biente foi severamente corroído. Observou-se em algumas regiões que a pro
fundidade do pite atingiu 24 « 29% da espessura da parede do tubo após 52
dias de enaaio.

5. As lncrustações na parede dos tubos numero 3 foram identificadas como
partículas macroscópicas com alto teor de Cu. O contato destas partículas
com o alumínio forma um par galvftnleo não favorável devendo portanto ser e
vitado.

6. O jateanentó do alumínio 2 foi eficiente para a retirada das incrusta-
voes ds cobre, dando entretanto origem a inerustsçõesde ferro provenien-
te* do bico da ferramenta.

A autora agradece aos funcionários do Departamento de Materiais e
Metalurgia que colaboraram durante a execução deste trabalho. Agradece
ainda a COPPE/UFRJ e ao CEPIL pela utllisaçãb do Microscópio Eletrônico.
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COMPORTAMENTO ELBTROQUlKICO DO AÇO-CARBONO
EM SOLUÇÕES A0U0SA5 DXLUtOAS DE BORATO DE
SÓDIO.(1)

Emllse A. Martini(2)

Gelsa Bnglert(3)

Iduvlrges L. Müller(4)

RESOMO

Estudou-se o comportamento eletroqulaloo do aço carbono em soluções diluí-
da» da borato d* sódio desde lOOppm «ti 0,1 M, com eventual adição d* Ions
cloreto, por voltametrla cíclica, curvas eronogalvanoaêtrlcas • cronopoten
clomitrleas, e ensaios de lmersão. Os resultados mostram que concentrações
multo pequenas d* borato predusea pitas aparentemente associados a defici-
ente formação de filmes protetores, a que são evitados em concentrações
mais elevadas. Mesmo neste último caso, pitas são eapases de aparecer em
potenciais multo altos aparentemente associados 1 acldificaçio provocada pe
Ia evolução de O-. Os Ions Cl promovem a formação de pites em potenciais'
inferiores, com áiferente mecanismo de formação. Ensaios de lmersão mos-
tram superfícies inalteradas do aço em soluções de concentração superior a
lOOOppm de borax em água destilada.

ABSTRACT

The electrochemical behaviour of AZ8Z 1010 mild steel in borax solutions,
from 100 ppn to 0,1 M, eventually added with 100 ppm of sodium chloride,
was Investigated by cyclic voltammstry, chronagalvanometric and potentio-
metrio curves and immersion tests. The results show that too low concentra
tions of borax produce pits probably due to inperfect film formation; these
are not present in higher concentrations unless at very high potentials
where It seems they are atrlbutable to acidification resulting from the
oxigen evolution reaction. Chloride ions promote pitting in much lower po-
tentials by a different mechanism. Immersion tests show good corrosion
inhibition of the steel for concentrations higher than 1000 ppm of borax
in destined water.

i. mroopocxo
A lnlblção da corrosão do ferro e aços ao carbono ocorre espontaneamente em
meios alcallnos (pH > 9 ) ( 1 > onde se facilita a formação de Óxldos proteto-
res. Seria de esperar, baseado nesta premissa que soluções de borato de só-
dio poderiam servir como inibidores desde que se atingisse o pH conveniente.

(1) Contribuição técnica a ser apresentada no 129 SEMINÁRIO NACIONAL DE
CORROSÃO d* ABRAÇO.

(2) Engenheiro Qulnleo, Prof. Assistente do Instituto de Química da UFRGS.
(3) Engenheiro Químico e Mestre as Eng. Metalúrgica do Departamento de Me-

talurgia da UTRGS.
4) Doutor em Engenharia, Prof. Titular do Depto. Metalurgia da UFRGS.


