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RESUMO

Estudou-se a estabilidade de films passivos crescidos potenciostatl

camente sobre eletrodos de aços inoxidivels e* função do teor de Nióbio no m

tal base, em HjSO4 - 2H.

UtlJizando-M a técnica do Decaimento de Potencial sob Condições de

Circuito Aberto, mediu-se o tempo de reativação após envelhecimento eletroqul.

mico dentro da região de passividade, e sua influência nos estados de oxidação

superficiais.

ABSTHACT

The stability of passive filas potentiostatieally grown on stainless

steel elertcodes «as studied in a 2 w sulfuric acid. The effect of Mloblun

content in tho baso metal was considered.

The reactivation time was Measured using the method of Potential

Decay Maasurcmrots under Open-Circuit Conditions after electrochemical aging

in the passivity region, STMI *ts influence on the surface oxidation states,

discussed.
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i- mwoDocto
Os aços Inoxidáveis começaram a ser utllisados no inicio da década

de 1920 na França ea instalações da indústria alimentícia e cervejarias. Desde

então, a produção desses aços tem encontrado, amlGde, dificuldades com o for

necimento da matéria prima. Como exemplo pode-se citar a escassei de Níquel

provocada pela 2* Grande Guerra ' Este fato originou pesquisas de elementos

alternativos que substituíssem o Níquel, o que levou ao desenvolvimento de

aços inoxidáveis austenlticos de alto teor de nitrogênio e manganês. Estes

aços, embora de menor resistência 2 corrosão do que os austenlticos convencio

nais, puderam ser utilizados em condições menos agressivas.

Recentemente, Prates estimou o tempo de duração das atuais rcse£

vas de metais utilizados em Engenharia, baseado em suas demandas atuais. Me

tais como Holibdênlo, Tungstênlo e Vanádio apresentam reservas para cobrir a

atual demanda por aproximadamente 10 anos.

Considerando-se as condições especificas brasileiras quanto as suas

reservas de Ni6bio, aliando i previsão otimista quanto ao seu prazo de escas

sez, iniciou-se um projeto de desenvolvimento de aços inoxidáveis não conven

donais de elevado teor de Ni&bio, com atê 2% em peso, usando-se como metal ba

se o equivalente ao aço AXSX 3041».

0 Ni&blo tem sido bastante usado como elemento de liga em aços lnox£

daveis austenlticos ou ferrlticos, com o objetivo principal de promover a esta

bllização, diminuindo a susceptlbilldade i corrosão lntergranular. Nesse caso

sSo usados na faixa de 10 veses o teor de carbono mais e de Nitrogênio.

Sato*3' publicou recentemente alguns dados a reipolto da establllda

de de films» passivos formados sobre aços Inoxidáveis ferrXticos de alto teor

de Nlftblo.

A técnica de Decaimento de Potencial em Condições de Circuito Aberto

foi usada por Oaawa et alli(4) para ligas Fe-Cr em solução 5% de HJSOJ com t

sem adição de 31 NaCl. Manning e Duquette15' utilizaram esse método como tíc

nica complementar no estudo do efeito da temperatura na iniciação dos pites em
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aços austèníticos ou duplex do tlpo 304L. Da mesma forma, Okamoto ' estudou

a resistência a corrosão de filmes passivos fasendo medidas do tempo de reati

vação.

2- MATERIAIS E TÉCNICAS EXPEUIHEHTAIS

Voran utilizadas amostras de aços inoxidáveis, COB teores de Nloblo

de 0} 0,52i 1,14 e 1,94% de Nloblo. Para a obtenção dessas ligas usou-se tic

nica de fusão 2 vícuo, em um forno de fabricação IMDUCTOrHENf, cot capacidade

de 7 kg de carga por corrida. Após a fusão os lingotes fora» deabastados • Ia

minados a quente a temperatura 1050 °C < T < 1250 °C seguido de resfrlaaento

em igua. Posteriormente S lamlnação os aços fora» solubilizados a temperatura

de 1100 °C, durante \ >ora, seguido de um resfriamento em Sgua â temperatura

ambiente para cvit r precipitação de carbonetos complexos. A Tabela I indica

a composição gulmf do* aços Inoxidável* utilizado*.

Tabela I- C * oslção química (% em peso) dos aços lnoxldivels.

Aço Mn Cr Ml Mb S O (ppm) N (ppm)

AL1100 0,02 V.02 1,16 18,24 11,00 0,09 sero 0,011

BLU00 0,02 1,00 1,13 18,80 11,20 0,09 0,52 0,014

CL1100 0,02 i,02 1,21 18,20 11,10 0,09 1,14 0,013

DL1100 0,02 1,01 1,11 18,84 11,00 0,09 1,94 0,014
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Segundo Xeow(7>, esses aços lio considerados, hiperestequlométrlcos

em relação aos teores ds Nl&blo, Carbono • Nltroglnlo. Segundo esse autor a

composição tsteyaloraitrica, representada pela relação

575771

apresenta um valor de 7,7 ê ÍO,3 respectivamente para os carbonetos do tlpo

NbC e Nb4C}. Para a temperatura de solubillsação utlllxada (1 00 °C) esses cs»

bonetos complexos estarão parcialmente dissolvidos na matrit.



A* fotograflaa da Figura 1 mostram «a alcroeatroturaa daa amostras

apôa o trataaento de solubllização seguido de resfriamento em água 1 temperatu

ra ambiente.

Usou-se corpo* de prova de formato cilíndrico embutido* em resina

nio condutora mantendo uma irea exposta de 0,2 cm2. Ante* de cada ensaio aa

amostra* foram polidas até lixa 400 e lavadaa em H2O deatilada e em seguida

polidas cm lixa 600 e lavadas abundantemente com álcool etíllco.

Peita a secagem com papel absorvente, as amostras foram lmedlatamen

te introduzidas numa cela contendo iI2
S04 " *" para ° crescimento do filme su

perficial potenclostaticamente. Para isso» cada amostra foi colocada durante

1 minuto no potencial de repouso e em seguida, através de um salto potonciostá

tico, mantida durante diferentes tempos, num potencial anõdico de +500 mV (SCE)

dentro da região passiva. Para isso utilizou-se de Potenciostato PAR modelo

370 e foram considerados tempos de envelhecimento eletroqulmlco de 2 e 8 minu

tos. A cela de polarização foi construída em vidro pirex com capacidade para

100 ml de solução. Possui dois compartimentos removíveis de vidro, para o con

tra-eletrodo e eletrodo de referência, que estão separados por uma placa poro

sa. A cela esta acoplada a uma tampa com orifícios que permite a entrada dos

eletrodos. Utilizou-se o eletrodo de calomelano saturado como referenda, em

relação aos quais foram medidos todos os potenciais.

Apôs o crescimento potenclostitico do filme de oxido superficial des,

ligou-se o potenciostato * acompanhou-se o decaimento do potencial em circuito

aberto até o potencial de repouso, tomando-se medida* de 6 em ( segundo* com

um mlllvoltímetro digital BP, o que permitiu determinar o tempo de reativação

d* cada amostra. 0 tampo d* reativação {'definido como o tempo necessário pa

ra o decaimento do potencial do estado passivo para o estado ativo e sera con

siderado como uma medida da resistência i corrosão do filme passivo no meio de

B2804 «a».
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figur» 1, Mlcroqraíias do* «cos ««twlados. U) ALHOOf (b) BtllOO; (e)CI>1100;
(d) DUXOO, AtMwnto.lOOX,



lto

*6OO

-400 -

-600
» ' ID4

Figura 2. Curvas de Decaimento de Potencial em Circuito Aberto depois de 2 mi
nutos de envelhecimento a +500 mV.
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Figura 3. Curva* de Decaimento de votenclal em Circuito Aberto depois de 8 ml
nutos de envelhecimento a +500 mV.
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3- BESPLTADOS B DISCUSSÕES

Aa Figuras 2 a 3 mostram aa curvaa da Oacalaianto do Potanclal «a Con

dlçõaa da Circuito Abarto, relativae la amoatrae AL1100, BL1100, CL1100 a

OL1100 para dola tempos difarantaa da envelhecimento eletroqulalco. Pode-se

obaaxvar qua o taor da NiÔbio a o envelhecimento alatrogulnico exercem forte

influência aobra eaaaa curvaa.

Aa experiência» .ndicam qua o envelhecimento eletroqulmico gera 6x1̂

doa superficiais diferentes em relação ao 6xido original da amoatra sem Niõbio.

Indicam a praaença de doia estados superficiais sendo que o mala an6dico é si£

nificativaraente influenciado pala praaença da Miõbio.

0 potencial deste estado superficial também S influenciado pela pre

sença de Niôbio e pelo tempo de envelhecimento, sendo tanto mala anõdico quart

to maior for o tempo de envelhecimento. lato augere uma maior facilidade de

pasaivação considerando-se que a reação da hidrogênio é a mesma aobre oa dis

tintos filmes superficiais. Este fenômeno corresponde ao fato que maiores tem

pos de crescimento define melhor o patamar de potenciais desse eatado de oxida

cão, atingindo também para maiores tempos um aatado a potenciais mais posit.1

voa.

Sste estado de oxidação deaaparece depois da carto tampo, representa

do pelo tempo da ativação, o que ae poda explicar através de um processo de

dissolução, sendo que este aatado de oxidação s6 podara dissolver-se na super

fida do filme,

4 - COMCLDSJto

A presença da NiSblo influi no «atado de oxidação superficial do f 11

ma formado potenciostatlcamente • mostra que a corrente na zona da paaaivação

será menor devido a presença do Nlfiblo.

Iates fatos indica* qua hi multo o qua explorar am ralação ao afeito

do Nl&blo como «lamento da liga doa açoa inoxidáveis auatenXtleoa.
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