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RESUMO

A cinetica de dissolução do aço inoxidável AISI 430

em presença de ions cloreto e Tons sulfato foi estudada em fun

ção da concentração dos Tons, da variação do valor de pK e da

velocidade do eletrodo de trabalho.

Usou-se o método experimental de polarização anõdica

potenciostatica e os meios utilizados foram NaCl e Na2SO,, a tem

peratura ambiente.

Fizeram-se analises por espectrofotometria de Absojr

çao Atômica e espectroscopia de Elétrons Auger (AES), com o oj>

jetivo de auxiliar a interpretação dos resultados obtidos pelo

método de polarização potenciostatica.

Para valores de pH igual a dois, ficou caracterizado

o efeito do Ton cloreto sobre o inTcio de pite, cujo potencial

critico é influenciado pela rotação do eletrodo de trabalho e

pelo tempo de permanência em cada potencial aplicado.

Em soluções de sul foto ocorrem duss passivações: uma,

relativa ao ínrro o oi'tr?, «o cromo: em soluços* contendo Tons

iiurri.o observa-se aper,*:. íi ;i..s$sivação do croir.o.

Com o uso das tL"cnic*.s de espectrofotometrU de Abso£
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cio Atonies c de espectroscopia de Elétrons Auger, comprovou-

se "que o aço inoxidável AIS1 430 eu meio de Tons sulfato sofre

ua processo de corrosão seletiva, eu relação ao ferro e croao.

Para todos os valores de pH ensaiados en meios de Tons

sulfato, a velocidade de rotação do eletrodo pouco influiu na

passivação secundária, embora tenha provocado um aumento da ta_

xa de dissolução do aço inoxidável.

Verificou-se, também, que os produtos de corrosão fo£

mados em presença de Tons sulfato geraram um aumento do pH na

dupla camada e/ou dentro dos pites.
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ABSTRACT

The kinetics of the dissolution of stainless steel

AISI 430 in the presence of chloride and sulphate ions has been

studied in terns of the ion concentration, the pH variation,

and the velocity of the working electrode.

The experimental method utilized was the potentiostatic

anodic polarization, and the reactants used were NaCl and

Na2S0^ at room temperature.

Atomic Absorption spectrophotometry and Auger Electrons

spectroscopy (AES) analyses were made in order to support the

interpretation of results obtained by means of the potentiostatic

polarization method.

For values of pH equal to two it has been characterized

the effect of the chloride ion upon the beginning of pitting,

whose critical potential is dependent on the rotation of the

working electrode and on the time interval corresponding to

each applied potential.

In rulphate solution two passivations ocurr: one

with respect to iron and the other to chromium; in chloride

«oU'tionc on])' the passivation of chromium is observed.



By applying the Atonic Absorption spectrophotoaetry

and Auger Electron spectroscopy techniques it has been shown

that the stainless steel AISI 430 in the presence of ions

sulphate undergoes a selective corrosion process, with respect

to iron and chroniua.

For all values of the pH tested for solution of

sulphate ions, the velocity of rotation of the electrode

presented a small effect on the secundary passivation, although

it caused a increase in the dissolution rate of the stainless

steel.

It has also been observed that the corrosion products

formed in the presence of sulphate ions increased the pH in the

double layer and/or within the pittings.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Os aços inoxidáveis ferríticos possuem, usualmente, teu

res de cr orno entre 12 e 301. Em virtude de sua boa resistir»

cia ã corrosão, têm tido grande emprego em refinarias e na in-

dústria química. Nesta categoria,, o aço inoxidável ferrítico

AISI 430 (ABNT 430) aparece como o mais comum, e sua produção

atual é superior ã soma da produção de todos os demais aços ino

xidãveis ferrTticos. Ele tem ampla utilização no campo dos

eletrodomésticos, cuteiaria, cubas e pias para cozinha e labo

ratõrics, bem como panelas, baixeias, talheres, lustres, etc.

Aqui, o aço inoxidável cumpre as exigências de resistência a

corrosão, conformabilidade e custo. Em centrais termonuclea-

res o aço inoxidável AISI 430 tem aplicação em placas suporte

dos geradores de vapor. Entre outras aplicações deste produto,

destaca-se a fabricação de moedas, fogões, balcões-frigoríficos.

Como outras categorias de aços inoxidáveis, os ferríti_

cos apresentam baixas taxas de corrosão em meios neutros e ácidos.

Krr.cí-«itam eles <*c um certo controle, ligado diretamein

í <• 'i linÕticr de dissoirçáo do aço em meios ácidos, para que

j.ccsam apresenver ume peArfcAMAnce adequada. Essa dissolução

rc apresento de duas formas: a) dissolução ativa, e b) disso



lução passiva. A diferença entre os dois tipos i de grande iii

tefesse prático, ume vez que a taxa de dissolução passiva ê

da orden de 100 ou «ais vezes se nor que a taxa de dissolução

ativa.

Quanto aos «eios neutros, o principal tipo de corrosão

é a localizada, que pode ocorrer de três formas: a) corrosão

por pite; b) corrosão por formação de crêvice; e c) corrosão

sob tensão.

Corrosão por pite vem a ser sua manifestação em forma

pontual, muitas ordens de grandeza maior que no resto da supejr

ficie.

A importância prática e comercial dos aços inoxidáveis

tem sido objeto de numerosas investigações experimentais, e se

têm apresentado inúmeras teorias para a dissolução dos aços ino

xidãveis. Aplicações de técnicas potenciostãticas têm mostra

do e fornecido grande número de resultados, apoiados em que

muitos pesquisadores justificam a resistíncia do aço inoxid£

vel pela baixa taxa de corrosão quando este se torna passivo.

Por outro lado, tentam explicar o mecanismo de dissolução do

aço e o aparecimento da corrosão localizada.

Em virtude do que foi exposto, procuramos organizar uma

forma de estudo que possibilitasse melhor compreensão no que

se refere ao comportamento anõdico do aço inoxidável ferrTtíco

em soluções contendo Tons agressivos, cono o cloreto e o sulfa

to. Para isso, estudamos & influencia tanto da variação de

*:tnccntrcçio dos \or.t prerentes na solução como a de valor depH

'.uici;.l de ensaio.



Obtcvc-se resultados com o auxílio da técnica experj^

mental de polarização potenciostãtica, com uma célula eletro

química a três eletrodos. Em algumas experiências, utilizou-

se técnicas auxiliares, com a finalidade de melhor interpretar

os resultados da polarização potenciostãtica, tais como: a anã

lise por espectrofotometria de Absorção Atômica e analise por

espectroscopia de Elétrons Auger. Realizou-se também, experier»

cias com limalhas de ferro e cromo, a circuito aberto, para um

melhor entendimento da variação do valor de pH na interface me_

tôl/solução. Introduziu-se a rotação do eletrodo de trabalho

com o objetivo de verificar a influência do transporte de mas_

sa na formação ou dissolução do filme passivo.

Finalmente, concKi-se que a explicação para a dissoli*

çao anõdica do aço inoxidável ferrítico AISI 43C se baseia na

dissolução seletiva de seus elementos em soluções contendo

Tons sulfato.



CAPITULO II

REVISÃO DA LITERATURA

Dividimos este capitulo em dois itens, procurando dar

a cada um uma introdução dos fenômenos eletroquTmicos que ocor

rem quando os aços inoxidáveis, ligas e metais puros entram em

contato com certosíons agressivos.

0 item II.1 tratará do comportamento desses materiais

em presença de Tons cloreto, dando enfoque ao potencial de p±

te (Ec) e aos seus mecanismos de iniciação e propagação.

No item II.2, procuraremos por diversos tipos de té£

nicas utilizadas atualmente, como, por exemplo, a técnica de

espectroscopia de Elétrons Auger, dar noções fenomenolõgicas

do comportamento dos materiais em presença de Tons sulfato, e

enfocar o estado do filme passivo durante um ensaio anõdico de

corrosão.

II.1. 0 Comportamento dos Metais cm Presença de Tons Cloreto

A uciinria dos metais, em especial os aços inoxidáveis,

em contato com soluções contendo Tons cloreto, sefrem um ata



que cietroquinico localizado, denominado de corrosão por P2

te1»2»'. Esse fenômeno despertou o interesse de auitos pesquei

sadores, e, com o tempo, surgiram varias teorias, que procura

varo explicar os mecanismos do aparecimento e da propagação dos

pites. Ate o presente momento, as principais direções na pe£

quisa do pite são:

1. Investigação na determinação precisa do potencial

critico de pite (Ec) por diferentes métodos eletroquimicos;

2. estudos dos elementos de liga no efeito do pite;

3. estudos do efeito da composição do eletrõlito;

4. estudos de diferentes fatores, tais como: tempe_

ratura, pH, tratamento térmico, e t c ;

5. medidas do tempo de indução na formação do pite;

6. observações micrográficas, levadas a efeito por

meio de instrumentação ótica ou eletrônica das partes mais pe£

ceptTveis ao pite, como as inclusões;

7. estudo da forma do pite;

8. estudos da cinética do crescimento do pite sob

condições potenciostáticas ou galvanostãticas ;

9. investigações concernentes as propriedades dos

filmes passivos: estrutura, espessura e condutividade.

Neste item procuramos ni'j sc sintetizar os resultados

f. conclusões mais importante» <fe diferentes autores sobre o po

tcnr.iêl crítico de pite. como também elgi'ir.as teories sobre o



1ni. in ». propagação dos pites em presença de Tons cloreto.

0 potencial critico de pite (Ec). que caracteriza •

resistência dos metais ao pite, pode ser considerado una nedi

da de susceptibilidade dos diferentes metais e ligas 5 corro

são por pite em ambientes agressivos.

A Fig. 1 ilustra varias curvas de diferentes metais e

mostre a susceptibilidade dos materiais quanto ã corrosão T O M

lizada.

. o-ooo/ oooi ca OJ / to too IOOO
i(mA/cm2)

Maura 1 - Curvas de polarização anõdica quase-estacionãriâs
9 (50 mV/3 min) em solução de NaC* 3X a 30<>C. para

diferentes metais e ligas: 1 - aço doce; Z - ni
quel; 3 - aço inoxidável 430; 4 - aço Inoxidável
304; e 5 - aço inoxidável 316".

Como mostra a F ig . 1 . o aço ao carbono corroeu unifor

nemente; o níquel sofreu corrosão por p i t e , j á a par t i r do po

t e m i a l dr.- 0.10 vo l ts , enquanto que o í»çc A7M-430 em 0,20

v o l t * . .

/. influência de diferentes fa tores , como a composição



do aço, composição da solução, tratanento térmico» etc. poderá

caracterizar a deterninação de Ec.

Multo autores tin comparado os valores de Ec obtidos

pela utilização de vários métodos: potr.>nciostã::ico, potencio-

diniroico, gôivanostãtico e químico.

Alguns autores, como FORCHHAKKER e ENGELL5, usando os

métodos acinu descritos, encontraram valores quase idinticos

para Ec em soluções de 35 NaCC, enquanto outros concluíram que

os valores determinados por diferentes métodos não são conco£

dantes*»7»*.

Muito se tem discutido sobre as razões dessas diferej)

ças. Nos últimos anos, verifica-se a valorização da técnica

de risco, que consiste em retirar a camada passiva mediante uma

ação mecânica (risco ou deformação por tração), para determ^

nar o potencial de pite.

LIZLOVS e BOND9 aplicaram três diferentes técnicas pz

ra a determinação desse potencial: potenciodinamica lenta (260

a 520 roV/h); potenciodinamica rápida (50 V/h) e técnica de ri£

co. Verificaram que a técnica de risco, pelo menos para os

aços inoxidáveis ferrTticos, é a melhor entre as três.

PESSALL e LIU!0, preocupados com a grande irreproduU

bilidade das medidas de Ec, freqüentemente discutidas na li terá

tura, desenvolveram a técnica de risco, que, para eles, tem a

vantagem de definir um valor de Ec, dependente apenas da compo

sição, da estrutura do metal e do eirtrõlito. Com esta técnj^

ca» dever-se-ia esperar portanto, que valores de Ec, determina

dos experimentalmente, s?tisfizessem as seguintes exigências11:



una pequena variação do potencial, no snntido de valores «ais

positivos do que Ec, possibilitaria a nucleação e crescimento

de pites; uma pequena variação do potencial, no sentido negat£

va, deveria causar a repassivação dos pites e, conseqüenteraer»

te, a inibição do processo de corrosão. •

Por outro lado, SCHWENK' mostra que o valor mais segji

ro do potencial de pite é o obtido por una técnica potenciostã

tica, na qual se aplica um potencial constante em um dado tem

po e se usa uma condição de superfície constante para cada tes

te.

PESSALL e Llü10 rejeitam a técnica experimental de

SCHWENK6, baseados na necessidade de estipular um tempo de i£

dução e uma condição de superfície para determinar valores de

Ec, obviamente indesejáveis.

As observações experimentais de PESSALL e LIU10

denciaram que um dado sistema metal/solução é caracterizado por

ura único valor de Ec, acima do qual pites irão nuclear; abaixo

deste, pites não nucieiam. Preferiram esses autores o método

que na polarização anõdica rápida, durante a qual se removiam,

em intervalos freqüentes (técnica do risco) áreas extremamente

pequenas da superfície do corpo de prova.

. Nú opinião de SZKLARSKA-SMIALOWSKA*, o verdadeiro po

tenciái de pite é o potencial de proteção definido por POURBAIX12,

que distingue dois potenciais característicos: o potencial

de ruptura, determinado por medidas das curvas de polarização

c*f' r.cníide negativo par? o positivo pile uso rir rúítcdr-s poter»

..i.'dincrrlcos, c o potencial de repassivação ou potencial de pro

trç?o o!>tidc quende as medidas são fein<; em direção reversa.



VERINK, LEE e CUSUKAXD", estudando a propagaçio da

corrosão localizada es ligas Fe-Cr em soluções de cloreto» che

garam i conclusão de que, U M vez ativados, os pites contiivua

rio a se propagar em potenciais entre Ec (potencial critico de

pite) e £pia (potencial de proteção). Para estas ligas, os pi.

tes deixam de ser ativos, quando o potencial i levado abaixo do

potencial de proteção, e, a nwios que o potencial tenha sido l£

vado acima do potencial critico de pite, mesmo riscando 1nte£

eionalmente não se propagam como pites ativos.

Para PESSALL e LIU1', Ec representa o potencial no

qual a competitividade de adsorção entre Tons protetores, tail,

como o oxigênio1a da aolécula de água, e os Tons agressivos,

como o cloreto, estão em equilíbrio. A afirmação dos autores

acima concorda com a equação (II.1) usada por KDLDTYRKIN1* para

expressar o processo reversível da despassivação, cuja reação

dependera da concentração de cloreto e do potencial de eletro

do.

(II

Mantendo-se constante o nível do cloreto, a reação

Irã proceder para a direita, quando E > Ec com dissolução do

metal. Quando E < Ec, a reação procederá para a esquerda com

passivação do metal, e, para E * Ec, a reação, então, estará

C R equilTbrio.

VLTTER15 nos dã outra teoria do potencial de pite, se

M'tiHf* ;i qual a corrosão por pite coceça na superfTcie dos -fij.

li»: óc oxidos não porosos com núcleos de sais. En potenciais

i»;if positivos do que Ec, existe a tendência -para a formação
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de usa canada salina MeX ea vez de MeO, e» em potenciais M 1 S

negativos do que Ec» o Inverso ocorre.

Um outro ponto de controvérsia na literatura ê o «e

canismo de início e propagação da corrosão localizada nos ae

tais em presença de Tons agressivos.

No caso particular da corrosão por pite, divide-se o

mecanismo em dois estágios distintos: 1) nucleação de pites

na superfície passiva do metal, e 2) propagação dos pites.

Existem duas teorias que, a nosso ver, sãò as mais in

dicadas para explicar o mecanismo de pite no caso dos aços ino

xidiveis. São elas: 1) a da acidificacao localizada, e 2) a

da adsorção dos Tons cloreto.

A dificuldade na escolha de uma delas reside no fato

de acontecer uma superposição de efeitos que acompanham o ap£

recimento de pites, o que torna difícil explicar, somente por

uma delas1', todos os tipos de pites.

Muitos autores, como VETTER e STREHBIOW17, WILDE",

BECK19 e OKAMOTO20, acreditam que o mecanismo de início do Pi

te se deve ao aumento de íons cloreto nas camadas passivas dos

metais.

OKAMOTO20, por exemplo, trabalhando com o aço Inoxidã

vel 18-8, propõe que o parâmetro mais Importante no controle ã

resistência do aço a corrosão resulte da natureza amorfa do

filme na qual SP inclui uma água de ligação.

ilo 'iüiuito de prover a Importância da ação dos Tons

cie: «to no aparecimento de corrosão por pites, OKAMOTO20, por



11

oeio de modernas técnicas, tais como rspectroscopia infraverme

lha» elipsometria e raios-X, estudou as propriedades dos fiĵ

nes passivossobre o aço inoxidável» relacionando estas propri£

dades con o aparecimento dos pites.

Antes de propor um «odeio para o filie passivo con o

objetivo de explicar o efeito do potencial e do envelhecinein

to» 0KAM0T020 introduziu» para a ativação de uma superfície pas_

siva, um conceito do tempo de indução» que consiste no estabe

lecimento do período necessário para a ativação de uma superfí

cie em uma solução ácida» que, antes» era submetida a um potejn

ciai passivo» durante um determinado tempo. Aceita-se tal co£

ceito como o tempo necessário ã inclusão de pites estáveis em

meios ácidos cloretados.

OKAMOTO realizou experiências que consistiam em fo£

mar filmes passivos a vários potenciais em soluções de K2S0% IN,

durante 1 hora, antes de introduzir o íon cloreto. Com este

procedimento» o autor observou que o tempo de indução obtido

é influenciado pelo filme previamente formado, o que indica»

provavelmente, que a propriedade específica do filme para o

ataque dos íons cloreto depende do seu potencial de formação»e

não de adsorção.

Embora a polarização anódica possibilite uma adsorção

de íons cloreto, o principal fator que decide a susceptibilida^

de a pite c o filme, que» por sua vez, depende do potencial em

que í formado.

iMa OKAHOTO20, o filmi» passivo 5 um filme tíc oxido

hidratado, de estrutura similar a de um gel. Conforme mostra

9 F1g. ?, o prõton c retirado d* estrutura do .filme pelo enve



fT~* '"̂ ? -'***-~ -v"*^

1dec1aento e pela polarização anõdica.

0 Ton •etilico, produzido pela dissolução anõdica»

.'orna um coaposto intermediário M0H+, que, capturado pelas no

léculas de H20 vizinhas, precipita um filne solido» como «O£

tra a Fig. 2(a'). Portanto» esse filme, recentenente tornado,

conterá una certa quantidade de ãgua de ligação que, con o

tenpo, Muda para una estrutura nenos hidratada.

I(H,O)-MOHV

(h

Figura 2 - Tons metálicos dissolvidos através da parte não de
senvolvida éo filme (a) são capturados formando "ô
filme (a1) devido a ligação por parte de OH circun
dando a parte não desenvolvida. Tons cloreto subs
tituinda moléculas de água (b) Inibem a reação dê*
lornoção de pontes O')» resultando na quebra do

esb£i|1i- tíe envelhecimento» o f i lme deve



conter es três ligações diferentes entre Tons: H20-H-H20, HCHMJH

c -0-M-O-, dependendo do grau de perda de protons. As lig±

çoes dos Tons metálicos deveu desenvolver-se ate atingir um

oxido perfeito (-0-H-0-). Segundo 0KAM0T0, *o modelo aciaa de

ve explicar a resistência do filme a corrosão por pite. •

Está provado que os Tons cloreto em solução se adsorven mais

facilnente ao filme onde sua estrutura for H20-M-H20, conforme

«ostra, a Fig. 2(b). Essa introdução dos Tons cloreto promove

a formação de complexos de cloro com o metal solúvel, e, a£

sim, o Ton metálico i removido para fora do filme, que deverá

preencher novamente o lugar vazio. A reação de formação do

filme ocorreria, mais facilmente, nos locais em que os Tons piJ

dessem ser envolvidos por uma porção de moléculas de ãgua, cor»

forme mostra a Fig. 2(a'), porque estas, efetivamente, capturam

Tons do metal dissolvido21. Em outras palavras, os filmes de

õxidos hidratados exercem forte ação tampão contra a ruptura

do filme. 0 oxido bem desenvolvido com perda de proton, porém,

apresenta menor capacidade de reparação dos lugares rompidos produz^

dos pelo ataque, porque contem pequena quantidade de ãgua de

ligação. Daí, a uma fraca ação tampão contra a sua ruptura.

0 processo de envelhecimento provoca perda de moléculas de

ãgua, dissipando sua ação reparadora, de que resulta um filme

fraco ã ação dos Tons cloreto. A F1g. 2(b) mostra como a ad_

sorção dos Tons cloreto poderá contribuir para repelir molêcjj

Ias de ãgua da estrutura, evitando, assim, a sua ação reparadç>

ra.

1'or outro lhdo. autores corso fuURDAIX22, MUM.tR2' e

iA!.V£L£2* acreditem cjue o mecanismo ÓP iiiício tios pite.:, ze áí

pi?Ia acidificação localizada nas falha», do films passivo.



Anteriormente. PICttRING e FRAMKEHTHAL» analisara.

tt.Hca M.te o inTcio da corrosão localizada, partindo de .ode

los prê-estabelecidos. nos quais foi possível o calculo do

transporte de «assa. Modificando os .odelos propostos pelos

autores» e acreditando no mecanismo de propagação autocatalT

tic. introduzida por HOAR", e com base nos resultados obtidos

por SEMINO e GALVELE' no ferro. 6ALVELE- . „ „ . . que . c o n d 1 ç 5 o

necessária para a iniciação do pite e sua propagação í a acidl

ficação localizada nas falhas da película do filme de oxido

sendo o potencial de pite o «Tni.o para «anter a acidificação.

Vale notar que se atribuiu a orige. de tal queda de pH 5 hidrô

Use dos Tons metálicos na solução aquosa.

A Fig. 3 «ostra o esquema de dissolução de um pite,

conforme o modelo proposto pelos autores PICKERING e FRANKEN
THAI2*. • -

ELETROUTO

^

No*

~~ w » 1 " ^

Figura 3 - Modelo de pite unidiredonal"



Todos os autores» embora possa* discordar quaiito ao

de início do pite, reconheces a existência de seu p£

tenciai crítico.

Por outro lado, se diverge» as opiniões no que se re

fere ao mecanismo de início de pite» o seu mecanismo de prop£

gaçío § aceito por nuitos autores, como SUZUKI, YAKABE e KITA

MURA27; JONES e WILDE2'; MANKOWSKI e SZKLARSKA-SMIALOHSKA2»,

CASTRO1 s, entre outros, coito um processo autocatalítico, pelo

menos eu soluções contendo íons haietos. Acredita* esses auto

res que, no fundo do pite, existe una canada de sal formada p£

los ãnions da solução com os cãtions do neta! que regula a dis_

solução do aço ou metal por difusão.

KANKOWSKI e SZKLARSKA-SMIALOWSKA29, trabalhando com

aços inoxidáveis austeníticos em presença de íons cloreto, acre

ditam que a solução dos pites i enriquecida em íons cloreto,

que, formando complexos com os cãtions do metal, hidrolisam-

os, promovendo assim um abaixamento do pH. Os autores29 ver^

ficaram, também, que a concentração de íons cloreto dentro dos

pites é muito maior do que no seio da solução, e que, em cons£

quência da presença de altas concentrações de FeC£2 e CrC-t,, a

atividade do íon H+ aumenta grandemente.

Experiências realizadas por MANKOWSKI e SZKLARSKA-

SMIALOWSKA2', revelaram que existe um limite máximo de concert

tração de íons cloreto dentro dos pites, cujo aumento provoca

uma diminuição na taxa de crescimento dos pites, o que prova

que este processo é controlado por dífusco.

S10L1CA"6, trabalhando com lig&s Fe-Cr em soluções con

tendo íons cloreto, estudou e analisou as soluções após alguns



ensaios. 0 autor encontrou as aesaas proporções de Fe e Cr

n?s «óluçÕes iguais is da l iga; 2-6 icido piridinodicarboxílico

detersinou o cromo*1 e o 1-10 fenantrolina o fer ro 1 2 . Consî

derando a precisão da análise, STOLICA*9 afirma que os metais

estão dissolvidos na mesma proporção em que se encontras na

liga estudada.

SUZUKI, YANABE e KITAMURA27, usando a técnica de anã

l ise por espectrofotonetria de Absorção Atoai ca na analise da

concentração de Tons Metálicos dentro de un pite em aços tipo

304L, 316L e 18Cr-16Ki-5Mo, ensaiados em soluções de NaC* 0.5N

a 70°C, ver i f icara* pela comparação da composição quTmica dos

aços inoxidáveis (Tabela 1 e 2 ) , que nenhuna dissolução seletj^

va ocorreu na corrosão por pite dos aços inoxidáveis.

Tabela 1 - Composição Química dos Aços Inoxidáveis (wt X)27

Aço

Tipo 304L

Tipo 316L

18Cr-16Ni-
5Mo

0

0

0

C

.025

.024

.024

0

0

0

Si

.67

.57

.54

1

1

1

Mn

.50

.54

.43

0

0

0

P

.028

.025

.017

0

0

0

S

.007

.008

.020

Cr

18.

17.

17.

37

02

94

Ni

10.

13.

16.

70

67

87

0

2

4

Mo

.13

.38

.85

Tabela.2 - Resultados Analíticos dos Componentes Metálicos Dis-
solvidos; a partir do Aço, no Anõlito do Pite(wt X)27

Aço

Tipo 304L

Tipo 316L

18Cr-16Ni-
5Mo

Fe

67.5

69.3

56.0

Cr

19.5

15.0

19.1

Ni

10.

11.

17.

5

6

2

2

Ü

Mo

-

.54

Mn

1.

1.

1.

45

62

54



VI.2. 0 Comportamento dos Metais ea Presença de Tons Sulfato

Grande número de estudos tem apresentado as curvas de

polarização para os aços inoxidáveis» os quais relatam as pro

priedades de resistência em vários meios* A estrutura e a con

posição dos filmes passivos praticamente determinam sua resis_

tincia ã corrosão.

Neste capitulo» analisaremos a composição dos filmes

remanescentes na superfície dos aços inoxidáveis em soluções

contendo Tons sulfato.

Diversos pesquisadores analisaram essas superfícies,

utilizando técnicas» tais como: espectroscopia de Infravernre

lho, espectroscopia de Elétrons (ESCA), espectroscopia de Elf

trons Auger (AES), entre outras.

0KAM0T020, estudando» com o auxilio da técnica de es_

pectroscopia de Elétrons (ESCA), as curvas de polarização do

aço inoxidável 18-8 em H2S0,, IN, mais precisamente na região

passiva, como mostra a Fig. 4, discutiu a estrutura e a comp£

sição do filme passivo.

Conforme OKAMOTO20, a curva de polarização mostrada

na Fig. 4 não implica qualquer variação da cinética de reação

num.amplo intervalo da região de potencial passivo, estendida

de -0,2 ate 0,9 Vecs. Entretanto, analises pormenorizadas de

curvas de decaimento de corrente passiva versus tempo indicam

que existem duas regiões diferentes: uma ocorrendo na região

tie baixos potenciais, c outra, em reg-ífco de altos potenciais.

0 cuior, ao analisar um espectro CSCA obtido para os



rros passivados, o qual «ostra os picos de oxigênio (OK), ear

bono (C*)» cromo (CrLjp C r i i n ) , níquel ( N 1 L n , N Í L i n ) e

ferro (TeLjj. Fe i j j j ) (ver Fig. 5 ) , relacionou as razões de ai.

tura dos picos CTLjjj e N Í L i u e n relação ao' FeL'i|j> piotando-

ps contra o potencial de passivação, conforme se vi na Fig. 6.

02 -O* 0.2 0.4 06 Q8 1.0

Figura 4 - Curva de polarização do aço inoxidável 18-8 em
HSO ÍN2*^

QÓO lOOCi 1200 1400
. . « ' V

1'igura h - Espectro ESCA obtido da superfície do aço passivado2*.
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C r.utor, baseado nos dados fornecidos pela Fig. 6, ve

lificou notável aumento na concentração de Cr e Ni, relativo

ao Fe no potencial de 0,4 Vecs. no filme que se desenvolveu no

período de 60 minutos.

O OI 02 03 04 050607 03

POTENCIAL. Vecs

Fio- 6 - Razões entre as alturas de pico do CrLj j i para o
FeLTTT e do N i L n I Pára o Fei .*» contra potenciais
da l e g i ã o passiva26.

Estendendo o tempo para o tratamento de passivação,não

se observou a ocorrência de variação na razão Ni/Fe em toda re

gião de potencial examinada, embora se tivesse obtido um efej,

to bastante significativo na razão Cr/Fe, como demonstra a Fig.

6. A razão Cr/Fe, que decresceu com a extensão do tempo em re

giões com potenciais mais altos do que 0,4 Vecs. aumentou em

potenciais mais baixos do que o potencial crTtíco de 0,4 Vecs.

Com isso, os resultados da analise com ESCA indicam que a coin

posição do filme depende da condiçlo de formação, especialmen

le do potencial e do tenpo de passivaçío. e o c>,ri<>-eciniento

do cromo acontece em potenciais Riais baixos.do que 0,4 Vecs'.



A possível explicação da variaçco brusce das proprie

dedes mencionadas acima, deve-se, segundo o autor", ã compara

ção entre as curvas de polarização dos metais puros e a curva

do aço inoxidável.

A Figura 7 1 3 mostra curvas de polarização do ferro,

níquel, cromo e do aço inoxidável 18-8.

eu

I

e
o

m
c

VO -04 1-0
Potenciol, V E C S

Figura 7 - Comparação das curvas de polarização para o Fe, Cr,
Ni e aço inoxidável 18-8. 0 esquema mostrado na
parte superior ilustra a composição e a espessura do
filme passivo. Eletrólito: H2S0,, IN33 .

Na Fio. 7, nota-se que a a l ta densidade de corrente

para o ferro ocorre, numa ampla região de potencia l , entre-0 ,3

até 0,3 Vecs, enquanto, nos potenciais correspondentes, o cro

mo revela densidade de corrente muito f u i x a . Também « F i g . 7

indica que, ao valor do potencial de 0,". Vecs, ambos, fe r ro e

níquel , entram no estado passivo e produzen: o fi lme passivo, o
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p!«cl deve juntar-se 00 filme passivo de cromo jl prestnte na

superfície do aço inoxidável.

Até aqui, deve-se esperar que ocorra, em regiões de

potenciais mais baixos que o potencial critico de 0,4 Vecs» a

dissolução seletiva do ferro, e o filme, nestas regiões, deve

ria ser enriquecido com cromo na superfTcie. Acima dopotencial

critico de passivação, todos os constituintes do aço devem formar um

filme de oxido na superfície, os quais contribuem para a inib^

ção da dissolução anõdica.

A parte superior da Fig. 7 mostra, esquematicamente o

enriquecimento dos elementos no filme.

0KAM0T020 também estudou 0 efeito da temperatura na

corrente passiva dos três metais, ferro, níquel e cromo, que

constituem o aço inoxidável 18-8, e obteve os resultados

trados na Fig. 8.

ai/mol

ol/mol

ífi* 2.JO 3 0 3.1 3.2 23 3.4

Ir;cr*o de Temperatura

Figura 8 - Variação de corrente passiva do Te. Cr e Ni u-ntra
s temperatura20



Tara obter esses resultados, s corrente passiva foi

medida, em um potencial constante, como uma função da tempera

tura. 0 ferro apresenta maior corrente passiva; o níquel, pró

xiroo, enquanto o cromo mostra a menor corrente. Pode-se ver,

na Fig. 8, que a curva do ferro é, m neio-r parte, l inear , mas

a do cromo tende a côncava em temperaturas relativamente baixas.

0 desvio da linearidade da curva em temperaturas mais

altas deve resultar numa ação de inibição do filme formado na

superfície. Portanto, o cromo tem o filme alimente protetor.

Estimaram-se as energias de ativação aparente do ferro, níquel

e cromo da inclinação da parte linear da curva: 17,7 Kcal/mole

para o ferro, 21,2 Kcal/mole para o níquel, e 22,4 Kcal/mole p£

ra o cromo.

Para medir a energia de ativação aparente da corrente

passiva em dois diferentes potenciais (Fig. 9) aplicou-se o

mesmo método ao aço inoxidável.

CM
E

§
O

IO

IO'

o
ri

mo/

Figura 9

rtfi do Tempífctorc
l /TxIO 3*" 1

Variaçac da corrente passiva do açc inoxidã/el 18-8
em 0,2V e 0,6V contra a t?n;peratiT?íB.



A corrente passiva» observada em 0,2 Vecs, drsvia-se

da linearidade, em baixas temperaturas, con uma extensão maior

do que a observada eo 0,6 Vecs. Obteve-se a energia de ativa

ção aparente de 21,2 Kcal/nole para a corrente passiva em 0,2

Vecs, e 18,8 Kcal /mole em 0,6 Vecs. A forma da curva e a enejr

gia de ativação do aço Inoxidável em 0,2 Vecs são semelhantes

a do cromo. Consequentemente, para OKAMOTO20 e bastante razo£

vel deduzir que os filmes, na superfície do aço inoxidável em

0,2 Vecs, são compostos principalmente de cromo.

A espectroscopia de Elétrons Auger (AES) parece adji

quada na investigação dos filmes passivos formados eletroquimi.

camente em condições cuidadosamente controladas31*.

YANIV, LUMSDEN e STAEHLE35 usaram, para investigar a

influência do pH, da adição de cloreto e do potencial na comp£

sição dos filmes passivos produzidos nos aços inoxidáveis fe£

rTticos, a análise por espectroscopia de Elétrons Auger, cujos

resultados estão resumidos nas figuras abaixo.

A Fig. 10 dá a composição do filme formado na liga

Fe-25.25Cr - 5.24Mo, a qual foi exposta em uma solução de ãcj[

do sulfúrico em pH=3, e polarizada nc valor de potencial igual

a -150 mVenh por 1 hora.

Alem do oxigênio e dos elementos de liga, o enxofre

esteve presente em quantidades apreciáveis, nas camadas exter

nas. A quantidade relativa de molibdinio no filme, segundo os

autores", foi a i/.osma que a descrita em publicações anterio_

ri:sif-'•'''. ÍÍ,te ». tmnhvii, rodibdinio nas camadas externas dos

filne:- «• nt'i'tlitim enriqueci won to nos filmes. • Finalmente, o fi}_

uo st- enriquece do crono, cnw o correspondente empobrecimento



de ferro.
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5

Inoxidável Ferrítieo
25.25m/,Cr5,24 */• Ho

Polorizodo AnoVicomente
por I Hora

< 0/Fe*Cr
PH--30

. • •

C/Fe*Cr F e / F e f C r

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 '00
Tempo de Pulverizoçôo (minutos)

Figura 10 - Alturas normalizadas de picos Auger contra o tempo
de pulverização para o filme passivo no aço inox|
dãvel ferntico Fe-25Cr-5Mo35.

YANIV, LUMSDEN e STAEHLE35 f izeram, no mesmo tipo de

aço, usando o mesmo valor de potencial e tempo de permanência

descritos anteriormente uma outra análise de filmes formados,

soque en: solução de H 2 SO,, + IN - NaCl, como mostra a Fig. 1 1 , e

observaram composições similares ãs obtidas para os filmes fo£

ma dos em solução de pH = 3 sem c loreto .

Em todos os casos, ooservou-se o enriquecimento de

cromo no fi lme passivo, em que se alcançaram altos valores pji

ra aços contendo 25% de cromo e, proporcionalmente, menores va_

l o r e s p a r a a ç o s com 17 e 13% d e c r o m o .

R e s u m i n d o , a F i g . 12 m o s t r a , p a r a l i g a s e x p o s t a s em

H2S(\ IN , os rcsuitfcdu* t ípicos a que chegaram YANIV, LUMSDEN

o MALHLE3S.
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Aço Inoxidcfveí Ferraico

25,25%Cr,5.25%Mo
Polorizado Anàà/comenre p. I Hbra

Sòkiçoo H2SOA i IN NaCt pH-3.45
O/Fe* Cr

•S/Fe»Cr
Cr/f*+Cr /Fe/Fe *Cr

O 10 20 30 40 SO 60 70 80 SO 100
Tempo de Pulvtrizaçío (minutos)

Figura 11 - Composição do filme passivo formado no aço inox2
dãvel ferntico_Fe-25Cr-5Mo apôs a polerização^
nódica em solução de cloreto a pH=3,4535.

X
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25-

ACO IfiOKiddvel Ferritico
2525

Poljonzoúo Anodicomente

0 20 40 60 BO 100

Tempo it Pulverizoçflo(minutos)

Fioura 12 - Resultados Auger para o filme passivo do aço ino
xTdavel ferntico Fe-25Cr-5Mo formado por polarT
2?.çeo anodica em H2S0,, IN 3 5 .

í',t«; 5 o p e r f i l do fi lme forwado na 11 ya Fe-2ü.25Cr-

5.24Mc, polarizado em 60 mVenh por 1 hora. Conrtatou-se o en



riqiircinento de cr orno, que coincidia COB O decréscimo do cor»

teütto de ferro no filme.

Com base nos resultados anteriores. YANIV, LUHSDEN e

STAEHLE35 discutem o papel dos elementos de liga no melhoramert

to das propriedades de resistência a corrosão que, freqüente

«ente, são interpretadas em ternos de variação da estabilidade

termodinâmica, com respeito ao potencial e pH das suas espécies

insoluveis. Portanto, a eficiência do crorao e do roolibdênio,

como elementos de liga no ferro» e* interpretada em termos da

estabilidade ácida do Cr209e Mo02.

Pode-se estender este argumento ã racionalização do

aumento da eficiência das ligas que contêm crorno e molibdênio

na resistência ao ataque em soluções contendo cloreto, caso se

aceite o pite como um resultado da acidificação localizada21*.

Usando argumentos de solubilidade para efeito dos ele_

mentos de liga nas propriedades de corrosão, os autores35 obti^

veram um modelo de enriquecimento, de acordo com o qual, na re

gião passiva, o oxido, ou o hidróxido, de alta solubilidade se

dissolve seletivamente na interface filme/solução. 0 filme,

então, aparece enriquecido com as espécies mais estáveis, dor)

de se conclui que este oxido - ou o hidróxido - governa a

taxa de dissolução.

CHANCE e GAARENSTROOM" fizeram medidas de polariz.a

çao anódica usando soluções de sulfato de sódio sem oxigênio

livre, nas quais variavam o pH, temperatura e molaridade.

(ou dados obtidos por analise do espectroscopia de

Elfctrnns Auger (AES) c por análise química por aspectroscopia

de FVrtrons (ESCA), os autores chegaram as seguintes concljj



soes:

1 - A corrente critica, que indica como facilmente

um metal se torna passivo, pode ser extremamente sensitiva ao

pH;

2 - a composição e espessura de um filme na superfT

cie variam significativamente durante a polarização anõdica,

mas a variação notável e a que acontece, indubitavelmente, na

região dita pré-passiva (entre Epp e Epass) (ver Fig. 13). Nes_

ta região, logo acima do potencial de passivação primaria, os

filmes, inicialmente compostos largamente de ferro e oxigênio,

são repassados pelos filmes largamente compostos de crorno e

oxigênio, enquanto os inicialmente constituídos de cromo e oxî

gênio permanecem inalterados. Portanto, para as ligas ferro-

cromo, a transição do estado ativo para o estado passivo depe£

de da facilidade de formação de um filme cromo-oxigênio.

POTENCIAL

PT.NSIDADE de CORRENTE

13 • Curva t ípica de polarização anõdica con unia transi^
(ãd aíiva-passiva em forma de S 3 0 .



3 - a composição principal do filme produzido na SJI

perficie durante a iaerslo, na prê-polarizaçío do corpo de pro

va» ê, virtualmente, idêntica ã que se formou durante a polari^

zação anõdica no potencial de passivação primaria, que i o p£

tenciai da corrente critica.

0 estudo levado a efeito pelos autores9' constituiu

uma extensão dos estudos fenomenolõgicos anteriores, relativos

ã cinética do processo de corrosão de um aço inoxidável ferrí

tico, que ocorreu em verias temperaturas e concentrações de

sulfato".

Medidas de polarização indicavam que a corrente críti,

ca, além de ser sensitiva ã concentração de sulfato, mostrou-

se também muito sensitiva ao pH dentro de um estreito interva

Io, logo abaixo de pH=3. Notou-se tal sensitividade especia2

mente a 82°C, quando a concentração de sulfato era maior do

que O,1N. Pela Fig. 14, vê-se como a corrente critica variou

com o pH e com a concentração de sulfato a 25 e 82°C.

Os resultados a 25°C mostram aumento gradual na co£

rente crítica com o decréscimo do pK e aumento da concentra

ção de sulfato. Este é o comportamento normalmente esperado»

no qual a taxa de corrosão tende a aumentar com a acidez

c a condutividade do eletrólito. Os resultados a 82°C, entre

tanto, mostram que a corrente crítica pode ser extremamente se£

sitivá so pK. Por exemplo, em concentração de sulfato 0,5M, a

corrente critica aumenta por mais que dues ordens de magnitu

de (26 a 3600 uA/cm3), quando o pH c reduzido f'e 3,0 pr.rr 2,8.

'(w o rí)jttivo de encontrar a razão deste'grande diference na

c I'M ente crítica, os autores" examinaram a superfície dos f 1J_



•es por AES. ConstruTrw-se os perfis de c(«posição, cujos re

snltedns podem ser vistos na Fig. 15, que «ostra os perfis de

composição dos filaes fornados no «etal durante a polarização

anõdica no potencial de passivação prinãria.*

IO

Oensidotfe de
fortente Antfdico

Crítica(u A/ear) *
IO

IO

OJOl O.l IO

ConetntraçBo ée Sufoto.
Motoritfade

Fioura 14 - Densidade de corrente 2nódica c n t i c a do aço ino
xidável SAE tipo J409 a 25 e 82°C, como uma fun
ção do pH e da concentração de sulfato 3 8 .

O filme formado em solução de pH=2,8 (ic • 3600 pA/cm
2)

compunha-se predominantemente de ferro e oxigênio» enquanto o

formado em solução de pH=3,0 (ic = 28 uA/cm
2) foi composto ba

sicamente de cromo e oxigênio.

As análises de superfícies parecem reforçar o concej^

to, geralmente aceito, de que o efeito da passivação do cromo

no aço inoxidável depende, r,randemente, da formação de um cro

MO »»rotetor produzindo oxido ou hidróxido. Ser,: r.-stc filne,

poder-se-1am esperar altas taxas de conosaò. í i>» tal sistema



•etal-solução, a formação e estabilidade do oxido ou hidróxido*

ou uma combinação dos dois í» evidentemente, atrito nítida» de

finida no valor de pH=3, na região de potencial ativo. Os dia

granas de equilíbrio de Pourbaix Potencial-pH para o croao e o
- •

ferro a 25°C sugerem que este poderia ser o caso**.

24 36 48 60

Profundidade d»

nonftmcfres
Figura 15 - Perfis de composição Auger úo filme superficial no

aço inoxidável SAE tipo J409 polarizado anodicamen
te no potencial de passivaçeo primaria em pK 2,8 e
3,0; e em solução de sulfato de sódio 0,5M a 82°C38.

Também, a variação da temperatura na solução de 25 pji

ra 82°C alteraria o equi l íbr io, necessariamente, existente en

tre o metal c- seus produtos de reação. Portanto, neste siste

ma, dentro de tais condições, os controles de equil íbrio são

mui ti- susceptíveis ã variação de ambiente: UWÍ» pequena var i f

çâi «> pH, ou uma grande varir.çao na tPropt-retura pco'&ria caji

ti\ t formação de um filme ativo ou de URI filsne psssivo ne SIJ



;rrfTcie do metal.

CHANCE e GAARENSTROOM" selecionaram alguns potenciais

eo longo da curva de polarização anõdica e estudaram a superf?

cie do corpo de prova, por meio da análise de espectroscopia de

Elétrons Auger.

A Tabela 3 mostra os potenciais nos quais os corpos

de prova foram removidos para análise de superfície.

Na Fig. 16, vêem-se os perfis de composição dos fij[

mes da superfície formados 10 metal em Ecorr e Epp nas soluções

de 0,025 e 0,5M de Na2SOl>. Estes perfis confirmam os dados £

presentados na Fig. 15, que mostram como os filmes na superfí

cie, associados com pequenas correntes criticas (0,025M), são

relativamente grossos e grandemente compostos de cromo e oxig£

nio, e uma pequena quantidade de enxofre, enquanto que os ass£

ciados com altas correntes criticas (0,5M), relativamente f£

nos, são grandemente compostos de ferro e oxigênio, e pequenas

quantidades de cromo e enxofre. í interessante notar que não

hã diferença significativa na composição do filme entre Ecorr

e Epp para uma dada solução, embora, em Epp, os filmes tendam

a ser mais espessos, como se indica na Tabela 3.

Quando o metal fei polarizado a um potencial cerca de

75 mV mais positivo do que Epp, constataram-se dois fatos na

MiperíTcie do filme. 0 primeiro e que o filme começou a mo£

trar grande flutuação na espessura (Tabela 3 ) , presumivelmente

porque as espécies iônicas envolvidas com a formação do filme,

noc potenciais entir Epp e ípp:-75 mV, í-mr. ter.T.c/''iní<nncomente

instáveis. 0 segundo e mais in.port?.nlí foi qj<e *. variação da

composição ocorreu no fílne tornado era solução cie 0,5M.
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Tabela 3 - Espessuras dos Filmes do Aço Inoxidável SAE Tico
J409 Polari2ado Anodicamente a Potenciais Sele
cionados em Soluções de Sulfato de SÕdio com pR
2,8 a 82°C38.

Ecorr

Epp

Ecorr+200mV

Ecorr+300mV

Ecorr+400mV

Epass

Epass(3O min)

0fO25M Sulfato

Potencial
mVecs

-470

-390

-270

-170

- 70

300

300

de Sõdio

Espessura
Nanõmetrós

* .
41

49

18-340

32

29

8

13

0,5M Sulfato

Potencial
mVecs

-625

-555

-425

-325

-225

300

300

de SÕdio

Espessura
Nanõmetros

15

19

15-40

16

5

3

3

j
ZO

CT |e 3 b 54 72 90 16 3 654 72 90 IO0

Profundidade dê Penetração, vonõmelros

Fiçjura 16 - Perfis de composição Auger do filme superficial
cjo inoxidável SAZ tipo 0409, submetido a soiu
çccs CQ sulfato de sódio 0,025 e 0,5M err, pH=2,B
r (W°C, Os corpos de prova foram expostos em
polcridai ó circuito aberto (Ecorr) , e polariza
tios no potencial do. passivaçao primária (Epp) .



Vi-se, ppla Fir*. 17, que, neste potencial prê-passivo,

o filme compunha-se grandemente de cromo e oxigênio, enquanto

que, no Epp, sua composição era, basicamente, ferro e oxigênio

(!"iy. 16; 0,5M),ou seja, praticamente na mesma proporção que

na liga.

1

TO

60
50
40
30
20
10

Q5Í.H

E * c c r r *

Fe
^ - **

ZOOmV /

- - /

~~-'yC\
S **-..

i > • • • - . . . J

9 16 27 36 45 54
Pronmdxfodt dt Penetração,

venSmetros

Figura 17 - Perfis de composição Auger do filme superficial no
aço inoxidável SAE tipo J409 polarizado anodicanien
te a 200 mV acima do potencial de corrosão em soljj
ção de sulfato ds sódio 0,5fUom pH 2,8 a 82üC3e.

A composição do filme em solução de O.O25M não

trou qualquer variação, permanecendo cromo e oxigênio em gra£

de escala. Quando o metal foi posteriormente polarizado na re

gião pré-passiva, os filmes tornaram-se gradualmente mais fî

nos, como mostra a Tabela 3. Para Ecorr + 300 mV e Ecorr+400mV,

es composições dos filmes não variaram significativamente.

Fere f inal izar , citamos OGAWA, OMATA, ITOH e OKADA"1,

<l»ic, valendo-se da técnica de espectroscopia de Elétrons Auger,

esti:daram a composição dos filmes passivos em ligas ferrit icas

df 1! . 2?, 25 c 305; de cremo, por polarização enodice e;a sol^

viu (> M7SC-̂  5*. ConcluTrain cies que a concentração de cromo

prrír i'& repião dr. superfície do filme passivo aumenta, ã tneà±



da que o potencial de passivação torna-se mais nohre (dt 0 até

800 raVecs), ã medida que o conteúdo de cromo no substrato e a

duração da passivaçio aumentam (de 5 a 30 minutos). Na Fig.

18, podem-se encontrar os resultados a que chegaram os autores

citados.

ô
Í0.7

0 6

O0.5

§ 0.4

19 Cr
\

\ \

4

23 Cr

Vr
0 04 08 0 04 08

Potencial,

25 Cr

<•K

0 0.4 08
VECS

30 Cr

F
X
•Cr
•Fa

o O4 oe

Figura 18 - Efeito do potencial de passivaçio e do tempo em que
o corpo de prova permaneceu na região passiva na
concentração de Fe eCr na superfície do filme pass^
vo formado sobre os aços inoxidáveis f e r n t i cos em
H2S0% 5% . = 5 minutos de passivação, e

= 30 minutos de passivação .

Os autores não apresentaram os p e r f i s de composição.



CAPÍTULO III

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudou-se a corrosão do aço inoxidável AISI 430 me

diante a aplicação de técnicas de polarização sob controle se_

mi-potenciostãtico.

0 sistema estudado constituiu-se do aço AISI 430 ou,

então, do cremo puro em soluções eletrolTticas de cloreto ou

sulfato.

Apresentou-se o crorno, de alto grau de pureza, sob a

forma de uma placa plana de area superficial igual a 1,485 cm2.

0 corpo de prova de aço inoxidável AISI 430, cuja com

posição química se ve na Tabela 4, era cilíndrico, com altura

de 2,0 cm e diâmetro de 0,58 cm, perfazendo uma área lateral

Igual a 3,58 cm2.

Procedeu-se ao ensaio do aço como recebido (não sensj^

tizr.do). sem qualquer tratamento t?rníco. £ em relação a este

•• r.o que t Fio. li' mostra um- «•í-r.r.-rvaçííc metalogrãfica.



Tabela 4 - Composição QuTmica do Aço Inoxidável FcrrTtico
AISI 430 (wt X).

0

c

.09 4

Mn

0.56

Si

0.01 0

P

.026

S

0.01 1

Cr

6.35 "

Ni

0.1 7

Cu

0.08

Ho

0.02

- #- lã p a ^

Figura 19 - 400X. Reagente Vi lel la 's. Microestrutura
consistindo de grãos ferr i ta.

Poliram-se, por abrasão os corpos de prova até a 1±

xa 600; logo depois, foram desengordurados em acetona e monta

dos no suporte de ensaio. Para ev i ta r a formação de crev ices,

pintaram-se ã base i n fe r i o r do ccrpo de prova e a in ter face

entre o corpo de prova e c te f lon con i'«ia r rs in ; . rhamí-.í!?. .Glyjr

t fc l . ApGc 60 minutos, tempo dt- cut i ua resin?, o ro; »•• de pro

vc f o i decapado, durante 5 minutos* H tci.ipe»aturr. anblr n t c , em



soluções de HC-t IN ou H2S0% 1H. Para a decapagem do cromo,

tx» soluções foram HCl 5M ou H2SÜ\ 5M.

0 uso de um ou de outro ácido dependia do eletrõlito

a ser usado na experiência. ApÕs a decapagem, o corpo de pro

va era lavado em ãgua bidestilada e imediatamente colocado na

célula de ensaio. Tratava-se, previamente, a solução através

de borbulhamento de nitrogênio purificado pelo método deGILROY

e MAYNE1"2. A célula utilizada no presente trabalho era igual

ã usada, em trabalho anterior, por WILDE e WILLIAMS"3. No ce

so do eletrodo giratório, a haste apresentava um disco de c£

bre, soldado a 2/3 de sua altura, e um bastão de grafite em cort

tato elétrico com o disco. A haste prendia-se a um rotor, que

girava a 1600 rpm.

Medi ram-se os potenciais em relação a um eletrodo de

calomel ano saturado. Os corpos de prove permaneceram, durante

quinze minutos, no potencial de corrosão, antes da polarização

anõdica, a fim de que o sistema fosse estabilizado. As curvas

de polarização foram determinadas mediante a aplicação de p£

tenciais anódicos a intervalos de 25 a 25 mV, permanecendo ca

da potencial durante 3 minutos.

Fazia-se a aplicação do potencial através de um potert

ciostato Wenking LB 75, e a corrente anõdica era medida com um

régistrador X-T da marca Leitz.

No ensaio realizado com limalhas, como revela a Foto

1. enpregou-se ferre o cromo de alto grau de pureza, tritura

dor em um moinho de boles de porcelana e passados em uma

rí dr Mesh 10. A granulopttria da limalha era uniforme.



-SB

Fotografia 1 - Sistema utilizado na experiência com limalhas
de ferro e cromo em solução de H2S0i»lM pH=0.

Antes de começar o ensaio» a limalha e o e l e t r õ l i t o ,

separados em ser ie , eram previamente tratados com borbulhameji

to de nitrogênio ja purif icado em p i r o g a l o l , durante 24 horas.

Durante o ensaio (220 horas) , não houve interrupção no borbjj

lhamento de nitrogênio.

As curvas ana l í t icas do aço inoxidável foram determi^

nadas pelo espectrcfotometro de Absorção Atômica, da marca Ja£

rel i • • / . f l i . e polo ocpcctrosccpio de Elétrons Auger, de mares Vâ

r i ; ri.
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Nos ensaios para a análise de Absorção Atônica, pola_

rizava-se o material ao potencial de teste num tempo i!e 120 »i_

nutos, logo após uma permanência de 15 minutos no potencial de

corrosão.

Para cada valor de potencial, réalizava-se o ensaio

com corpo de prova diferente. A Tabela 5 mostra a quantidade

dos elementos em ppm dissolvidos na solução de ensaio. 0 va_

lor teórico da corrente gerada pela dissolução dos cãtions foi

calculada segundo a fórmula de Faraday, equação III.1.

(III.1)

1

Am

F

t

Am • F
A

eq. • t

e ampere

= grama

= 96.500 coulombs

* segundo

eq(Fe) = 28 gramas

eq(Cr) = 17,33 gramas

Para a análise com espectroscópio de Elétrons Auger,

traçavam-se as curvas de polarização, conforme os ensaios des_

critos anteriormente, ate chegar ao potencial desejado para o

teste. 0 tempo de permanência do material junto ao eletroij,

to, foi de 900 minutos.

iodas as soluções foram preparadas com reagentes de

grau analítico, pesados em balance analítica e solubilizados em

?gu« bides til ad?. A temper?fura Sn ensaio, en: todos testes.,

vc-$r et.t 2S + lflC.

!'í:i r(n'r.» cscõpío ÜÍÍCO r-iurca Carl Zoiss, acoplado a



ru? Microvideomat, Siemens - e um microscópio de varredura, t£

|io Cambridge. Ste.*itoAcan Jfa*fe.-2, forneceram as observações meta

lonrãficas.



Tabela 5 - Resultados das Análises Quantitativas de Cromo
è de Ferro. " ' ;,-

Amostra

CPAA n9 1

CPAA nÇ 2
CPAA nQ . 3

CPAA n9 4

CPAA nÇ 5
CPAA nQ 6

CPAA nQ 7

CPAA nQ 8

CPAA nQ 9

CPAA nQ 10

CPAA nQ 11
CPAA nQ 12

CPAA nQ 13
CPAA nQ 14

CPAA nQ 15
CPAA nQ 16
CPAA nQ 17
CPAA nQ 18

CPAA nQ 19
CPAA nQ 20
CPAA nQ 21
CPAA nQ 22

CPAA nQ 23
CPAA nQ 24

CPAA nQ 25
CPAA nÇ 26

CPAA nQ 27

CPAA nQ 28

CPAA nQ 29
CPAA nQ 30

CPAA nQ 31

Teor de Cr Cppm)

1.7

1.7
2.9

3,5
5,5

5,0

5.0

1,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

o.o
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

Teor de Fe (ppm)

3,00

3,00

3,60

3,70

4,80

3,20

3,20

2,00

1,30

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,00

0.00

0,00

0.00



CAPÍTULO IV

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os resultados obtidos com o aço AISI 430 serão apre

sentados em dois grupos: o primeiro, com o sistema AISI 430

em soluções aquosas que contêm Tons cloreto, e o segundo, com

os resultados do aço AISI 430 em presença de Tons sulfato.

Serão também apresentadas algumas experiências com o

sistema cromo puro em soluções contendo Tons cloreto ou Tons

sulfato.

IV.1. Resultados Obtidos con o Aço AISI 430 em Presença de

Tons Cloreto

A Fig. 20 mostra várias curvas com diversos valores

dé concentração, mantendo-se um único valor de pK igual a 8.

Para todas as curvas, desde o potencial de corrosão

correspondente t csin uma delas, a densidade de corrente enódj.

Ct d* distolurèo b pequena e configure, uwa-r or rente passiva,

lita densidade de corrente 'nyar. o valr.r de -5,6x10*' A/cm2 para

qualquer valor de ecnccntrnçêo.
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íi

O.IM pH*B

0.5M

2.0M pH=8

4.0M pH'8

25°C

Or.p.m.

a!
UJ

UJ
Ct
ft
O
O
Ul
Q

IU
O

UJ

o D-0-

CURVASDE POLARIZAÇÃO ANODIC A PARA 0 AÇO
AISI 430 EM SOLUÇÃO DE CLORETO DL SÓDIO

-êoo " -fPÕ' -ICO -SOO •?.00

» n'niNCIAL DE ELETRODO nVec»
Flh\iRA-20
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A partir de UB certo potencial, característico para

cad*a curva, a corrente adquire valores crescentes» a aedida

que o potencial ausenta» o que indica usa dissolução ativa.

Observa-se» nesta figura, que» quanto «aior o valor da concen^

tração de Tons cloreto na solução» «ais ativo ê o potencial crT

tico de quebra da passivação.

Na Fig. 21, manteve-se o mesmo valor de concentração

igual a 0.5M, e variou-se o pH ei 8, 6 e 4. Para valores de

pH sais altos, a densidade de corrente de dissolução» a partir

dos potenciais de corrosão correspondentes a cada curva» i d±

ta passiva e acusa um valor de 5,6x10* A/en2 até o valor do

potencial critico correspondente ao pH da solução. AT, a cor

rente de dissolução torna-se ativa, não retomando mais os vale»

res ditos passivos. Ja na solução, cujo valor de pH ê" igual a

4, a densidade de corrente de dissolução i ativa, logo acima

do potencial de corrosão.

A medida que o valor do pH decai para valores mais

ácidos, o potencial crTtico torna-se mais ativo, como se obsejr

va na Fig. 21.

A Fig. 22 mostra três curvas com o valor de pH igual

a 2 e diversos valores de concentração. Todas as curvas se

comportam de maneira idêntica qualitativamente, apresentando ca

da uma tris regiões distintas: a) a partir do potencial de

corrosão até -425 mVecs, uma zona ativa; b) -425 mVecs até

-350 mVecs, uma zone passiva e c) acima de -350 mVecs, uma IO

n?. de corrosão loc.-iliifda. Qtií.ntc maior a concentração de

Tons cloreto nc suluçeo, uai or «. dcnsidr.de de corrente de di£

soluçfo anódica, o que se verifica para qualquer valor de p£
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tencir.l aplicado»

Na Fig. 23, ha três curvas com as mesmas variações de

concentração e mesmo valor de pH encontrados na figura anteri

or. Introduziu-se, apenas, uma outra variável no sistema, a

rotação do eletrodo de trabalho a 1600 rpm, o que provocou d^

ferenças bem definidas entre as curvas con e sem rotação para

uma mesma concentração de Tons cloreto. Para menores valores

de concentração as três regiões acima ainda ocorrem. Jâ para

maiores valores de concentração, como o caso da curva com 2M

de NaC-t, a segunda zona desaparece e o comportamento do aço,

nesta solução, mostra uma curva aparentemente sem passivação.

Nota-se, também, que não hã influência da concentra

Çao dos Tons cloreto na densidade de corrente de dissolução ano

dica, nas regiões ditas ativas, isto é, para qualquer valor de

Tons cloreto a corrente é" a mesma.

Realizaram-se ensaios em soluções de NaCl 1M pH=2 com

diferentes tempos de potencial aplicado, como mostra a Fig.

24, nas condições do eletrodo de trabalho estacionãrio. Ver[

ficou-se que o potencial de pite decaTa para valores mais atĵ

vos, quando o tempo de permanincia aumentava.

A seguir, as Figs. 25, 26 e 27 mostram tris gráficos

corrente x tempo, a potencial constante do sistema aço AISI

4?0 em solução NaCX 1M pH«2 com eletrodo de trabalho parado.

Cada gráfico representa um potencial que, aplicado djj

rr.ntc um tempo determinado1, se associa « uma das três regiões

descritas anteriormente, Pare a primeira região, dita aí.iva,

a corrente cresce até um tempo relativamente curto, para então

cítabil izar-r>e com valores de corrente correspondentes aos en
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Na Cl I DM pH°2—3min.

O Na Cl I.OM pH=2 —60 min.

O NoCI IOM pH*2-l2Omin.

CURVAS DE POLARIZAÇÃO ANÓDICA PARA 0 AÇO

AISI 430 EM SOLUÇÃO DE CLDRETD DE SÓDIO

-COO -não -200100 -ZOO
DE t-l.r.TRODOjnVecs

FIGURA-24
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contrados na Fig. 22, no mrsmo potencial ensaiado. Nor potei)

ciais de ensaios - 325 nYccs e -350 mVecs, onde se encontram

?s regiões ditas ativa localizada e passiva respectivamente, os

valores das correntes, em que não se verifica nenhuma estabil2

zação nos tempos pré-determinados de ensaio, aumentam sempre.

A. Fig. 28, juntamente com as observações metalogrifi^

cas feitas nos ensaios descritos pelas Figs. 25, 26 e 27, mo£

tra uma curva hipotética do aço AISI 430, em solução de NaC£

1M pH=2.

Tais observações revelaram a existência de pites nas

tris regiões características desta curva, mesmo na ativa, onde

ainda não ocorrera a passivação parcial do aço.

IV.2. Resultados Obtidos com o Aço AISI 430 es Presença de

Tons Sulfato

A Fio. 29 apresenta três curvas em solução de H2S0i

com valores de concentração iguais a 1,0M; G,1M e 0,01M e pH

iguais a 0, 1 e 2 respectivamente, em condições de eletrodo de

trabalho estacionário.

As três curvas comportam-se, geralmente, de maneira

quase idêntica, apresentando particularidades devidas, prova

velmente, ao pH. 0 potencial de corrosão aumenta a medida que

o pH decai. Até a passivação primãriE, as correr^

tes de dissolução anódice ativas são inversamente proporcio

nris aos valores, rie pH. A diferença e de utr..? década de densj,

t!úd? de corrente para cada unidade de acréscimo üe pH.

A partir desta pessivação, ocorre uwe diferença na
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curva com o valor de pH igual a 2. No pctenciri inuai a -300

«Vecs. a corrente volta a crescer, indicando que i dissolução

do aço passa a ser controlada pelo potencial de eletrodo. Nas

outras curvas» a dissolução do aço é~ controlada parcialmente

pela difusão.

Quando o valor de potencial i igual a 100 mVecs, to

das as curvas caem para valores de correntes baixas, o que iri

dica uma segunda passivação, chamada de passivaçao secund^

ria20, independente do valor de pH ou da concentração de Tons

na solução.

A Fig. 30 mostra três curvas anÕdicas com as mesmas

soluções da figura anterior cuja condição do eletrodo de traba

lho experimenta uma rotação de 1600 rpm. Analisando-se as cur

vas com concentração e pH correspondentes, fies claro que não

houve diferenças com a introdução da rotação no comportamento

qual itativo do aço.

A diferença fundamental entre as experiências com e

sem rotação foi a variação do valor do potencial da primeira

passivação, isto e, quando o eletrodo experimenta uma rotação,

o potencial da passivação primaria é mais alto. Quanto ã pas_

sivação secundária, continuou ocorrendo no mesmo valor de pio

tencial, sem ter sido afetada pela rotação do eletrodo.

A Fig. 31 mostra duas curvas feitas através da polarj^

zação anódica do 3ço AISI 430, em solução de Na2S0,, 0,01M +

+ N3S04 0.01M, no valor de pH igual a 4; uma na condição do

f; let rod o tie trabalho prrado e outra com eletrodo de trabalho

rj:peri montando uma rotação igiü-1 a 1600 rpm. As duas curvas

Ci'Kportcni-:>e de maneira idintira quanto H forma, com um máximo
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de densidade de corrente igual a 2,5x10" A/CJU*, para c curva

com rotação, e de 10 A/cm2, para a curva sem rotação, ambas

alcançadas no valor de potencial aplicado igual a -300 mVecs.

A partir dai estabiliza-se até alcançar o valor de 0 mVecs, pa_

ra então decair a valores de densidade de corrente de dissolji

ção passiva.

Na Fig. 32, vêem-se duas curvas anõdicas, com o aço

AISI 430 em solução de Na2S0^ 0,01M + H2S0% 0.01M pom valor de

pK igual a 4,5', uma com rotação e outra sem rotação.

Com este valor de pH, a curva com o eletrodo parado

apresenta uma passivação primaria a partir do potencial -325

mVecs até -250 mVecs, quando a corrente torna a crescer para,

então, no potencial de 0 mVecs, voltar a decair para valores de

corrente passiva. A curva com eletrodo girando apresenta uma

densidade de corrente sempre crescente, desde valores próximos

ao do potencial de corrosão até atingir o valor de 7,5x10

A/cm2 no potencial de 0 mVecs, quando também decai, como no C£

so da curva com o eletrodo parado.

As duas curvas apresentadas na Fig. 33, em solução de

Na2SOfc 0.O1M + H2SO,, 0,01M e com valor de pH igual a 5, uma

com rotação e outra sem rotação, apresentam a passivação prima

ria a partir do valor de potencial igual a -350 mVecs até -275

mVecs. Posteriormente, voltam a crescer, ate atingir um maxj[

mo de 3x10" A/cm3 para a curva com rotação, e um máximo de

1,35x10"" A/cm2 para a curva nem rotação.

f os m&xinor ocorrem num potencial igual a 0 mVecs.

Acima deste, as curvas apt escutam densidade?, de corrente de va

leres anodicos passivos.
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Em soluções de Na2S0,, 0.01M + NaOH, con valores de pK

Iguais a 6 e 8, Figs. 34 e 35, respectivamente, as curvas com

e sen rotação registraram um aumento gradual da densidade de

corrente, desde potenciais próximos ao de corrosão até um mãx^

mo, no valor de potencial igual a 0 mVecs.-

A partir deste potencial, as quatro curvas apresenta^

raro una queda na densidade de corrente para valores caracterTs

ticos da passivação secundária, como nos casos anteriores.

Revendo as curvas a partir da Fig. 31, nota-se uma si

rie de particularidades: em todos os casos, para soluções com

o mesmo pH, a curva cujo eletrodo de trabalho experimentou ro

tações, sempre indicou maior corrente ao longo dos potenciais

3plicados. A medida que o pK se torna menos ãcido, ou seja, se

aproxima de valor neutro, as densidades de corrente diminuem

de valor, tanto para as curvas com eletrodo de trabalho com r£

taçao, quanto para as curvas com eletrodo de trabalho sem rota

çao. Em todas as curvas, incluindo as con valores ácidos de

pH=0, 1 e 2, a passivação secundária ocorreu num mesmo valor

de potencial, não importando, neste caso, o valor do pH na S£

luçao de ensaio.

Em decorrência da última observação, fez-se um ensaio

com limalhas de ferro e cromo, Fig. 36, simulando o açc inoxj^

dãvel AISI 430 em solução de H2S0w 1*0 M, partindo com o valor

de pH igual a zero. Este ensaio não sofreu polarização anodj^

ca, apenas deixaram-se as limalhas de ferro c cromo cm contato

COM o eletrÕlito livre de oxigênio, durante 2,?G horas ininte£

rupí&i. Cor.sti.tou-s>e um aunento exponcncir.1 do pH, que se es_

vebiiiiuu no valor de 6,4.
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A Fig. 37 apresenta as curves analíticas por espectro

fotometria de Absorção Atômica dos elementos ferro e cr orno fej[

tas ponto por ponto em solução de H2S0% O»1M pH-1 com o aço

AISI 430. No ensaio eletrolitico, o potencial de corrosão do

aço ficou em torno de -547 mVecs. A partir deste potencial, no

sentido anôdico, tanto o ferro quanto o cromo participaram da

dissolução ativa do aço inoxidável, e atingiram, para o cromo,

um máximo de densidade de corrente de 1,7x10" A/cm2 e, para o

ferro, 4,2x10" A/cm2, os dois no mesmo potencial de-425mVecs.

Para valores de potenciais anõdicos acima de -425 roVecs, o cr£

mo deixa de participar da dissolução, cujo grafico indica val£

res quase nulos de corrente. Ja o ferro, apesar de sofrer uma

queda na corrente, continua a se dissolver e causa uma densida^

de de corrente constante no valor de 6,05x10" A/cm2, até um

potencial em torno de 100 mVecs. Decai então, a valores de

densidade de corrente da mesma ordem de grandeza que a do cn>

mo.

Na Fig. 38, há tris curvas de polarização anõdica, ob_

tidas por métodos diferentes. 0 potencial de corrosão foi o me£

mo para os tris métodos aplicados.

Uma das curvas representa a soma das densidades de

corrente do cromo e do ferro, obtidas no ensaio per espeçtrofo

tometria de Absorção Atômica. A outra representa a densidade

de corrente do aço inoxidável, com corpos de prova que, dif£

rentes para cada ponto, foram deixados, por duas horas, para

adz potencial aplicado. A terceira curva representa a dissçi

luçãi) anõdica do aço na solução H2S0^ O,1M pH=l, comum Es três

e;.|»e> iencias, para ui.: mesmo corpo de prova, que se deixou, áu

ranío 3 minutos * r?cí2 potencial aplicado, ao longo de todo en
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saio.

As três curvas nostram um máximo de densidade de cojr

rente, de aproximadamente, 7x10" A/c*2, no valor de potencial

igual a -425 nVecs, e uma passivaçao secundária, ocorrida num

potencial em torno de 100 mVecs, quando as densidades de co£

rente decaem para valores característicos de corrente pass^

v a " .

Os resultados obtidos com o aço AISI 430 por espe£

troscopia de Elétrons Auger são mostrados nas Figs. 39, 40 e

41.

A Fig. 39 representa o perfil de cada elemento de um

corpo de prova como recebido (antes do ensaio). As Figs. 40 e

41 são de corpos ensaiados em solução de H2SOH 0,lM pH=l com

diferentes potenciais aplicados. A Fig. 40 indica as xon'cein

trações de Cr e Fe, quando o corpo de prova permaneceu durante

15 horas polarizado no potencial de valor igual a -425 mVecs,

dentro da zona dita ativa. Verifica-se, então, que tanto o

ferro como o cronio foram consumidos pelo eletrõlito. Se compa_

rarmos estes resultados com os da Fig. 39, constata-se que, p£

ra una mesma profundidade, as concentrações destes dois element

tos são maiores. Já na Fig. 41, quando o er«*io foi realizado

no potencial aplicado igual a -300 mVecs, zona da passivaçao

primária, nota-se somente a dissolução do ferro observando-se

que o crorno, neste valor de potencial, torna-se passivo, isto

i, não participa mais da dissolução do aço. Observa-se que,

fias três figuras, aparece o perfil de concentração do elemento

'{>bo/iC, devido provavelmente ã contaminação do corpo de prova

pela atmosfera durante a transferência da célula de ensaio p£

re o ciielisador ACS'*.



O FERRO

Q CROMO

& OXIGÊNIO

O CARBONO

AISI 430

PERFIL DE PROFUNDIDADE OBTIDO COM AES E

PULVERIZAÇÃO SIMULTÂNEA COM IONS DE ARGÕNK).

MATERIAL COMO RECEBIDO.

20 30
TEMPO DE PULVERIZAÇÃO, min

<c



0.9

0.8

0.7

1-0.4

UJ

2
O
O

0.9

0.2

0.1

PERFIL DE PROFUNDIDADE OBTIDO COM AES E PULVERIZAÇÃO
SIMULTÂNEA COM IONS DE ARGÒNIO
MATERIAL POLARIZADO ANODICAMENTE A UM POTENCIAL DE
-425 mVecs Íl5hs) EM SOLUÇfiÒ DE H2S04 OJM pH-l

# FERRO

ü CROMO
A OXIGÊNIO
O CARBONO
O ENXOFRE

AiSI 4 3 0

JO 20

T EMPO DE PULVERIZAÇÃO . m/n



PERFIL DE PROFUNDIDADE OBTIDO COM AES E
0.9+ PULVERIZAÇÃO SIMULTÂNEA COM IÒMS DE ARGONIO

MATERIAL POLARIZADO ANODICAMENTE A UM
POTENCIAL DE -300 mVacsfl5hs)EM SOLUÇÃO

• FERRO

O CROMO

OCAíCOMC

OENXOFR2

1=

TEMPO DE PULVERIZAÇÃO, min.



73

IV.3. Resultados Obtidos com Crono Furo eu Meios Aquosos

Contendo Tons Sulfato ou Ions Cloreto

A Fig. 42 apresenta duas curvas anõdicas com cromo pjj

ro em soluções de HCl 1M PH=0 e U2S0^ IN pH=O.

Em presença de Tons sulfato, o cromo apresenta uma

densidade de corrente ativa desde potenciais próximos ao de co£

rosão (.-620 mVecs), até atingir um máximo de 1,4x10" A/cro2 no

valor de potencial igual a -525 roVecs, para, então, decair a

valores de densidade de corrente catõdicos da ordem de 6x10*

A/cm2, no potencial de -450 mVecs. Com o aumento do potencial

em direção a valores positivos e densidade de corrente de di_s

solução passiva, volta a valores anõdicos, estabilizando-se no

valor de 6x10" A/cm2, a partir do potencial de -300 mVecs.

Na presença de Tons cloreto, a curva de polarização

anõdica do cromo apresenta uma dissolução ativa desde potency

ais próximos ao de corrosão, até atingir um valor máximo de

2,9x10" A/cm2, no potencial de -425 mVecs; decai, então, a um

valor de 6,6x10* A/cm2, estabilizando-se para qualquer poten

ciai aplicado acima de -400 mVecs. Em relação ao comportameji

to do cromo nos dois eletrÕlitos, pode-se observar que o Ton

cloreto exerce uma ação mais enérgica sobre o cromo, visto que

o seu potencial de passivação nesse meio e mais alto, e não

surge nenhuma densidade de corrente catodica na zona passiva.

Partindo das observações acima, pode-se afirmar que

«i Ton: cloreto c'iiici'ltam et formação do filme de oxido ou hĵ

de cromo, ir,£is do qj»e os ícr.s sulfato.,

*. bom lembra»* que a*> curvr.j; apresentadas neste CapTtu
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Io IV foram repetidas, pelo menos duas vezes, e reproduzidas,

tendo-se observado, sempre, as mesmas condições de ensaio.

I V . 4 . Observações Hetaiograficas

A seguir, será apresentada uma serie de metalografias

realizadas com o aço AISI 430, em diferentes ensaios mostrados

anteriormente. Todis as fotos metalograf icas revelaram a exis_

tência de p i tes .

Figura 43 - X 2400. NaCl 1M pH=2. 0 rpm. Ensaio realizado
com um tempo de 1 hora para cada potencial aplJí
rado.



Figura 44 - X 2200. NaC£ 1M pH=2. 0 rpm. Ensaio realizado
com um tempo de 2 horas para cada potencial aplj.
cado. ~

ücur?. 4!. - X 2400. Ka.,50,, 0,01M pH*4,5. 1C00 rpm. En??.io
rcalizfdo com um tempo de 3 minutos p̂ .ra cad?
potenci»! aplicado.



Figura 46 - X 3500. Na2S0i, 0.01H pH=6. 0 rpm. Ensaio rea
lizado com um tempo de 5 horas com potencial r.o
valor de 9 mVecs.



CAPÍTULO V

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

V.1. A Influência dos Tons Cloreto

Nos ensaios realizados (potencial x densidade de cojr

rente) com o aço como recebido (não-sensitizado) em soluções

contendo Tons cloreto, verificamos um comportamento muito d£

pendente da concentração de cloreto e do pH. Para concentra

ções variando de 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 e4,0M, todas ajustadas com

valor de pH igual a 8, o aço sofre um processo de corrosão lç>

calizada (denominado pite), a partir de um potencial aplicado,

característico de cada concentração. 0 mesmo acontece quando,

ao invés de se alterar a concentração, modificamos o valor do

pH para 8, 6 e 4, fixando a concentração em 0,5M. Neste caso,

o aço também sofre um processo de corrosão localizada a um ce£

to valor de potencial aplicado, característico do valor de pH

da solução. Nestas regiões de concentração e pH, podemos sju

per que o mecanismo ou mecanismos de dissolução do aço estão

intimamente ligados ã concentração dos Tons aflresrivos (? aos

Valores de pK das soluções ensciedas.



Parn soluções ácidas, como nos experimentos rsgistra

dos na Fig. 22, observam-se dois mecanismos simultâneos de dis^

solução ativa, logo acima do potencial de corrosão: a ação do

Ton cloreto e do 0H~. Outra observação interessante, que vem

confirmar os resultados obtidos na Fig. 22, e que, quanto

maior a concentração de Tons cloreto na solução, maior a dens2

dade de corrente anódica medida.

Mudando as condições do eletrodo de trabalho, confo£

me mostra a Fig. 23, observamos um comportamento diferente na

zona de passivação.

A medida que a concentração de Tons cloreto aumenta na

solução, a zona de passivação tende a desaparecer.

As observações para soluções ácidas, acima citadas,

são de fundamental importância na interpretação dos diversos

mecanismos de corrosão ocorridos em presença de Tons cloreto.

Fica bem claro que os Tons cloreto promovem a oxida_

ção do aço desde potenciais situados na zona ativa, e atingem

potenciais anõdicos mais elevados, situados nas zonas passiva

e de pite.

Se considerarmos a passivação como íormação de um õxj^

do ou hidróxido, em conseqüência da reação metal/água, esta d£

verá apresentar, desde a sua origem, falhas em locais onde hoju

ver Tons cloreto adsorvidos em lugar de água*1*. Por conseguir»

te, estes pontos estarão sujeitos a mecanismos de dissolução

« omulfctamente diferente? do rosto da suppríiciií passiva.

Qiundo o eittrodo de trabalho experUiniita usr.a rotação

de 1600 rpm, nota-se nitidamente & competição ícs Tens cloreto



con OH*. Nesse caso, a ação do Ton cloreto no cço i mais for

te do que a ação do 0H~ na formação da passivação, porque o

transporte dos produtos de corrosão, da dupla camada para o

seio da solução, proporciona ao Ton cloreto condição mais favo

rãvel de agir na superfície do aço.

Portanto, ao olharmos d Fig. 22, percebemos que o va

lor de potencial igual a -350 mVecs não caracteriza o processo

de inicio de pite. Quando muito, este potencial caracteriza a

predominância do mecanismo de oxidaçao em presença de Tons cloreto sobre

os outros mecanismos que atuam no processo de corrosão do aço.

Tais mecanismos são similares aos que serão discutidos em pre

sença de soluções ácidas de sulfato, quais sejam, corrosão atj

va do ferro e passivação do crorno.

Os resultados mostrados na Fig. 24, comprovam a inte£

pretaçao acima, visto que este potencial varia de acordo com a

maneira de executar o experimento.

Igualmente, se analisarmos as figuras corrente x tem

po a potenciais constantes, verificamos que a densidade de co£

rente nas zonas ditas de passivação e corrosão localizada são

sempre crescentes. Jã na zona dita ativa (corrosão generalize

da), a corrente se estabiliza a um intervalo de tempo relativa

mente curto. 0 comportamento na zona ativa é diferente dos OJJ

trós n%ss zonas de potenciais mais elevados, o que pode ser in

tcrpretado pelo fato de a competição dos Tons cloreto e 0H* na

dissolução do aço se realizar no mesmo sentido. Com Isso, a

propagação do pite não acontece, porque não estão presentes as

condições favoráveis ao soi< rroscimenr.c. Estas condições serj^

tm o abaixanento do valor de pH23»2* c- r- r.i'mento 6i concentr^



çao de Tons no anõlito11 »2C. Se fizéssemos t»roa análise metaIo

grafica de perfil de profundidade do pite neste região» prova

veletente encontraríamos pites rasos.

A partir do potencial onde o Ton OH promove a

vação, ou seja, o oxido - ou o hidróxido - torna-se estavtl jun

to ã superfície do aço, o pite se propagará, pois as condições

agora são favoráveis. Ao verificarmos a curva hipotética da

Fig. 28 e as metalografias mostradas nas Figs. 43 e 44, nota

mos a presença de pites. Portanto, a acentuada taxa de corr£

são promovida pelos Tons cloreto pode explicar a formação de

pites.

A partir do comportamento das densidades de corrente

e das observações metalograficas apresentadas, podemos dizer

que o Ton cloreto participa da reação metal/Ton junto com c m£

can ismo de oxidação metal/água, desde o início do processo de

corrosão. Z razoável, portanto, conceber o processo de pite

como uma reação direta entre o Ton adsorvido na dupla camada e

o aço*5.

De acordo com os resultados acima descritos e com b£

se na ilustração das várias teorias apresentados na revisão \>±

bliogrãfica, verifica-se que e ainda difícil entender o mec£

nísmo que dá início ao pite, isto é, se o início do pite é fun

ção de um certo valor de potencial para uma dada liga e um d£

do eletrólito, referenciado ne literatura como o Potenciôl CrT

tico de Pi tf (Ec)*» 1 6' 1 1* 2 2.

In i-rleção aos ÍÇOS Inoxidáveis-. fiei. r-vic-c».-»'.' que o

)»- ttnrícl dito de pite (te) e aqiielf.' ar. (y.rc c nrrrmisin dft oxidação

tr.i presença do Ton cloreto se sobrepõe aos outros nccanisroos, que ocorrem



timuitaneamente no processo de corrosio do aço.

Vale dizer que o eecanismo de pite no aço inoxidável

i gerenciado por um processo cinêtico de reação, ao contrário

do mecanismo de pite para metais puros, como o ferro*5.

CASTRO e WILDE*5 realizaram experiências com ferro pii

ro em soluções contendo Tons cloreto, e verificaram que o pH,

concentração e velocidade de rotação do eletrodo de trabalho

não influíram no valor de Ec. Assim, o potencial de pite ob>

servado independia dessas variãveis, e indicava, portanto, um

mecanismo de pite diferente do proposto para o aço inoxidável,

provavelmente controlado pelo fator termodinâmico. Com isso,

torna-se bastante aceitável a formula de KOLOTYRKIN1* pare ca

racterizar a reação do inicio de pite.

No caso do aço inoxidável em meios neutros contendo

Cl , o inicio dos pites provavelmente decorre, segundo CAS

TRO1', da ação combinada do Ton cloreto e do abaixamento do pH;

devido a hidrõlise, o que dificulta extremamente a identifica

çao da causa determinante.

Quanto ã propagação dos pites nos aços inoxidáveis,

os resultados mostram que tanto o pH como a concentração de

Tons cloreto estão intimamente ligados, o que explica a exis_

tência das altas taxas de dissolução.

V.2. /. Influencie dos Ion? Sulfato

í ?>.\'.i ;.i.i» r n-i *;•>/r.e'er OJU «.nlrçõfi ;'ci«!as erm Tons

M'lt.'io Cúrcctí.rizí.») ; C::ÍÍVÍ nc •;. t'« ;'oís »v.:c= ;iisnos de corro

rão, que surgeir. iofio ;.cir; Co pctcncial n '.í»c:»ito Lhtrto, con



forme mostra a Fig. 29.

0 grande aumento de corrente anõdica ate o primeiro
BB • •

potencial de passivação, denominado de agora em diante de po

tencial de passivação primário, característico para cada cur

va, i explicado pela dissolução ativa simultânea do ferro e do

crorno.

A importância do pH nesta região é aumentar a corre])

te de dissolução anõdica quando a acidificação se torna maior.

0 aumento da concentração de sulfato na solução deve

favorecer, também, uma maior dissolução do aço, mas» provavej[

mente, ele influencia, de maneira indireta, na corrente, po£

que aumenta a condutividade do eletrõlito.3i.

A interpretação, segundo a qual a influincia do pH ê

inversamente proporcional ã corrente, caracteriza um mecanismo

de dissolução para o aço inoxidável AISI 430, diferente do prç>

posto por BOCKRIS e colaboradores"' para o ferro. MUSSOI e

CASTRO1*7 apresentaram um trabalho sobre o ferro em meio de Tons

acetato e notaram a validade do mecanismo proposto por BOCKRIS"?

Na região de potenciais acima do potencial de passiva

ção primária, verifica-se um abaixamento de corrente pela fo£

mação de um produto de corrosão insolúvel20 de crorno, que não

atinge valores usuais de corrente passiva"", porque a dissoiu^

çâo do ferro continua, apesar de o crorne não mais se dissolver

ativamente.

\ tva v?lores de p!l igual a 0 e 1, e ''issõiiição do fe£

to, nesta região, t controlada parei oi men te \>or difusão dos

Tons Fe4* da dupla camade para o seio da soiução. No valor de



pH iguel a 2, a partir do potencial cfe -300 mVecs, a rrrrente

volte 2 crescer, indicando um controle pelo potencial aplicado.

Este segundo pico de corrente ê diferente dos observados e c£

•entados por ROCKEL", FRANCE e GREENE"', KIM e WILDE" e SUE

RY e GEIGER".

Para FRANCE e GREENE1**, a corrente anõdica secundaria

máxima nos aços inoxidáveis i una conseqüincia do tempo de pe£

manência no potencial a circuito aberto, antes de a curva de

polarização ser medida. Os autores, trabalhando com o aço

18Cr 12Ni, encontraram um segundo pico de corrente anõdica e

concordaram que este pico se deve i dissolução do aço seguida

por um enriquecimento de níquel na superfície, antes da polaM

zaçao. A comparação da curva de polarização anõdica do níquel

puro com a do aço inoxidável 18Cr 12Ni justifica esta interpre

tação. Observa-se que o potencial de corrosão do níquel em re

lação ao do aço inoxidável, no mesmo meio, i méis nobre. Po£

tanto, se o aço corroeu no potencial de corrosão, o níquel ejft

riquece a superfície. Comparando o potencial da segunda cojr

rente anõdica máxima no aço ensaiado com o de passivação do nl

quel puro, os autores comprovaram que os dois estão muito pró

ximos.

Em outro trabalho, publicado por KIM e WILDE50, as

curvas de polarização potenciodinamica dos aços inoxidáveis 304

e 430 forneceram urna pronunciada segunda corrente anõdica máxj^

p.it cu.io aparecimento é causado pelo pri-tratamento de polaH

zr(:'«'o ratôHira. Acreditam *1PS que eria segunda corrente maxj[

I.*M ii.rtnt'-. dr f-xii'fcTo «Jo hidrogênio ;í'omico «dsorvido no m£

1 % . •.



Outros autores, cono ROCKEl", SUERY c HUGcR 5 1, usan

do eçcs inoxidáveis e ligas Fe-Cr, explica» o aparecimento da

segunda corrente anõdica máxima como uma função da temperatura

do tratamento térmico sofrido pelos aços.

Para SUERY e GEIGER, dependendo da estrutura final do

aço (função da temperatura de tratamento e da velocidade . de

resfriamento), poderá ou não ocorrer um segundo pico de corrert

te. Explicam-se estes efeitos pelo processo de precipitação

de carbetos de crorno ao longo dos contornos das fases ferrita

e austenita, durante o resfriamento da liga, de que resultam

regiões empobrecidas de cromo. Por isso, ocorre uma dissolji

çao preferencial destas regiões, as quais, por seu turno, cajj

saia a segunda corrente anõdica máxima na curva de polarização.

SUERY e GEIGER£1 acreditam que a curva corrente x p£

tencial seja uma superposição de duas correntes parciais * uma,

acompanhada pela curva de dissolução da matriz do metal, e a

outra, pela curva de dissolução das zonas empobrecidas de cro

mo.

Retornando ao que revela a curva da Fig. 29, podemos

desprezar as teorias acima citadas, visto çue o aço inoxidável

AIS! 430 i ferrTtico, com um teor de níquel insuficiente para

provocar UP enriquecimento na superfície. A decapagem no tra

balho aqui apresentado foi química e nãc eletroquTmica (polari^

zação catõdica); por outro lado, os corpos de prova foram rece

Mdof como não-sens itizados, eu seja, apresentando uma única-

.art lerrTtica sons precipitação de carbrtos nos contornos de

: ríes. -

'r.!;>Hr,ir,íjG no sistema uma roteyüo ri o elelrodo de tra



balho e mantendo as outras condições» como podemos ver na Fig.

30» a região dita ativa torna-se maior, elevando o potencial

de passivação primaria a valores mais positivos que os encojt

trados no eletrodo em condição estacionaria.*

A interpretação desse comportamento é semelhante a do

aço» em presença de Tons cloreto. A força centrifuga, causada

pela rotação» favorece a ação despassivante dos Tons sulfato,

e provoca uma dificuldade na passivação, se considerada como

uma formação de oxido ou hidróxido. 0 valor do pK também va

ria na interface metaUsolução, em virtude de a força centrTfu

ga arrastar os produtos de corrosão para o seio da solução.

Quando o eletrodo está parado, existem mais produtos de corro

são na interface, favorecendo as si ir. a passivação.

Fica bem claro, ao compararmos as curvas da Fig. 29

que, quanto menor o valor do pH da solução, mais alto e o va_

lor do potencial de passivação primária. Como será visto adj[

ante, os produtos de corrosão contendo Tons sulfato contribuem

para aumentar o valor do pH.

Em solução de Na2S0% 0.01M + H2SO4 0,01M pH=4, a par

ticipação do cromo na corrente anódica ativa e considerada des_

prezTvel1*6 observando-se a dissolução do ferro, tanto na curva

sem rotação como na curva com rotação. Esta dissolução i cori

trolada por difusão na faixa de potencial de -400 mVecs até

100 mVecs. A corrente atinge maior densidade quando o eletro

do de trabalho experimenta uma rotação, porque a força centrT

fi'ya, ao facilitar o transporte de massa, favorece um aumento

d; corrente de dissolução com o potencial aplic&do, mas não cori

. tçue eliminar, de todo, o efeito da concentração dos produtos



de corrosão na interface.

Em soluções com pH=4,5 e pH=5, surge uma primeira pas_

sivação, diferente da que denominamos passivaçao primária quai)
*

do o ensaio era realizado em soluções ácidas. Tal passivaçao

se deve ã formação de um oxido ou hidróxido de ferro a um pc>

tencial, cujo valor gira em torno de -350 mVecs. .•.proximadameri

te no valor de -250 mVecs, a corrente volta a crescer até o

pontecial de 100 mVecs, caracterizando a ação do mecanismo de

pite, conforme mostra a Fig. 45. Quando o eletrodo gira, a

primeira passivaçao em solução de pH igual a 4,5 tende a desa^

parecer, em decorrlncia da ação despassivante dos Tons sulfato

sobre a ação dos Tons 0H~, acima explicada.

Nas curvas cujo valor de pH é igual a 5, esta prime^

ra passivaçao acontece tento no sistema com o eletrodo girando

quanto no sistema com o eletrodo parado. Conclui-se daT, que

o pH exerce grande influincia, tanto na zona anterior ã passi^

vação quanto na de formação de pites. Comparando os dois valo

res de pH, nota-se também sua influincia marcante na dissoljj

ção do aço. Para pH mais alto, a densidade de corrente anodi^

ca de dissolução é menor.

Em pH=6 e pH=8, as curvas de polarização anôdica

cam somente o acréscimo de corrente por corrosão localizada,

conforme mostra a Fig. 46, onde se realizou um ensaio a potert

ciai constante de valor de 0 mVecs no tempo de 5 horas.

A passivação primária não aparece, como se observa n\_

tidamente nas soluções ácidas, em virtude, provavelmente, das

condições, tf rmodínainicas de formação do filme existente desde

c potencial de corrosão para pH igual ou superior a 6. As cojr
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rentes de dissolução mostram certê dependência do pH no mesmo

sentido observado anteriormente. A maior corrente de dissoiti

ção do aço e* gerada quando o eletrodo experimenta rotação, a

qual e função do fenômeno de transporte de massa de dentro pa_

ra fora das microcavidades (pites).

A partir de certo valor de potencial, denominado p£

tenciai de passivaçao secundária, em torno de 100 mVecs. obse£

vamos uma segunda passivaçao. Para valores de potenciais mais

altos, a corrente decai para valores típicos de correntes pas_

sivas1*11, não mais se alterando ao longo do eixo de potencial.

A inibição dos pites em presença de ions sulfato promove a re_

ferida passivaçao, o que se observou claramente em todas as so

luções, independente dos seus valores iniciais de pH. Para S£

luçoes ácidas, HjSO,, 0,1M e 1M, embora esta segunda passivaçao

seja claramente observada, torna-se, entretanto, difícil intejr

pretã-la como inibição de pites, uma vez que, a estes valores

de pH, a passivaçao primária se deve ã passivaçao do crorno, e

o comportamento da corrente anõdica decrescia sempre. Entre

tanto, a passivaçao ocorreu para valores de potenciais muito

próximos aos encontrados em soluções de valores de pH 4,5; 5;

6 e 8. Assim, o valor de pH da solução de dentro dos pites

assemelha-se aos encontrados na interface aço/eietrólito, quaii

do o ensaio é* realizado com soluções ácidas (pH=O, 1 e 2 ) , o

que inúmeros pesquisadores26'52 comprovara/?.

Pr ri melhor compreender a inibição dos pites em

çõ^s contendo íons sulfato, concebeu-se u/r.a experiência com Ijí

I.I*1 hí-s d£ feno ir cromo simulando o aço inpxitiavel AISI 430.

!:4;, < xperiéncia nos mostra qce, cm rituações nas



quais uma grande área do metal se encontra em contato com un

peq'ueno volume de solução quando o pile se forma, uma evolução

do pH de valores baixos para valores altos ocorre se o sistema

evolui a circuito aberto. Esta experiincia vem demonstrar que

o pH de dentro dos pites, bem como o de solução na interface,

quando a experiincia ê feita com solução ácida, podem muito

bem se assemelhar, sem guardar uma estreita ligação com os va

lores de pH da solução de ensaio. Nas duas situações, os pro

dutos de corrosão, gerados pela alta taxa de dissolução do roja

teriai, podem, por ação das reações de hidrÕlise, modificar

substancialmente o valor do pH na solução em contato com o aço.

No caso de soluções com valores de pH=4,5 ou acima, os pites

provavelmente ocasionarão uma acidificação localizada, fazendo

que, neste microsisteraa, a situação se assemelhe às obtidas

nos testes com soluções ácidas.

A passívação secundária (em torno de 100 mVecs) dete£

minada, somente, pelo valor do pH no interior dos pites, não de_

pende do valor de pH da solução.

Revendo as figuras anteriores, podemos observar tam

bem que o valor do pH da solução de dentro dos pites i fraca,

mente influenciado pela rotação do eletrodo de trabalho. No en

tanto, a corrente de dissolução é maior, pois a rotação facilj,

ia um aumento no transporte de massa de dentro para fora dos

pites.

Pare confirmar o mecanismo de dissolução do aço

•'áivil AISI 430 £n> presenç*. de Tons £rri*<.sivos, como o sulfato,

i cali7C» CIÜ-S<Í tesles cesi o 2i:x?lio Í;ÍS- técnicas de ínãlisespor

crpcctroíotometria de Absorção Atõmicr. e por tnãlises espe£

Irorccpicas de Elétrons Auge»1.
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A Fig. 37 «ostra as curvas analíticas de cade elenen

to (ferro e crorao) do aço AISI 430. Comparando-as, comprova-

se que o aço» neste meio, sofre um processo seletivo desde p£

tenciais acima de -425 aVecs, justamente o valor de potencial

que caracteriza a passivação primária. Acima deste potencial

somente o ferro participa da dissolução anõdica do aço, enquar»

to o croao não mais contribui com correntes ativas usuais**.

Acima do potencial de 100 mVecs a corrente de disso

luçao anõdica ativa» que representa a participação do ferro»

também decai a valores usuais de corrente passiva.

A interpretação de tais resultados, com o auxílio des_

ta técnica, vem ao encontro dos resultados obtidos pelo uso de

técnicas convencionais para trabalhos de corrosão de natureza

semelhante.

A comparação das curvas representadas na Fig. 38, re£

lizadas por métodos diferentes» revela boa conformidade quanto

ao aspecto das correntes envolvidas durante os ensaios de co£

rosão.

Quanto ã curva resultante das curvas do ferro e do

cromo obtidas por Absorção Atômica, verifica-se, e priori, jus_

tamènte no potencial de passivação primaria, uma discrepância.

Tais curvas foram montadas somente com a contribuição dos ele_

mentos em questão, portanto, sem a correspondente contribuição

da corrente de redução do hidrogênio. Nestn caso, o potencial

sr situa abaixo do potencial de oxi-rodnção do hidrogênio. Lo

po, t-ríi de se esperai j»Mo:- corrente r.'i'odicc. pira ?str curva,

mau. secundo WKST53, * corr-ulf! catõdica proveniente da red£

ção do hidrogênio é períei cMiiente despi fe/Vvfel f*m face da alta



corrente anõdica gerada neste potencial.
•

0 fato de que a curva realizada por polarização poten

ciostitica, onde o potencial variou a cada 3 minutos, apreseji

ta una densidade de corrente anõdica maior no potencial de paŝ

sivação primária se deve» provavelmente, ao curto tempo de e^

saio, que nâo permite uma maior estabilidade da corrente.

Outro fator divergente se refere a potenciais altos»

ou seja, iqueles em que somente o ferro participa da dissoljJ

ção ativa do aço. Nesta região, a curva anõdica composta apre_

senta uma corrente constante, não acompanhando, portanto, as

outras obtidas por polarização potenciostãtica. Este problema

decorre da limitação do método de análise por espectrofotonre

tria de Absorção Atômica.

Os ensaios'realizados com o aço inoxidável AISI 430,

sob polarização potenciostãtica e analisados posteriormente no

espectrômetro de Elétrons Auger, vim ao encontro das análises

feitas por espectrofotometria de Absorção Atômica. Além diis

so, confirmam nossa interpretação anterior no que se refere às

curvas levantadas pelo método de polarização anõdica sob cori

trole potenciostãtico. Os resultados da análise por espectros^

copia de Elétrons Auger ratificam as teorias de dissolução s£

letiva, previamente encontrada, por CHANCE e GAARENSTROOM",

0KAM0T020, OKADA et ai"1.

Finalmente, os resultados obtidos com cromo puro emba

sam a nossa interpretação quanto ã passivação deste elemento

no t~r, inoxidável. Ume vez forma de, rr.i solt^ões contendo Vons

c1«it»to ou Tons sulfeto, o oxido nío si* dissolve mais para

qualquer valor de potencial acima cio c^ri.clmVstico do meio.
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Ao comparamos o potencial de passivação do cromo pu

ro êm solução contendo Tons sulfato, conforme Fig. 42, COB O

potencial de passivação primária do aço inoxidável AISI 430,

no eletrõlito correspondente, e en solução de mesmo pH, (Fig.

29), verificamos que os potenciais de passivação dos Materiais

aqui envolvidos estão muito próximos um do outro.



CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES

I. tu Soluções contendo Tons Cloreto

1.1. Para os aços inoxidáveis em presença de soluções

fracamente ácidas e neutras, torna-se difícil predizer, mesmo

apôs os resultados obtidos em nossas experiincias e apesar do

grande número de trabalhos sobre o assunto, anteriormente rea-

lizados, qual ou quais os fatores predominantes na nucleação

de pites.

1.2. No aço inoxidável, AISI 430, tanto o valor do pK

como a concentração de Tons cloreto na solução influenciam a

variação do potencial de pite, quando em soluções cujo valor

de pH c igual ou superior a 4.

1.3. Em soluções com valor de pH igual a 2, o fator de_

tnrninantc no aparecimento de pites é a ação dos Tons cloreto

na interface aço/eietrólito, visto que a condição de acidifica

<;«> j> «••••fã presente na dupla camada.

).'.. FM soluções com valor de pü igual a 2 contendo



Tons cloreto, ocorre uma única pa&sivação, que se deve a pre-

sença do cromo.

1.5. Em meios ácidos contendo Tons cloreto, a rotação

do eletrodo de trabalho e o tempo de permanência do aço em

cada valor de potencial influenciam na variação do valor do po

tenciai, o qual se convencionou chamar de potencial critico de

pite.

1.6. No valor de potencial -350 mVecs em soluções de

cloreto a pH igual a 2, verifica-se a predominância do mecanijs

mo de pite sobre os outros, que atuam simultaneamente na disso

luçao ou formação da camada passiva.

II. Em Soluções contendo Tons Sulfato

II. 1. Em soluções ácidas de sulfato, ocorrem duas passî

vações: a primeira, a potenciais relativamente baixos, se de-

ve ã presença do cromo e a segunda, a potenciais mais altos, i

do ferro.

11.2. Para valores de pH acima ou igual a 4 em soluções

contendo Tons sulfato, o cromo não participa da corrente ativa.

11.3. Em valores de pH igual ou superior a 6, verifica-

se somente a corrosão localizada, que ocorre desde potenciais

próximos ao de circuito aberto.

11.4. A sepunda passivação que ocorre no aço inoxidável

AISI 430, cm presença de Tons sulfato, independe do pK e da

conr^r»trfcç?c iniciei da telução, frrremente dependente, contu

do, da iot.>çãs do eletrodo de trabalho.



II.5. 0 comportamento oa corrente anõdica de dissolução

do aço inoxidável AISI 430 en presença de Tons sulfate c os re

sultados obtidos por espectroscopia de Elétrons Auger indica»

um processo de dissolução seletiva entre o ferro e o croso.

II.6. Os produtos de corrosão do aço AISI 430 en pre-

sença de Tons sulfato promovem um aumento do valor de pH na áu

pia camada e/ou dentro dos pites.
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