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RESUMO

Neste trabalho estuda-se a viabilidade da substi

tuição total ou parcial do molibdênio pelo nióbio em aço inoxi_

dâvel do tipo AISI 316-L. Analisa-se os efeitos ocasionados na

microestrutura e nas características eletroqulmicas de forma

ção e estabilidade de filmes de oxido superficiais obtidos em

meio ácido cloretado.

Utiliza-se duas temperaturas de solubilização

(1200 e 1360° c) objetivando alcançar o maior teor possível de

nióbio em solução.

Os parâmetros eletroqulmicos foram obtidos - nas

curvas de polarização potenciocinetica para duas distintas ve

locidades de varredura (0,27 e 1,38 mV/s), como também a razão

de dissolução das ligas através da medida da variação da densî

dade de corrente de pite (I ) pelo tempo para um potencial cons_

tante de + 300 mV (ECS) .

Os resultados metalográficos indicam alta concen

traçõas de precipitados do tipo Nb(C, N) associados a uma diini

' nuição do tamanho de grão austenítico, como também a presença

de fases intermetálicas e ferrita delta na microestrutura fi

nal das ligas quando solubilizadas a 1360° C.

Com respeito ã corrosão, a substituição total mos

trou-se inviável. Na substituição parcial, os parâmetros ele

troquímicos indicam elevada resistência inicial dos ôxidos su

perficiais, além de baixas razões de dissolução do metal.

Estabeleceu-se a característica do nióbio como

elemento estabilizador da camada passiva através da inibição

da propagação do pite pela formação de õxidos repassivadores

nos locais de quobra ou pontos ativos do filme.



ABSTRACT

In the present work, the viability of total ox

parcial substitution of molibdenum by niobium in stainless

steel type AISI 316-L was studied. It was analysed the effects

caused on the microestrutural constitution and the electroche

mical characteristics in the formation and stability of super

ficial oxide films grown on acid chloride solution.

Two distints solubization-temperatures were used

(1200 and 1360° C) in order to get the most content of niobium

in solution as its possible.

The electrochemical parameters were obtained on

the potenciokinetic polarization curves for two differents

scanning rates (0,27 and 1,38 mV/s) , as well the alloys

dissolution rate by the measure of the variation in pitting

densit current (I ) on time at a constante potential of + 300

raV (ECS).

The metalographs avarages show high concentra

tion of type Nb(C, N) precipitates, associated to the decrease

of austenitic grain size» as well intermetalics phases and

delta ferrite in the final microestrncture when the alloys

were solubizated on 1360° C.

The corrosion results indicate that the . total

substitution is unviable. In the parcial substitution, the

electrochemical parameters show high Initial oxide resitence

and low dissolution rate of the metal.

It was estiblished the characteristics of

niobium as stabilizer element of the passivo film through ln:L

bition of pitting propagation by the formation of rcpassivatlon

oxides in the broken sites or atives points in the film.
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CAPÍTULO I

1. INTRODUÇÃO

Com a conscientização de que as reservas mundiais

de vários elementos de importância estariam seriamente compro

metidas no final deste e meados do próximo século , vários

países tem centrado esforços na tentativa de obtenção de novas

ligas e materiais que venham a substituir os atuais en caracte_

ríticas e qualidades e que se apresentem competitivos no merca

do.

Tornou-se então, imprescindível a utilização de

elementos não convencionais ou pouco empregados, vindoonióbio

a destacar-se frente aos demais por sua versatilidade, abundân

cia no mercado e conseqüente baixo custo.

O Brasil pode-se dizer privilegiado nesse sentî

do; possuidor de 75% das reservas mundiais de nióbio e com uma

consciência nacional voltada para a importância de sua aplicâ

ção têcnicc-econômica, abre caminho para estabelecer-se como

detentor de alta tecnologia na produção de aços microligados

ao nióbio.

Descoberto em 1801 por CM. Hatchett (Inglaterra)

a partir de amostras de origem americana, recebeu inicialmente

a denominação de Columbiura, sendo em 1951 oficialmente adotado

como Nióbio pela União Internacional de Química * ', Suas prî

meíraa aplicações datam da década de 20 em aços ferramentas,

em 1933 om açoa inoxidáveis e antro 1958 e 1962 os aços oarbo
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no-manganês com niõbio são desenvolvidos nos EUA e EUROPA* '.

No Brasil não se tem conhecimento das primeiras

tentativas de utilização do niõbio como elemento de liga, cem

tudo, em 1961 já apareciam os primeiros aços comerciais esta

bilizaâos com niõbio . Atualmente já ê corrente a produção

de aços especiais endurecidos por precipitação com alta resis_

tenda à corrosão atmosférica conhecidos como NIOCOR eaços

de alta tenacidade e soldabilidade, o NIOBRAS 200(6).

Ê objetivo deste trabalho estudar a viabilidade

da substituição do molibdênio pelo niõbio em aço inoxidável

tipo 316-L, enfocando aspectos básicos do comportamento micro

estrutural das ligas solubilizadas â duas diferentes tempera

turas, assim como características eletroquímicas da corrosão

por pite ã temperatura ambiente.

vi
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CAPÍTULO II

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÕRICA

2.1 - O Nióbio Como Elemento <fg Liga em Açoa Inoxidáveis

Austeníticos

Como elemento de liga, o nióbio caracteriza - se

como um forte ierritizante, tende a introduzir a ferrita delta

ou ferrita livre na microestrutura de todas as classes de aços

inoxidáveis austeníticos .

Este efeito ê, porém, complexo pela facilidade

da reatividade do nióbio com o carbono e nitrogênio, removendo

-os da solução sob a forma de precipitados NbC e NbN. N&ste ca

so, a capacidade de formação de ferrit • dependerá da temperatu

ra de solubilização, a qual determinará o quanto de nióbio per

manecerá era solução.

Quando se tem por objetivo o refinamento de grão

austenítico, a precipitação de Nb(C, N) é altamente desejada.

Estes precipitados atuam como barreira "pinning" oferecendo re

sistência ao crescimento do grão. Processo este freqüentemente

verificado durante a laroinação final ã baixas temperaturas

onde a precipitação de Nb(C, N) é grandemente acelerada pela

deformação '.

Para o efetivo controlo de tamanho de grão por

partícula, a teoria aponta a necessidade do precipitado ter um

raio crítico R suficiente para barrar um gtão de raio RQ de
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acordo com:

-l
3 2

(D

onde: £ = volume da fração de partículas;

Z = fator relacionado com a heterogeneidade e com a ra

zão de crescimento de grão na matriz.

Esta equação revela a importância de se ter por

centagens te carbono e nitrogênio suficientes para promover fra

ções mínimas de Nb(C, N) que atuem como controlador de tamanho

de grão. Watanabe et alii observaram que a precipitação po

de ser acelerada e melhor distribuída em conseqüência do aumen

to do número de sítios de nucleação, obtidos por processos de

laminação ã temperaturas controladas.

O refinamento do grão austenítico melhora a re

sistência geral do aço, atua relativamente na formabilidade e

pouca influência tem sobre a soldabilidade, considerando que os

efeitos químicos dos elementos de liga e precipitação são os

fatores fundamentais relacionados com a soldabilidade! Reis et

Alguns autores ' ( ' tem observado que a

ção de pequenas porcentagens de niobio em aços inoxidáveis, as_

sociadas a tratamentos térmicos adequados, produzem unfa melho

ra na resistência ã fluência em comparação âs ligas sem nióblo.

A adição do nióbio provoca também aumento do parâmetro de rede

austenítico da ordem de 0,051 & por porcentagem em peso, o que

promove um alto coeficiente de endurecimento por solução sfili,

da, Pickering e Keown .

Se todo o nióbio adicionado aos aços inoxidáveis
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permanecer em solução, seu efeito pode ser convenientemente ex

presso como "cromo equivalente", utilizando-se assim o diagra

ma ternãrio Fe-Cr(eq)-Ni(eq) com o objetivo de predizer a cons

tituição microestrutural do aço. Este diagrama assim constitui^

do é conhecido como Diagrama de Schaeffler, conforme ilustra a

Figura 1.

A adição de pequenas porcentagens de nióbio em

aços austeníticos (cerca de 10 vezes a porcentagem de carbono)

é bastante empregada com o objetivo de previnir a precipitação

de Cr23Cg evitando a corrosão intergranular, e recentemente fo

ram desenvolvidos trabalhos estabelecendo melhoras na

estabilidade de filmes passivos formados sobre aços inoxidáveis

modificados ao nióbio.

2,2 - Natureza dos Precipitados ate NiSbio

A solubilidade do niõbio nos aços é limitada em

conseqüência de sua facilidade de reação com o carbono e nitro

gênio, conduzindo a precipitação de carbonetos, nitretos e car

bonitretos. Nos aços inoxidáveis, e em particular nos aços au3

tenlticos, a solubilidade do niõbio está relacionada com os de

mais elementos presentes e com os tratamentos térmicos e mecâ

nicos que o material possa vir a sofrer.

Embora o carboneto de nióbio puro seja* menos es_

tãvel que os outros possíveis carbonetos formados, nos aços ino

xldSveis austeníticos as estabilidades se invertem; devido a

sua maior atividade e menor solubilidade, espera-se que prefe

r«ncialmente o NbC permaneça insolúvel na matriz austenítica,

Padilha et aliiíl5).
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16 24 32
CR0M0 EQUIVALENTE

40

Figura 1 - üicupxma de Fases doa Aços Inoxidáveis
Segundo A.L. Schaefflev.

Ao ser adicionado ao aço, parte do niõbio fica

em solução e parte reage com o carbono segundo a reação:

a |Nb| + b | c | • * Nb C.
Y Y II a D

(2)

Sendo que o aumento da temperatura favorece a

reação II, ou seja, a dissolução do carboneto de nióbio.

A constante de equilíbrio dessa reação é dada po

Ia equaçãoi

K
a |c|b
Y ' 'V (3)

N ba Cb

onde: JNb| ê a atividade do nióbio em solução e suposta igual
a porcentagem cm peso;
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Icl é a atividade do carbono cm solução e suposta igual a
Y porcentagem em peso;

|Nb C. I ê a atividade do carboneto de niõbio e tomada como

unidade.

Temos então a constante de equilíbrio para a for

macio do carboneto de niôbio como:

! Ia I | b

K = |Nb| Icl (4)
I ly I ly

Tomando a equação de Van't- Hoff:

= RTRT ÍÍ£2
t o T

onde: K = produto da solubilidade;

R = constante dos gases;

AH° = entalpia parcial de dissolução;

T - temperatura absoluta (°K).

Substituindo (3) em (4) e integrando, obtemos:

log |Nb| |C| * A - B (6)
Y Y

onde A é a constante de integração e B igual a AH°/R. '

Estabelecendo-se assim a equação geral da solubî

lidade do carboneto de niôbio na austenfta.

Nordberg e Aronsoníl6) obtiveram empiricamente

esta equação comot

m (?)
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Avillezlx em seu levantamento bibliográfico so

bre a solubilidade do nióbio na austenita, apresenta a equação
(18)obtida por Hudd et alii para o cálculo da se" ollidade do

carbonitreto de niôbio NbC N, :

log K • log (% Nb) (% C ) x {% N ) 1 ~ x

= x log k. + (1-x) log K, +x log x + (1 -x)log(l -x)

(8)

onde k.. e k. são os produtos da solubilidade dos carbonetos e

nitretos de nióbio, considerando-os como composições estequio

métricas NbC e NbN respectivamente.

Pickering e Keown apresentam a solubilidade

do nitreto de niôbio como:

log |Nbj |N| = 4,1
I IY I IY

(19)

11600 (9)

Koyama et alii*""' mostraram que a solubilidade

do carboneto de niôbio na austenita é fortemente influenciada

pela presença de manganês, na forma:

* | T | c | T
7970
T 3,31 1371 - 0,90 (% Mn)

25, - 0,0504 (% Mn) (10)

J20)Mel e Bresciani Filho'""' em recente publicação,

elaboraram modelo matemático para o cálculo da solubilidade do

nióbio na austenita. Seu trabalho estabeleço que, para valores

fixos da relação carbono/nitrogênio, há o favorecimento das se

gulntcu reaçõess
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C/N > 20 favorece a formação de NbC

C/N < 0,02 favorece a formação de NbN

20 > C/N > 0,02 favorece a formação de NbC N

O carboneto e nitreto de nióbio possuem estrutu

ra cúbica de face centrada (cfc) e com parâmetros de rede mui

to próximo, ao redor de 0,44 nm. Nos aços baixos carbono,segun

do Nordbe:

n - 0,87.

do Nordberg , a composição exata do composto seria NbC com

As primeiras tentativas no sentido de identificar

os precipitados em aços austeníticos 18% Cr - 8% Ni com Nb, da
/ 211

tam de 1952 de autoria de Dulis e Smith1 ', identificando es

tes precipitados essencialmente como solução sólida de NbC e

NbN com igual quantidade de carbono e nitrogênio. Posteriormen
(22)te, Simpkinson* em estudo do aço tipo 347, revela que o NbC

ocorre como eutéticos localizados nos Contornos de grão e den

tro da matriz austenítica sob a forma interdendríticas.

Thomas e Michal ' classificaram de "grandes" os

precipitados de nióbio localizados em contornos de grão (800 a
o

1600 A) e de "pequenos" aqueles distribuídos homogeneamente por

toda a estrutura do aço (20 a 50 A de diâmetro).

Em adição a esses precipitados, os aços com ele

vados teores de niõbio apresentam a formação de fase intermetá

lica Pe2Nb (fase Laves)
(24)(25)(2$). A precipitação desta fase

- (27)ocorre preferencialmente nas deslocações econtornos de grão' .
(28)Kestenbach et alii ' propõem com base no dia

grama Fe-Nb-C a seguinte seqüência de solidificação dos precl

pitados de nióbio nos aços médio carbonoi inicialmente dá-se a

formação de dendritao primárias de A, continuando com a reação

perito ti ca ó + L •*• y seguida ou pela precipitação de y a par
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t i r do líquido ou pela reação ternária 6 + L •* y + NbC e pros

seguindo coro a reação eutêtica L -*• ô + NbC.

Para elevados teores de niõbio, oaparecimento da

fase Laves seguiria:

h •* & + NbC + Fe2Nb (11)

2,3 - Corrosão dos Aços £ Passivação

Os aços inoxidáveis são constituídos fundamenta^

mente de ligas â base de ferro e cromo e caracterizados por sua

resistência ã corrosão numa ampla variedade de meios. Para que

seja efetiva essa resistência, o teor de cromo presente deve

ser suficiente para desenvolver uma capa protetora em grande

parte constituída de Cr,O_ que atue como barreira entre o oxi

gênio e o metal subjacente. Se a proporção de cromo é menor que

a necessária para a proteção completa/ o cromo se dissolve nos

óxidos formados sobre o ferro, não gerando assim uma oxidação

preferencial do cromo, possivelmente devido a baixa velocidade

de redução da wüstita (FeO) pelo cromo na interface metal /óxi_

do í 2 9 ).

A medida que há um aumento do teor de cromo na

liga, aumenta a quantidade deste elemento sobre a superfície

de separação metal/oxido, até que sobrevêm a formação de

Cr2Oj. 0 Cr2<>3 é um oxido altamente protetor com a capacidade

d* BQ reparar espontaneamente em condições oxidantes, Na

ca, uma liga com 14 a 18% de cromo é considerada suficiente pa

ra a promoção de uma perfeita resistência.

Scullyí29), expõe de maneira simples a teoria da

mneão de óxidos sobre metais em condições ambientaisi "Injt
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cialmente uma capa de moléculas de oxigênio se adsorve sobre a

superfície do metal, as quais se dissociam cm átomos eionizam,

sendo este processo conhecido como quimisorção. Através da dê L

gada película formada pelos íons oxigênio, que tendo adquirido

elétrons dos átomos metálicos na superfície, cria-se um inten

so campo elétrico. Sob este campo, a película de oxido con ti

nua seu crescimento. Os íons metálicos são transferidos porsua

interface. Ao tornar-se mais espessa, diminui rapidamente o

efeito do campo que torna-se insuficiente para crescimento ul

teriores. A velocidade de oxidação decresce rapidamente, a me

nos que a energia térmica presente seja bastante elevada para

que haja um crescimento contínuo por difusão iõnica. A espes;

sura final de um oxido formado sobre um metal ã temperatura am
o

biente e da ordem âe 10 a 40 A."

Nem todos os metais formam õxidos que impedem a

transferência iõnica e eletrônica por sua interface.Nos metais

onde a transferência é mínima ou nula, e que oxido atua como

barreira ã posterior corrosão, ê dito estar passivado.

O termo passivado deve-se ao suiço C.T.Schombien

que em 1836 tomou por base os experimentos de Michel Faraday

sobre corrosão no ferro, explicando que a resistência observa

da era devido a formação de filme de oxido resultante de rea

ções metal-meio passivante' .

A manutenção do estado passivo depende das carac

turísticas elétricas e eletrônicas do filme e de sua estabili

dad« no melo. No fenômeno de dissolução devem ser considerado»

tanto os estados superficiais como as características internas

do oxido, principalmente quando apresentam defeitos estrutu

rals, como posições vacantes ou íons intersticiais.
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Nas condições em que se torna passivo, seu compor

tamento eletroquímico revela um potencial mais nobre, isto ê,

menos ativo do que o material possui usualmente. Assinr :

a) Um metal ativo na tabela de potenciais ou uma 11̂

ga composta de tais metais, ê considerado passivo

quando seu comportamento eletroquímico é semelhan

te ao de um metal menos ativo ou nobre;

b) Um metal ou liga ê considerado passivo quando re

siste satisfatoriamente â corrosão num meio que,

termodinamicamente, há um decréscimo acentuado de

energia livre, associado com a transformação do

metal para produtos de corrosão.

2,4 - Corrosão por Pite

Em meios com cloretos é observado uma diminuição

na resistência ã corrosão nos aços e metais em geral, nesses

meios, lons Cl~ tendem a penetrar no filme passivo ecausar cor

rosão por pite.

0 pite ê uma das formas de corrosão mais destru

tivas e de difícil prevenção; estabelece-se em pontos ou peque

nas áreas localizadas na superfície metálica,caracterizando-se

por cavidades que apresentam o fundo em forma angulosa e profun

dldade geralmente maior do que o diâmetro.

Nishimura et aliií32> descrevem como três os es

tâgios da formação de pite sobre ferro puro em condições ele

troquímlcas. No primeiro estágio, os lona cloretos penetram

através dos poros de oxido, ainda tsem atingir a superfício mo
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tSlica, mas favorecendo a difusão de novos Ions Ct~, provocan

do uma pequena corrente e a nucleaçao do pite. Figura 2(a). Es

te estágio ê chamado tempo de incubação e é da ordem de múltî

pios de 10 segundos, dependendo da espessura, propriedades do

filme e concentração de Cl" na solução.

NO segundo estágio a nucleaçao avança para o in

terior do oxido próximo ao metal. Há considera 3l aumento na

corrente de polarização e formação de cavidades no oxido, favo

recendo a penetração de novos Ions Cí,~. Neste estágio acredita

se que haja repassivação, onde ocorre a reposição da barreira,

que é destruída devido a concentração critica de Cl" em área

extremamente localizada, Figura 2(b).

No terceiro estágio, há o crescimento do pite. O

material torna-se exposto â ação dos íons cloretos. Neste esta

gio, a repassivação ê totalmente negligeneiável comparada ã dis_

solução do material. Figura 2(c).

E freqüente a adição de molibdênio com o intuito

de estabilizar a camada passiva, atenuando a ação de agentes

cloretados. Nesse sentido, Ogawa et alii desenvolveram es_

tudos baseados em métodos potenciostâticos e espectroscópicos

dos Sxidos formados em ligas Fe-Cr-Mo e seu comportamento em

meios cloretados, concluindo que o filme passivo sobre esses

aços não ê homogêneo e rígido,, onde durante sua formação são

criados defeitos de pontos na rede oxida. O ciomo tende a se

estabelecer na região externa do oxido e o molibdênio na inter

face metal/õxido. O molibdênio somente é observado em regiões

mais externas do oxido, quando as ligas são submetidas a altos

potenciais ou submersas em soluções com elevada concentração

de cloretos. Em ambos os casos, ocorre a quebra do filme. O mo

libdônio teria ontâo, alto poder de repassivação dessas regiões



14

Figura 3 - Modelo Eaquemtico do Mecanismo de Formação

de Pite.

ativas, sua presença estaria associada a una diminuição da cor

rente de passivação como conseqüência da formação de Moo7"(mo

libdato). O mecanismo repassivador do molibdênio é apresentado

na Figura 3 segundo o esquema proposto por Ogawa: com a nuclea

ção do pite, ocorre a formação de óxidos nos sítios anõdicos

inibindo a propagação e o crescimento do pite.
(34)Yang et alii* ' relacionam oefeito repassivador

do molibdênio como resultado da queda do pH no local.No infeio

da nucleação do pite, há um decréscimo do pH na cavidade forma

da, favorecendo a hidrõlise de Ions Cr tornando ativa a re

gião ocasionando a propagação do pite, gerando um decréscimo

ainda maior do pH do local. Como o molibdênio concentra-se no

substrato do filme e possui Imunidade a baixos pH, conclui-se

que o molibdênio inibe a propagação do pite como conseqüência

da formação de óxidos hidratados da forma FeMoO^", HMoOj e

Mo02,

McBee e Kruger(35) afirmam que os óxidos que apre

sentam maior resistência 3 quebra inicial por pi te,seriam aque
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les que possuem estruturas amorfas, enquanto que os filmes for

mados sobre planos {110} do metal, exibiriam pouca estabilida

de com grande tendência â dissolução.

Pigiwa 3 - Esquema do Modelo Proposto por Ogawa et alii,AZZ)

2,6 - Téaniaa de_ Polarização £ Fundamentos Eletroquímieoe

Com o intuito de se determinar o comportamento â

corrosão de materiais metálicos, tem-se desenvolvido instrumen

tosí36> que facilitam e expandem as aplicações das técnicas e
f371Í38J

análises eletroquímicas1 '* . O potencioatato eletrônico si,
t

tua-se entre os aparelhos que maior uso e desenvolvimento vem

recebendo. Através dele é possível obter curvas de polarização

• características eletroqulmicas dos materiais nos mais diver

•os meios e com reprodutividade satisfatória.

Na análise da susceptlbilidade â corrosão locaU

zada em aços inoxidáveis, a polarização potenciocinôtica 6 a

técnica mais adeqjada, permitindo a determinação de parâmetros
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de interesse ao estudo da corrosão por pite.

Consiste esse método em realizar uma eletrólise

onde se utiliza como eletrodo e eletrólito respectivamente, o

metal e o meio cuja interação se deseja estudar. O ensaio é con

duzido a potenciais de eletrodo controlado por meio de progra

madores, representando-se graficamente a relação I = f(E), en

tre o potencial de eletrodo e a corrente de eletrólise, obtém

-se as curvas de polarização.

Ao submeter um metal ã um meio corrosivo, tanto

o processo de redução quanto o de oxidação ocorrem em sua su

perfície. No estudo da corrosão realizada pelo processo eletro

químico ê vantajoso estudar os efeitos catõdicos e anõdicos se

paradamente. Isto é feito provocando a polarização no sentido

a favorecer um dos processos. Na ocorrência simultânea de am

bos, estabelece-se as correntes anódicas e catõdicas na super

fície do metal, conduzindo a um potencial de repouso entre es_

sas regiões (E ^ ).corr
0 E pode ser definido como o potencial emque

~ (34)a taxa de oxidação e exatamente igual a taxa de redução ,ne£

te potencial as correntes anódicas e catõdicas são iguais em

magnitude sendo definida como corrente de corrosão (I ) , Fi* corr —

gura 4.

A reação anódica ocorre pela passagem de ions me

tálicos M 2 + através da interface metal/solução, enquanto que a

reação catódica ocorre por um processo equivalente na direção

oposta.

Sendoi

Ne •* Mez* + ze <Í2>
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Figura 4 - Esquema das Correntes Estabelecidas na Interface

Metal/Soluçao.

Uma reação anódica genérica, característica da

corrosão de um metal Me, o potencial de corrosão B e a cor

rente de corrosão I são definidos pelas polarizações de atî

vaçlo dessas reações.

Experimentalmente podem ser medidos diretamente

os valores de E , de um potencial imposto E, diferente de

E , e da correspondente corrente AI, que é a diferença en

tre a corrente de polarização anõdica I e da corrente de pola

rização catódica I , isto é:

AI - I - I (13)
A C

Sendo b a constante de Tafel para a reação anó

dica, pode-se escrever com base na equação de Wagner e Traud:

E " Ecorr * ba lo* V W

onde» E • potencial imposto;
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E r = potencial de corrosão;

I = corrente anódica medida;

I = corrente de corrosão;corr
b = constante de Tafel para a reação anôdica.

Esta equação prediz o comportamento do material

submetido a polarização anõdica. Tem-se desenvolvido métodos e

programas matemáticos para a obtenção de valores precisos dos

parâmetros de Tafel* . Na polarização, anódica ocorrem

distintos fenômenos eletroquímicos que podem ser divididos em

três regiões:

Ativa - região na qual há adsorção ativa do oxigênio

presente na solução. Há formação de oxido su

perficial segundo uma reação do tipo:

Me + H 20 •*• MeO + 2H + + 2e (15)

Passiva - região de passividade do metal,nesta região

o oxido formado atua como protetor à poste

rior corrosão. Estabelece-se a relação me

tal/óxido/solução.

Transpasslva - região de quebra e dissolução do õxjl

do segundo uma reação do tipo:

MeO + 2H+ + MB2* + H20 (16)
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CAPÍTULO III

3 - PROPOSIÇÃO

No plano global, propusemo-nos a:

1. Fundir, forjar e austenitizar, a liga "H" de cla£

ficiação AISI 316-L de composição comercial espe

cifiçada pela Tabela I;

2. Fundir, forjar e austenitizar, as ligas "I", "J"

e "K", especificadas pela Tabela I, onde variamos

as porcentagens de niõbio e mclibdênio;

3. Executar analises metalográficas das quatro ligas

por meio de Microscopia Óptica e Microssonda Ele

trônica;

4. Analisar o caráter ferrltico do niõbio em solução

através da técnica de difraçâo de Raio-X nas K

gas "I" e "J" de substituição total;
0

5. Investigar os achados metalograficos, verificando

a influência do niõbio na microestrutura quando

este substitui parcial ou totalmente omolibdênio;

6. Aplicar o método de polarização potenciocinética,

objetivando obter característica» elotroquímica»

referentes a resistência â corrosão das ligas ob

tidaa;
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7. Avaliar a razão de dissolução das ligas por meio

da medida da variação da densidade de corrente de

pite cora o tempo;

8. Analisar os parâmetros eletroquimicos obtidos,dis_

cutindo a viabilidade da substituição.
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CAPfTULO IV

4 - PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1 - Fundição das Ligas

Para a obtenção das ligas efetuamos quatro car

regamentos. Os materiais foram fundidos em forno de indução sob

vácuo, de fabricação CGA - Corporation Vaccum Industries Div̂ L

sion, Série 4300, modelo 6054-2. Utilizamos cadinho de alumina

e lingoteira de ferro fundido. Este tipo de forno foi utiliza

do visando obter um mínimo possível de inclusões, Folio

Como a adição de niõbio em aços inoxidáveis pro

move o surgimento de ferrita, diminuindo portanto, o campo de

formação da austenita , tivemos que corrigir o conteúdo de

níquel (elemento que promove a formação da fase gana) para man

termos uma estrutura austenítica. Dessa forma, efetuamos todas

as nossas corridas elevando o conteúdo de níquel para aproxima

damente 13%; os demais componentes (com excessão do niõbio,que

é o elemento de estudo) não foram alterados.

A Tabela I fornece as porcentagens em peso' das

liga». A liga "H" tem a composição do aço de classificação AISI

316-L, e as ligas "I", "J" e "KN, as quais substituímos total

ou parcialmente o molibdénio pelo niõbio e são objetos de estu

do. A análise química foi realizada por espectrofotometria de

absorção atômica.
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4.2 - Forjamento

Os aços do tipo 18-8 não devem ser forjados em

temperaturas demasiadamente alta para que não ocorra o apare

cimento de ferrita, bem como para que não aumente o tamanho do

grão austenitico, empobrecendo assim, o material com relação ãs

propriedades mecânicas; por outro lado, se trabalharmos com tem

peraturas baixas, dificultaríamos a permanência do nlóbio em

solução, conduzindo â um endurecimento da matriz, impossibili^

tando a execução de um perfeito forjamento. Para contornarmos

esse problema, deixamos as ligas "I", "J" e "K" (as quais con

têm nióbio) ã uma temperatura de 1200° C por três horas e exe

cutamos o forjamento.*

Para realizar esta operação de aquecimento dos

lingotes, usamos um forno tipo "globar", no qual o elemento re_

sistivo ê em forma de barras. Paralelamente ao aquecimento, in

jetaroos nitrogênio para evitar a oxidação dos lingotes.

4,3 - Tratamento Térmico das Ligas t'Auetenitização)

Utilizamos para tratamento térmico das ligas, as

temperaturas de solubilização de 1200 e 1360° C (±10).

Amostras de formato cilíndrico com 13 mm de dia

metro e 50 mm de altura das ligas especificadas pelas letras

"H", "I", "J" e "K" foram submetidas â temperatura de 1200° C

por uma hora e posteriormente resfrladas em água fria.

A liga "H" foi deixada por apenas unia hora ã temperatura de 1200 C, .

sendo encaminhada posteriormente para o forjamento.
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Da mesma forma, amostras das ligas "I", "j"e"X*

(que contêm nióbio) foram também solubilizadas por uma hora à

t empe rat ur<

água fria.

temperatura de 1360° c e a seguir, igualmente resfriadas em

4.4 - Metalografia

4.4.1 -

Retiramos amostras da secção transversal das bar

ras em formato cilíndrico, embutimos em resina, polimos manual^

mente desde a lixa 180 até 600, como também em oxido de croroo

e posteriormente com pasta de diamante.

O ataque âs amostras foi realizado utilizando-se

o reativo extraído do Metallography Technique for Wrought

Stainless Steels in Metal Handbook: Metallography, Structure

and Phase Diagrams, ou seja: 10 ml de HNO-, 10 mi. de ácido acé

tilo, 15 mi. de HCl e 4 gotas de glicerina diluída em água des_

tilada na proporção 1:1.

Obteve-se as fotomicrografias através do banco me

talográfico Neophot 21.

4.4.2 -

Amostras das ligas solubilizadas a 1200 e 1360°C

foram examinadas ao microscópio de varredura Jeol JXA-50A, O

instrumento, neste caso, foi utilizado essencialmente como . rajL

croscóplo de alto poder de resolução, obtendo-so imagens de eli

trons secundários.
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A análise semi-quantitativa por microssonda ele

trônica foi feita utilizando-se o mesmo equipamento básico Jeol

JXA-50A, provido porém, além de dois espectrômetros, de um si£

tema de análise por dispersão de energia de raios-X (EDS).

4.4,3 -

Com o objetivo de avaliar qualitativamente a ca

pacidade de formação de ferrita pela adição de nióbio nas tem

peraturas de solubilização de 1200 e 1360° C, foram feitas anã

lises de difratometria de raio-X nas ligas "I" e "J". 0 mapea

mento foi obtido por difratômetro da Philips Eletronic Instru

ments, com filtro NiZr, radiação K Mo, range 1 K. Utilizou -se

difratometrias do aço tipo 316-L (totalmente austenítico) e do

aço tipo 430 (totalmente ferrltico) como referências para com

paração direta.

As amostras possuíam formato cilíndrico com 1,5

cm de diâmetro por 0,5 cm de altura.

4.5 - Analise Eletroquímica por Método de Polarização

4.5.1 -

As amostras retiradas da secção transversal dos

corpos de prova de forma cilíndrica, foram polidas até lixa

600, posteriormente com oxido de cromo e pasta do diamante .

Após o polimento final, foram imersas em benzeno e em seguida

limpas com algodão e água destilada.

Este procedimento seguiu-se em todos os ensaJos

objetivando garantir a reprodução das condições superficiais
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das diversas ligas.

A área de trabalho das amostras foi de Icm2,con£

tante para todos os ensaios realizados em potenciostato de pro

cedência da TACUSSEL.

O eletrõlito utilizado foi uma solução de 1,0 N

de H2SO4 -i- 0,5 N de NaCi (pH 0,9), sendo parte desta utiliza

da para a limpeza da célula de polarização, a qual foi mantida

aerada ã temperatura ambiente. 0 eletrodo de referêi cia utili^

zado foi de calomelano saturado e o auxiliar de platina. A pon

te salina (calomelano) foi mantida a 2 mm de distância do cor

po de prova (eletrodo de trabalho).

A fim de que pudéssemos medir o potencial de re

pouso ou corrosão (E ), todas as procedências anteriores fo

ram feitas a menos do eletrodo auxiliar (platina), o qual esta

va desligado.

Esperamos aproximadamente duas horas a fim deque

o potencial entre o eletrodo de trabalho e o de referência per

manecesse constante. Esgotamos a solução, reproduzimos as con

dições iniciais do corpo de prova, lavamos a célula de polari

zação e iniciamos o ensaio.

As curvas foram traçadas por meio do registra

dor E X log I, impondo-se programadores a duas diferentes velo

cidades de varredura: 0,27 e 1,38 mV/seg, a partir de um poteii
*

ciai prees tabele ei do de - 700 mV ,

Este potencial foi mantido por cinco minutos antes do Infclo de cada va£

redura, objetivando a redução de óxldos superficiais que possam aoteriojr

mente terem sido formados sobre as ligas.
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Os valores dos parâmetros eletroquímicos foram

tomados diretamente das curvas de polarização, realizando-se

análise comparativa, onde considerou-se as melhores caracterís

ticas com respeito â corrosão, as ligas que apresentam a comb_i

nação:

1 - Valores iaais catódicos do potencial de corrosão

<Ecorr);

2 - Menores valores da densidade de corrente de cojr

rosão ( )

3 - Menores valores da densidade de corrente de pas_

sivação primária (I );

4 - Menores valores da densidade de corrente crítica

de passivalão (I_^);cp

5 - Valores mais catódicos do potencial crítico de

passivação (B );

6 - Valores mais anõdicos do potencial de pite (E );

7 - Maiores valores da relação E - E t

* p corr
*

8 - Menor densidade de pite .

A identificação destes pontos encontra-se loca

lizadas nas curvas esquemática da Figura 5.

A contagem de pite foi realizada nas amostras após serem ensaiada» »

potenciais ligeiramente superiores aí , Tornou-se a nédia de 60

das em áreas de 0,2 cm2, para tal utflfzou*se microscópio metalográfl.

co.
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. Ecorr

DENSIDADE OE CORRENTE

Figura 5 - Curva de Polarização Anódica. Identificação de

Pontos Notáveis.

4.5.2 -

Com o objetivo de avaliar a variação da densida

de de corrente de pite com o tempo, polarizamos anõdicamente as

ligas a um potencial fixo de + 300 mV . A medida da corrente

foi efetuada diretamente entre o eletrodo de trabalho e o de

referência, sendo os valores tomados era períodos de vinte se

gundos, o que foi possível com o auxilio de um cronômetro. As

condições superficiais das amostras seguiram o mesmo procedi,

nento realizado no Item anterior.

Este potencial fof escolhido por tratar-sé de valor superior aos obse£

dos para a quebra do filme, estabelecido pelo parâ

polarização (Indicado na Figura S e Tabelas IV a

vados para a quebra do filme, estabelecido pelo parâmetro E das curvas
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CAPÍTULO V

5 - RESULTADOS

5.1 - Metalografia

S.1.1 - Miero8eo2Ía_Sstiqa

Em posse das fotomicrografias obtidas para as li_

gas forjadas (Figuras 6 a 9), nota-se um aumento na densidade

de precipitados relacionados com o aumento do teor de nióbio,

gerando uma diminuição no tamanho de grão, o que pode ser ob

servado a partir das ligas "I" e "J" para a liga "K". Resulta

do idêntico é observado nas fotomicrografias 10, 11 e 12, refe

rentes às amostras contendo nióbio solubilizadas a 1360° c, sen

do que nestas, o aumento da temperatura proporcionou o crescî

mento do grão austenltico.

Juntamente com o aumento do tamanho de grão, as

ligas solubilizadas a 1360° c (Figuras 10, 11 e 12) apresentam

precipitados de maiores dimensões, sendo estes identificados

como soluções sólidas Nb(C, N)(15) (21) <22). Além desses precipita

dos, as amostras "J" e "K" que contém altos teores de nióbio,

acusam a precipitação da fase intermetállca em contorno âm

grão, identificada como a fase Laves(24) (25) {26).
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S.I. 2 - Análise J^i^JliiÇToacó^io^^eletTÔnieo de war

Com a finalidade de estudar o tamanho, forma e

distribuição dos precipitados, obteve-se as fotomicrografias

(Figuras 13, 14 e 15) referentes âs ligas "I", "J" e "KM solu

bilizadas a 1200° C e as fotomicrografias 16, 17 e 18 referen

tes às mesmas ligas solubilizadas a 1360 C. Devido ao fato da

liga "H" não apresentar nenhum tipo de precipitado, ela não foi

fotografada.

Nota-se claramente que as ligas tratadas a 1360°

C apresentam precipitados sob aparência de eutéticos concentra

dos em contornos de grão, enquanto que os encontrados nas lî

gas tratadas a 1200° c são em maior número e menores dimensões,

distribuídos por toda a estrutura.

As Tabelas II e III apresentam os resultados da

análise semi-quantitativa das matrizes e precipitados das lî

gas de estudo nas temperaturas de solubílização de 1200 e1360°
*

C respectivamente .

Os resultados conduzem a:

1 - As ligas "I", "J" e "K" solubilizada a 1200° c

apresentam precipitados com teores mais elevados

de niôbio em comparação com as mesmas solubiliz£

das a 1360° C;

A Tabela Ml não apresenta a análise de rrolibdlnlo.



2 - A liga "J" solubilizada a 1360° c apresenta pre

cipitados de niôbio internos ao grão;

3 - As ligas "I" e "K" solubilizadas a 1360° C apre

sentam precipitados ricos em cromo,identificados

cl como a fase sigma , nas demais ligas, aporcen

tagem de cromo -• menor nos precipitados do que

nas matrizes, o que indica, em primeira aproxima

ção, que não tivemos zonas consideradas empobre

cidas de cromo em quase todas as extensões das

matrizes, não influenciando grandemente no grau

de inoxibilidade dos aços ao niôbio;

4 - Existe fraca tendência da ocorrência de precipi

tados de molibdênio e niôbio, nas ligas solubili_

zadas a 1200° C,

5 - As ligas "J" solubilizada a 1200° C e a "I" a

1360 C são as que apresentam maiores concentra

ções de ferro na matriz;

6 - As ligas "J" e "K" apresentam precipitados ricos

em ferro e niôbio;

7 - As amostras solubilizadas a 1360 C apresentam

maiores teores de niôbio na matriz que as mesmas

solubilizadas a 1200° C.

S.1.3 -

As dlfratomotrias obtidas para as ligas "I" e"J"

solubilizadas a 1200° C (Figura 19) apresentam difrações em ân

gulos característicos â estrutura cfc, Isto ô, correspondem to
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talmente ao padrão austenltico, enquanto que, as mesmas ligas

quando submetidas â temperatura de solubilização de 1360°C(acu

saram o surgimento de difrações próprias a .estrutura ccc, oque

demonstra a presença de fase ferrltica na microestrutura final

dessas ligas (Figura 20).

5.2 - Curvas àe_ Polarização

S.2.1 -

As curvas de polarização anõdica das ligas solu

bilizadas na temperaturas de estudo estão representadas nas Fî

guras 21, 22, 23 e 24, para duas diferentes velocidades de var

reduras. Cada curva figurada é a média de três ensaios. Obse£

va-se que os aços estudados apresentam transição ativo-passivo

na solução utilizada e que seu comportamentos anódicos são bas_

tante semelhantes.

Como podemos verificar nas curvas de polarização

catõdica, Figuras 25, 26, 27 e 28, a liga "H" de composição

AISI-316-L se situa a potenciais mais nobres do que aquelas pa

ra as demais ligas. Isto vem confirmar a influência do molibdê

nio como elemento de liga benéfico, tornando o metal mais re

sistente ã corrosão. As curvas de polarização catõdica • foram

utilizadas essencialmente para a obtenção numérica da densida

de de corrente de corrosão (*corr)r através da extrapolação da

reta de Tafel. Para tal, estabeloceu-so como região de Tafel

50 mV abaixo do valor do potencial de corrosão (E
cocr)•

Do ponto de vista quantitativo, as Tabelas IV,

V, VI o VII, nos mostra os valores dos diversos parâmetros ele

troquímicos obtidos nas curvas de polarização, assim como a
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densidade de pite das amostras após cada ensaio. Para melhor

visualização e comparação dos dados (utilizando-se as condições

consideradas no item 5.1) os parâmetros foram plotados nas Fî

auras 29, 30, 31 e 32 tomando-se por abcissa as variações dos

teores Nb-Mo.

Os dados indicam que:

1. A maior densidade de corrente de corrosão (I )
corr

é observada na liga "I" e a menor na liga "K" de

composição mista, em ambas as temperaturas e velo

cidades estudadas;

2. As menores densidades de corrente crítica de pa£

sivação (I ) são observadas nas ligas solubiliza
cp —

das a 1360° C, sendo que a liga "J" sofre signify

cativa redução da I quando ensaiada a 1,38 raV/s;

3. Com a mudança da velocidade de varredura,houve va

riação da densidade de corrente de passivação pr.L

mária (I ), contudo, a liga "K" tende a manter

os menores valores de I ;

4. Ao diminuirmos a velocidade de varredura, o mate

rial permanece exposto ao meio por um período

maior, favorecendo o ataque mais intenso de Ions

Cl", o que pode ser observado pela maior densida

de de pite quando as ligas são ensaiadas â 0,27

mV/s;

5. Em razões numéricas» a maior densidade de pite é

observada na liga "I" e a menor na liga "K"j

6. 0 menor valor de potencial de corrosão (Bcorr* *

o da liga "J" o o maior o da liga "H";
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7. O potencial critico de passivaçao primaria (E )

seguiu um comportamento análogo ao E ;

corr

8. O potencial de pite (E ) mais elevado ê observa

do na liga "X", de composição mista, e o menor

na liga "I";
9. A razão E - E manteve-se constante para todas

p corr r

as ligas ensaiadas nas diferentes velocidades de

varredura;

10. A variação da velocidade de varredura potencioci

nêtica da ordem de 5 vezes, ocasionou mudanças em

bloco nos valores dos parâmetros ele troquí micos, não

alterando significativamente os resultados das ca

racterísticas do comportamento ã corrosão, quando

feita análise no conjunto dos dados.

5,2.2 - _^_^^
jdotemgo

As curvas da variação da densidade de corrente

de pite em função do tempo para as diversas ligas nas tempera

turas de estudo, estão representadas na Figura 35.

6 possível observar para as ligas "I" e "J", que

as curvas apresentam duas regiões distintas, a primeira com rã

plda variação da densidade de corrente e a segunda com tender»

cia a estabilização. Essas inclinações tem sido interpretadas

como correntes de nucleação e crescimento do pite respectiva

menteí32), gerando informações sobre a resistência â quebra do

oxido e dissolução do metal. Para as ligas "H" e "K" solublH

a 1200° c, as correntes associadas a formação de pite são
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de menores intensidades, não definindo para o tempo de ensaio

a transição nucleação-crescimento, o que estabelece uma baixa

razão de transformação do metal para produtos de corrosão, is

to ê, estas ligas apresentam baixas velocidades de dissolução,

principalmente a liga "H" de composição comercial.

Quando solubiliza a 1360° C, a liga "K" acusa

ligeiro aumento da densidade de corrente de pite, tornando cia

ra as regiões de transição, indicando um aumento da razão de

dissolução, quando a liga ê tratada a esta temperatura.

Ê curioso observar a inversão das densidades de

corrente ocorridas nas ligas "I" e "J" nas diferentes tempera

turas de solnbilização; esta variação está associada a mudanças

estruturais ocasionadas pelo aumento da temperatura de solubi

lização, o que será discutido posteriormente.



TABELA I - Composição química das ligas estudadas (% em peso)

LIGAS C Hn Si Cr Ni Mo Nb P S N

H 0,014 1,36 0,36 18,00 12,84 2,00 . 0,017 0,020 0,0069

I 0,015 1,34 0,56 18,25 12,94 - 1,12 0,017 0,012 0,0143

J • 0,019 1,32 0,37 17,40 12,47 - 2,03 0,020 0,018 0,0124

K 0,014 1,31 0,56 18,57 12,98 1,00 2,28 0,015 0,013 0,0135



36

Tigura 6 - Fotomicrografia da liga "H". Aumento 170 X. Seção

transversal. Solubilizada a 1200 C.

Figura 7 - Fotomiarografia da liga "I", Aumento 170 X.

Seção Transversal. Solubilizada a 12Q(P C.
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Figura 8 - Fotomicrografia da liga "J". Aumento 170 X.

Secção Transversal. Solubilizaàa a 1200° C.

9 - Fotomierografia da liga "K". Aumento 170 X.

Seção Tranevereal. Solubílízada a 120CP C.
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Figura 10 - Fotamicrografia da liga "I". Aumento 170 X.
Seção Transversal. Solubilizada 1360 C -

Figura 11 - Fotmiarografía da liga V . Aumento 170 X,

Seção transversal. Solubilizada 1360 C.
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Figura 12 - Fotomicrografia da liga "K". Aumento 170 X.

Seção Transversal. Solubilizada 1360° C.

Figura 13 - Imagem de elétrons eecundarioa da liga "I". Solubilizada

a 1200°,C. Aapeato da morfologia « distribuição doa eor^

bonetoe apõe polimento para obter aarbetoa em relevo. Au^

mento 1.000 X.
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Figura 14 - Imagem de elétrons secundários da liga "J". Solubilizada
a 120CP C. Aspecto da morfologia e distribuição dos car_
bonetos após polimento para obter carbetos em relevo. Au_
mento 1.000 X.

Figura 15 - Imagem de elétrons secundários da liga "K". Solubilizada

a 1360° C, Aspecto da morfologia e distribuição doa cor,

bone tos após polimento para obter earbetoa em relevo, A±

mento 1.000 X.
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\ • - «. • - • ' / .

Figura 16 - Imagem de elétrons secundários da liga "I". Solubilizada

a 13SCT. c. Aspecto da morfologia e distribuição dos . car_

bonetos após polimento para obter carbonetos em relevo.

Aumento 1.000 X.

Figura 1? - Imogen d» elétrons secundário» da liga "J". Solubilizada

a 1360° X. Aspecto da morfologia e distribuição dos úar_

boneton após polimento para obter aarbonetos mu relevo.

Aumento 1.000 X,
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Figura 18 - Imagem de elétrons secundários da liga "K". Solubili^
zada a 1360° C. Aspecto da morfología e distribuição
dos carbonetos apõ* polimento para obter carbonetos
em relevo. Aumento 1.000 X.



TABELA II - Resultados da análise semi-quantitativa por mi
cross onda eletrônica da matriz e dos precipita
d'>8 (amostras solubilizadas a 1200°C).

LIGA REGIÃO Nb Mo. Cr, Fe,. N I .

(*) (*) (*) (%) (t)

2,0 20,8 63,9 12,3

23,2 63,7 12,0

12.0 28,3 8,6

20,4 66,3 12,3

12,4 44,7 9,5

12.1 34,3 7,9
ritado

precipitado *2 '4 " 1 5 < 8 5] >5 10 '3

KM '.7 1.2 2°. f i «.2 13,3

B)(H precipitado 51^ 1«° "'3 28'6 8 ' °

palpitado 29'4 2'7 14'7 43'7 9'6

-I"

•

,JM

Matriz

I
Matriz

II
precipitado

I
Matriz

II
precipitado

III
precipitado

i,c

51,1

1,0

33,6

45,6
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TABELA III - Resultado da análise semi-quantitativa por microssonda
eletrônica da matriz e dos precipitados (amostras solu
bilizadas a 136(P C).

LIGA REGIÃO NbL CrK FeK N Í K

i%) (%) {%) (%)

*

IIJll

"K"

1
Matriz

II
Precipitado

III
Precipitado

*

1
Matriz

II
Precipitado

III
Precipitado

IV
Precipitado í«̂
terno ao grão""

V
Precipitado in̂
terno ao grão

1
Matriz

II
Precipitado

III
Precipitado

IV
Precipitado

V
Precipitado

VI

1.15

21,4

26

3,6

27,6

36,4

23,1

23

6,83

19,5

25,1

16,5

14

17.Ç

26,6

24,3

' 16,3

21,53

14,8

14,4

17,8

16,5

19,93

19,3

17,8

18,2

20,5

18.4

64,97

48,2

43,4

58,83

44,7

41,6

46,6

48,5

60,67

43

43.4

47

49,5

51

10,9

5.7

12.9

14,08

10.7

16,5

14

13,5

15,63

12,7

14,9

14.2

14

14
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500

ANGULO OE DIFRAÇAO ( 2 0 )

60» 50» 40* 30» 20* 10*

LI6A 7 AN0ULO OE 0IFRAÇÃO(2«)
Plgura 18 - Difratogranae dae ligas contendo Nb em substituição ao

Mo, Solubizadao a 1200° C Padiação K^o -Ranrje JK -

filtro NiZr*.
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Figura 21 - Ckryaa <í« polarização anodiaa. Varredura Voteneíooinátíea

a Of?.? mV/o. Ligan SolubiUsadaa a 1200° C.
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' Figura 22 - Curvas da Polarização Anódiea. Varredura Potenoioeinétioa

a 1,38 mV/$. Liga» Solubilizada» a 12O(P C.
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Figura 24 - Curvas d» Polarização Anódiea. Varredura PoUnoiooinitiea

a 1,38 mV/B. Ligaa SolubilizaJaa « 1360^ c.
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g

-600
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tf5
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DENSIDADE DE CORRENTECA/cm2)

• Figura 25 - Curvas de Polarização Catôdica. Varredura

Poteneiocinêtica a 0,27 mV/S. Ligas Solu-

bilizadoB a 1200° C.
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Figura 26 - Curvae de Polarização Catóáiea. Varredura

Poterutíocinéttca a 1,38 mV/o. Ligas

Hlizadas a IZOCP C.
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10
DENSIDADE DE C0RRENTE(A/an*)

Figura 27 - Curvc3 ás Polarização Catódica. Vairredura
Potenciocinétiea a 0,27 mV/a. Ligas

. bilizadaa a 1360° C.
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Figura 28 - Curvas de Polarização Catôdioa. Varredura
' Poteneíocinêtioa a 1,38 mV/e, Ligao Solu

biíizadae a 1360° C.
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TABELA IV - Valores dos parâmetros eletroquímicos das curvas de pq_

larizagão das ligas solvbilizaàas a 220CT C, varredura

potencipcinetica a 0,2? mV/seg.

LIGA

corr

n9 Pite

cm2

-355 -405 -397 -368

cp -316 -374 -340 -327
(niV)

P 147 95 115 132
(mV)

.o " corr
500 500 512 500

(mV)

(A/cm2) 2,25 5,2 2,75 1,75
IO5

-££- (A/cm2) 0,38 0,7 0,53 0,28
IO1»

- E L (A/cm2) 1,25 1,47 1,0 0,6
IO5

63 106 82 37



TABELA V - Valores doa parânetroa eletroqutmCcos dia aavas d» pola_
rização das ligas sohtbilizadas a HOC? C, varredura po
tenciodnética a 1,38 mV/seg.

LIGA "H" " I " " J" "K"

c o r r -353 -405 :397 -368
(•V)

E
CP -303 -359 -360 -333

p 122 €1 68 101
(«V)

P " c o r r 475 469 465 469
(«V)

c o n - (A/cm7) 5,5 6,5 5,2 4,8
105

St (A/cm2) 4,0 7,8 2,2 5,8
10*

JSL (A/cm2) 4,0 4,2 2,5 4,0
IO5

!*2ÍI£ 34 51 50 23
cm2



TABELA VI - Valores dos parâmetros eletroquímicos das curvas de pota

rizaçao das ligas solubilizadas a 1360 C, Varredura po

tenoiocinétiaa a 0,27 mV/seg.

LIGA

corr -416 -422 -368
(mV)

CP -387 -397 -332
(mV)

P " corr 84 78 141

(mV)

S2IL (A/cm2) 3,5 3,0 1,75
IO5

-£E (A/cm2) 8,0 6,8 6,0
10*

-EE (A/cm?) 1,2 1,2 0,9
IO5

113 64 49
cm2
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TABELA VII - Valores dos parâmetros eletroquvnicos das curvas de

polarização das ligas solubilizadas a 1260 c, var-

redura potenciocinética a 2,33 mV/seg.

LIGA

corr -416 -422 -372
(mV)

CP -368 -387 -321
(mV)

^V 39 28 39

(mV)

Ep " Ecorr 455 450 461

-S2TL (A/cm2) 12 7,2 3,2
IO5

SS.. (A/cm2) 5,0 1,6 3,75
IO*

(A/cm2) 4,0 3,5 2,5
10-

cm2
54 34 28
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Figura 29 - Quadro Geral doe Parãntttroe Eletroquímieoa em função

da Variação fíh-Mo. Meio: IN H^04 * 0,1 N NaCl neaa^

rejada a 26° C - tigaa Solubilisadao a 120CP C. Var-

redura Votenaíocinética a 0,2? mV/o.
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Figura 30 - Quadro Geral doa VarSmetroa Elatroqutmiooa m função da

Variação Nb - Mo. Meio: IN H£04 * 0,S !t NaCl. Deoare,j<l

daa 25° C - Líqae Solubilizadao a 1P.OO°C. Varredura P^

tonoiooinétiaa a 1,38
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Figura 31 - Quadro Geral doe Tar3metro$ Eletroquímicoa m função da

Variação Hb - Mo. Meio: I NH£O4 + 0,6 n Had. Dcoarefe
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CAPÍTULO VI

6 - DISCUSSÃO

6.1 - Efeito rfa Adição de_ Niôbio na_ tficroestrutura

Qualquer tentativa de utilização do níõbio em

aços inoxidáveis é plenamente justificável, tendo em vista a

redução de custo ocasionado pela utilização de um elemento bass

tante abundante, assim como por suas comprovadas característi^

cas mecânicas como elemento de liga, atuando como estabilizador,

endurecedor por solução sólida e controlador de tamanho de grão.

No caso específico de nossa substituição do mo

libdênio pelo niõbio em aço inoxidável do tipo AISI 316-L, é

marcante o efeito do refinamento de grão como conseqüência da

precipitação de elevada quantidade de Nb(C, N ) .

Ao submetermos as ligas a um tratamento de sola

bilização de 1200° C, asseguramos uma distribuição quase-horao

gênea dos precipitados por toda a estrutura do aço, garantindo

assim, melhores características das propriedades mecânicas* .

Era de nosso interesse ao efetuarmos a substituição, manter *

estrutura totalmente austenítlca, o que conseguimos obter nas

ligas solubilizadas a 1200° c, sendo que estas não apresentara»

mudança de fase da matriz, isto é, não foi observado o surgiam

to de ferrita delta na microestrutura final (Item 5,1,3).A p«M

09 ensaios mecânicos dessas ligas foram realizados por Rol Io



sibilidaâe de conservar a estrutura austenltica em aços cuja

adição de nióbio (elemento alfagêmeo) ultrapasse o nível de so

lubilidade, está prevista por Pickering e Keown ; o que to£

na-se possível devido ao balanceamento do teor de níquel, as

sociado ãs condições de tratamentos térmicos.

Com o aumento da temperatura de solubilização a

1360 C, favorecemos o crescimento do grão austenítico, assim

como uma maior concentração dos carbonetos sob forma de euté

ticos localizados em contornos de grão (Figuras 14 a 18).

Este fenômeno é interpretado por Padilha et

alii como resultado do tempo de permanência na temperatura

de austenitização (1 bora em nosso caso), ocasionando adi ssolu

ção de carbonetos do tipo MC. Devido ao seu menor tamanho eccn

sequênte maior difusividade, o carbono tende a concentrar-se

em discordâncias e contornos de grão, estando apto a precipitar

preferencialmente nestas regiões. A reação ocorre durante o es

friamento gerando um crescimento (coalescintento) dos precipita

dos, freqüentemente observados sob aparência de eutéticos em

contornos de grão.

Juntamente com estas colônias de Nb(C, N) e o au

mento do grão austenítico, o tratamento a 1360° C ocasionou o

surgimento de fase rica em ferro e cromo (ítem 5.1.2), fase e£

ta indesejável, considerando seu caráter fragilizante, além do

empobrecimento da'matriz em seu teor de cromo.

O aumento do teor de nióbio em solução (Item

5.1.2) é conseqüência direta do aumento da temperatura de tra

tamento, efeito este estabelecido pelas equações de solubilida

de (Item 2.2) quo prevêem pequenas quantidades de nióbio en so

lução para temperaturas dentro da faixa de austenitização.Ainda

que pequeno, este aumento tornou-se suficiente para a promoção
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do caráter ferrítico do niõbio em solução. Nestas condições,

as difratometrias obtidas (Figuras 19 e 20) acusam o surgimen

to de ferrita delta na raicroestrutura final, fato este não ob

servado quando as mesmas foram solubilizadas a 1200° c.

£ de importância notar, que ao elevarmos o teor

de niõbio da razão de I a 2%, esperávamos obter um aumento con

siderâvel na porcentagem do mesmo em solução, contudo, podemos

observar (Tabela II) que as ligas "Ia e "J" solubilizadas a

1200 c mantêm a mesma concentração de niõbio em solução, oque

indica em primeira aproximação que as porcentagens utilizadas

na tentativa de substituição, ultrapassam o limite de solubiiA

dade, vindo a permanecer sob forma de Nb(C, N) indissolúveis ,

ou fases íntermetálicas do tipo Fe-Nb como as observadas na li.

ga "J". A 1360° c a liga "I" tende a manter o índice anterior,

enquanto a liga "J" acusa um aumento de 1 para 3,6 possivelmen

te como conseqüência da dissolução de carbonetos menos está

veis.

A liga "K", de substituição parcial, é aqueapre

senta maior concentração de niobio em solução (Tabela IIeIII),

o que ocorre devido a presença de molibdênio e conseqüente

maior parâmetro de rede austenltico, acelerando a dissolução

dos carbonetos, mantendo o niobio em solução, efeito este con

venientemente reportado por Kanazama e colaboradores

Em posse destes resultados, observamos que, se

desejarmos substituir o molibdênio pelo niobio em aço do tipo

316-L, mantendo a estrutura totalmente austenltica, juntamente

com baixa densidade e melhor distribuição dos precipitados, a

adição de'niobio nao deve exceder a II, e a temperatura de ao

lubili/açào mais adequada, tanto por conseqüências estruturai»,



8.2 - Curvets d* Polarização

6.2.1 -

Yang et alii em recente publicação, aprescn

tan as curvas de polarização anõdicas ea meio salino dos ei*

wentos que forte influência têm na formação do filme passivo

sobre os aços inoxidáveis, essas curvas estão representadas n*

Figura 34.

Torna-se importante uma análise cuidadosa de seu»

perfis, uma vez que cada elemento isolado demonstra ter efeito

próprio sobre as características de formação e resistência do

filme de oxido.

Sendo admitida a teoria desenvolvida por Ogawa*

de que os õxidos sobre aços inoxidáveis seriar essencialmente

de cromo e ferro e que a presença do molibdênio estaria associa

da a uma queda da densidade de corrente de passívação primária

(I ) como conseqüência da repassivação dos sítios anõdico

formados a potenciais mais elevados, é de se esperar que as eur

vas de polarização das ligas compostas por tais elementos apre

sentem comportamentos semelhantes ãs combinações de suas c>i£

vas isoladas<44).

Este resultado pode ser observado nas curvas <J«

polarização obtidas para nossas ligas de estudo (Figuras 21 a

24). Para a liga "H" com 2,01 de molibdênio, vemos que, para

valores de potenciais intermediários, a região passiva sofre

ligeiro aumento na densidade de corrente local, vindo esta •

diminuir a potenciais mais elevados, indicando um efeito repmt

sivador. O desenvolvimento da curva nesta região sugere ciar*

mente tratar-se da ação lnlbidora do molibdênio, sendo seu »*

pecto de bastante semelhança com a curva do elemento obtida po*
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Yang (Figura 34).

Este tipo de comparação pode ser extendida ã to

da a curva, onde para potenciais inferiores* a região passiva

comporta-se com igual semelhança âs curvas de polarização iso

ladas do cromo e ferro.

Para as ligas "I" e "J" em que a substituição do

molibdênio foi total, espera-se que a influência do niõbio de

va ocorrer apenas para potenciais acima dos valores de E das

curvas anôdicas, considerando que para potenciais inferiores a

este, o nióbio esta inativo . Esta condição estabelece que

o nióbio não altera o trecho ativo das curvas de polarização

E(MW)

í(»A.c»r2)

Figura 34 - Curvas de polarização obtidas por Yang et alii
em 4,2 MPeCl. + 0,009 M Cr Cl , pH 1,0
(J) Mo, (2) Cr, (3) Fe, (4) 318.

das ligas, vindo este a não ter influência sobre a formação da

película passiva. Este resultado foi confirmado por Todoroki

et alii* ' que nSo encontraram niõbio na constituição dos Ôxi,

dos crescidos sobre ligas Fe-Cr-Ni-Nb.

Assim, as características introduzidas sobre as

curvas de polarização pela presença do niõbio nas ligas, ocor

rem dentro da região passiva. Nesta região, vemos que as curvas



das ligas "I" e "J" se comportam de maneira análoga à liga "H".

Para estas ligas também ê observado a ocorrência do aumento da

I , vindo esta a diminuir a potenciais mais elevados, o que in

dica em primeira análise que o nióbio atua como elemento repas

sivador com características muito semelhantes àquelas observa

das para o molibdênio.

Este efeito observado sobre o estado passivo,com

conseqüente diminuição da I , resulta da capacidade do nióbio

de formar compostos insolúveis nos locais de nucleação do pite,

protegendo a superfície metálica ao ataque eletroquímico.

Qualitativamente, o niõbio assim como o raolibdê

nio, teria a característica de atuar como elemento estabiliza

dor da camada passiva, através da inibição da propagação do pjL

te pela formação de õxidos nos locais de quebra ou pontos atî

vos do filme.

Outro aspecto de importância, réfere-se as densi

dades de correntes associadas â formação do pite (Item 5.2.2.

e Figura 33). £ possível observar que, para os aços inoxidá

veis, as correntes relacionadas ao crescimento do pite tendem

a estabilizar-se para maiores tempos de ensaio, indicando uma

razão constante da dissolução do metal. Este resultado, difere

dos dados obtidos por Nishimura para a formação de pite em

ferro puro, onde em condições semelhantes, as densidades de cor

rentes de nucleação e crescimento de pite, apresentam uma varia

çâo logarltma com o tempo, estabelecendo razões crescentes de

dissolução.

A estabilização das correntes para os aços inox:L

dãvels, vem mais uma vez confirmar o efeito benéfico da adição

de elementos mais nobres que a matriz, tornando esta caracte

riótica, mais um fator relacionado cora a propriedade de inoxi.



bilidade dessas ligas.

6.2.2 -

Como processo eletroquímico, a corrosão obedece

a princípios bem definidos. Eu seu estudo, deve-se inicialasen

te procurar esclarecer os Mecanismos envolvidos nos processos

oxidativos, tornando-se depois* necessário estabelecer referên

cias numéricas relacionadas à intensidade destes processos.

Quando imerginos um netai em solução eletrollti

ca, fazemos cora que se estabeleça um potencial entre a fase só

lida e a liquida. Variando externamente este potencial provoca

mos mudanças na superfície metálica. A cada mudança significa

tiva, identificamos relações numéricas proporcionais ã intensi_

dade destas.

Estes valores são os parâmetros eletroquímícos

obtidos nas curvas de polarização. Uaia combinação coerente de£

ses parâmetros permite-nos avaliar o grau de resistência à co£

rosao para o metal em estudo.

Para as nossas ligas, estes parâmetros estão re

'presentados nas Tabelas IV a VII e nas Figuras 29 a 32.

Observamos que embora atuando sobre a região pa£

siva, a adição de niôbio não altera significativamente a rela

çio B - E r, indicando que pouca influência tem o nióbio em

relação a manutenção do estado de passividade, considerando que

mesmo as ligas em que a substituição foi total, a tendência foi

de estabilidade com relação a estes valore».

Comparada às demais, a liga "I" apresenta em am

bas as temperaturas de solubllização, altas razoes de densida

des de corrente, Esta liga possui correntes relacionadas ao
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transporte de produtos de corrosão para a solução em graus nu

roericos que sugerem elevada condutividade de seus óxidos super

ficiais, indicando certa instabilidade do caráter protetor dos

mesmos.

Comportamento análogo, contudo em menor intensi_

dade, ocorre na liga "J", sendc que esta apresenta valores lî

geiramente menores quando solubilizada a 1360° C.

Nestas ligas, o molibdênio foi substituído total^

mente pelo niôbio na razão de 1 e 2% respectivamente. Sendo e£

ta menor resistência, conseqüência direta das características

estruturais, uma vez que a adição de niôbio em porcentagens hi

perestequiometricas provoca mudanças na microestrutura, condu

zindo a uma alta concentração de precipitados e surgimento de

segunda fase (Item 6.1). Essa heterogeneidade interfere na cî

nética de formação do filme, introduzindo mudanças estruturais

e químicas na rede oxida, gerando regiões de fácil nucleação e

(47)difícil repassivação dos pites , como estabelecido pelos va

lores de E e das densidades de corrente de pite apresentadas

na Figura 33.

Quanto ao caráter repassivador do niôbio (Item

6.2.1) ê evidente sua existência. Contudo, torna-se difícil uma

analise quantitativa do grau de resistência estabelecido por

seus õxidos repassivadores, mesmo porque, em nossa substitui,

ção o niôbio tende a permanecer sob forma de Nb(C, N)indissolú

veis, interferindo mais como agente modificador da microestru

tura do aço do que elemento responsável pela formação e estabjL

lldade do filme de oxido, embora podemos notar que com o aumen

to do teor do niôbio na matriz, ocorre um acréscimo nas carac

tertsticas de resistência â corrosão, como observado na liga

"J" quando üulubllizada a 1360 C.
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Com relação as condições experimentais, podemos

observar (Figuras 30 e 32) que a densidade de corrente critica

de passivação d_D)# associada ã facilidade de formação da pe

lícula, está relacionada â velocidade de ensaio, principalmen

te para a liga "J" com 2,03% de nióbio, o que indica que para

velocidades de varredura potenciocinêticas iguais ou superiores

a 1,38 mV/seg, altas adições de niõbio aceleram a reação de oxî

dação das ligas, facilitando a formação do filme passivo. Para

as demais composições, a variação da velocidade de ensaio não

introduziu mudanças relevantes.

A liga "K" de substituição parcial, apresenta em

suas curvas de polarização as melhores combinações numéricas.

Seu comportamento eletroquímico apresenta-se superior às demais

ligas e coerente em ambas as temperaturas e velocidades realî

zadas. Com menores valores de densidade de correntes, elevado

potencial E , além de baixa densidade de pite, demonstra eleva

da resistência e estabilidade de seus óxidos superficiais.

Este fato pode ser interpretado como efeito da

presença conjunta do molibdênio e nióbio: o nióbio reagindo for

temente com o carbono e nitrogênio, facilitaria a livre transî

çao do molibdênio, favorecendo a rápida ação deste como elemen

to estabilizador do filme de oxido, conduzindo a uma superior

característica dâ s propriedades de resistência â corrosão.

A liga "K" demostra ter resistência inicial supe

rior a liga "H" de composição comercial, contudo, ao estabele

cer a quebra do filme, observamos que a liga "K" apresenta ra

zões de densidades de corrente de nucleação e crescimento de

pite (Figura 33) superiores as observadas para a liga comer

ciai, A razão desta maior taxa de dissolução dá-se devido a ai

ta densidade de precipitados, conduzindo ã um ataque seletivo,
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ocasionando a formação de pares galvânicos acelerando o proce£

Í481
so de crescimento do pite .

Numa analise global, vemos que a substituição to

tal do molibdênio pelo niõbio em aço inoxidável do tipo AISI

316-L ê inviável, considerando as mudanças ocasionadas na micro

estrutura, conduzindo ã fracas características com respeito à

resistência ã corrosão. A substituição parcial, pode econômica

e eficientemente ser utilizada visando principalmente a confee

ção de aços a serem empregados em condições não criticas, como

componentes de fáceis substituição.
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CAPÍTULO VII

7 - CONCLUSÕES

Em posse dos resultados obtidos neste trabalho,

concluímos que:

1. No intuito de substituir o molibdênio pelo nióbio

em aço inoxidável do tipo AISI 316-L, mantendo a

estrutura totalmente austenítica, juntamente com

baixa densidade e melhor distribuição dos precipi^

tados, a adição de nióbio não deve exceder a 1%

e a temperatura de solubilização mais adequada ,

não deve ultrapassar a 1200° C;

2. A substituição total ou parcial do molibdênio pe

Io nióbio não altera a condição de passivação das

ligas, visto a não variação da relação E_ -E o r r;

3. Qualitativamente, o niõbio assim como o molibdê

nio, teria a característica de atuar como elemen

to estabilizador da camada passiva através da inî

bicão da propagação do pite pela formação de õx:L

dos repassivadores nos locais de quebra ou pontos

ativos do filme;

4. As ligas onde a substituição do molibdênio pelo

nióbio foi total apresentam altos valoros de I ,

indicando elevada razões de transformação do metal

para produtos do corros.ío;
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5. Para velocidades de varredura potenciocinéticas

iguais ou superiores a 1,38 n»V/s# a adição de 2%

de niôbio acelera a formação do filme passivo;

6. A heterogeneidade estrutural decorrente a adição

de elevados teores de niõbio (Ia 2%) em aço ino

xidável austenítico é a principal responsável pe

Ia queda da resistência ã corrosão;

7. Numa análise global, a substituição total domolib

dênio pelo niõbio (nas porcentagens estudadas) em

aço do tipo AISI 316-L ê inviável,considerando as

mudanças estruturais e as fracas características

de resistência ã corrosão dessas ligas;

8. A liga de substituição parcial apresenta baixas

razões de densidades de correntes, além de um lon

go período necessário para a nucleação do pite,In

dicando que o niõbio pode econômica e eficiente

mente ser utilizado como elemento coadjuvante, vi_

sando a confecção de < ̂ os especiais a serem empre

gados em condições não críticas.
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