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1. INTRODUÇÃO

O uso dos aços inoxidáveis e ligas Fe-Ni-Cr (Cr 18%, Ni 10-75%) tem dimi-

nuído sensivelmente a incidência da oxidação e dos problemas mecânicos em

muitas aplicações. Existem, entretanto, algumas limitações práticas quanto

ao uso destes materiais em atmosferas tais cornos vapor, ar (seco e úmido),

dióxido de carbono e produtos de combustão oriundos da queima do carvão e

outros combustíveis.

Um grande número de pesquisas fundamentais tem sido conduzidas visando uma

melhor compreensão dos fenômenos associados com a oxidação ã alta tempera-

tura (corrosão seca), na tentativa de determinar a faixa de utilização seo

gura de certos aços inoxidáveis. Estas tarefas são dificultadas pelo fato

de que as atmosferas gasosas são raramente puras na prática, sendo comumen

te contaminadas com traços de impurezas, especialmente o vapor d'água. A

presença destas impurezas aumenta as dificuldades do trabalho, sobretudo

ao levar-se em consideração outros parâmetros tais como as tensões mecâni-

cas, os ciclos térmicos e traços de impurezas do próprio material.

Apesar destas constatações, parece haver uma grande semelhança na natureza

do processo de oxidação de diferentes ligas expostas em meios gasosos. A

principal diferença é observada nas taxas de oxidação. Embora as medidas

comparativas sejam consideradas raras, a experiência com diferentes mate-

riais /!/ e ligas austenlticas /2-5/ e ferríticas mostra que a oxidação ã

alta temperatura é mais severa na presença de vapor do que em oxigênio.

Estudos preliminares com aços inoxidáveis do tipo 18-10 e 20-25, no

"Commissariat ã 1'Énergie Atomique", mostraram que estes aços apresentam u

ma resistência melhor em oxigênio do que em vapor ã 600° e 700°C. Estes

resultados parecem conflitar ao serem apreciados sob o ponto de Y,ista ter-

modinâmico, visto que ã estas temperaturas espera-se que o oxigênio seja um

gás mais oxidante que o vapor. A origem desta diferença foi atribuída ãs
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j diferenças prováveis de composição e evolução das camadas protetoras de õ-

! xidos formadas na superfície do material.

i
A partir destes resultados e considerando-se a falta de trabalhos sistemá-

ticos neste domínio, o presente estudo foi realizado na tentativa de compa

rar os mecanismos de oxidaçao de um aço inoxidável na presença de oxigênio

e vapor d'água. Assim, uma termobalança foi especialmente adaptada de mo-

do a acompanhar continuamente a cinética de oxidaçao em misturas vapor/oxi^

gênio 4f altas temperaturas. Um programa experimental foi estabelecido /6/

de modo a estudar o comportamento de um aço inoxidável comercial nestas

j condições, esperando-se fazer uma "varredura" entre as atmosferas de vapor

; d'água e oxigênio,adicionando-se ao vapor teores crescentes de oxigênio.
i

! 2. MATERIAIS E MÉTODOS

! Uma termobalança UGINE-EYRAUD, modelo B-60, foi adaptada com um conjunto

de aparelhos, de modo a medir de maneira continua a oxidaçao em vapor d'á-
: gua, oxigênio e uma larga faixa de misturas vapor/oxigênio. O modo operaci

onal, calibrações, vazões de gás e misturas são descritos detalhadamente

, em outro trabalho /6/.

I As amostras foram obtidas a partir de uma mesma chapa de aço inoxidável ti

, po 18-10 comercial, cuja composição química é dada na tabela I.

Tabela I - Composição química (% em peso) do aço utilizado

0
c

,022

Cr
18,2

Ni

9 ,7

Mn
1,48

Si

0,50 0

P

,028 0,

S
003

Os corpos de prova (20xl5xlmm) foram polidos mecanicamente com papel abra-

sivo de números 400 e 600, lavados e desengraxados com acetona e álcool u-

sando um aparelho de ultra-som. Os corpos de prova foram então recozidos

ã 1050°C, em alto vácuo (10~6mmHg), durante 7 minutos sendo após, resfria-

dos bruscamente em hélio à 200°C dentro do próprio forno. Apôs este trata

mento eles foram decapados em solução de ácido nitrofluorídrico e passiva-

dos em solução de ácido nltrico. Em seguida foram lavados com água corren

te, água destilada e álcool, sendo secados e guardados em dessecador estan

do prontos para serem usados.

Todos os ensaios foram conduzidos ã 600°C durante 45 e 100 horas.

V.
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A microestrutura e a morfologia da camada de oxido foi observada através

de microscopia ótica. Em alguns casos a estrutura do oxido e sua composi-

ção foram analisadas por difração de Raios-X ou ao microscópio eletrônico

de varredura equipado com um sistema EDAX.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 1 reúne alguns resultados cinéticos importantes da oxidação em va

por isento de oxigênio e em vapor com diferentes adições de oxigênio. Ob-

serva-se que as diferenças fundamentais aparecem sobretudo no decorrer das

primeiras horas de oxidação.

No caso de teores de 0 ã 16% de oxigênio no vapor, as curvas da fig.2 po-
- 2 -

dem ser representadas pela equação da forma (Am + àmQ) = Kpt, apôs a pas

sagem do período inicial to de cinética lenta. Com adições superiores ã

16% de oxigênio, este tipo de comportamento não pôde ser observado para u-

ma duração de 45 horas de ensaio.

Em todos os casos apresentados (fig.2) o ganho de massa (Am), durante o pe

rlodo inicial de cinética lenta, situou-se em torno de 0,lmg.cm , consta-

tando-se também, que os valores da constante Kp foram vizinhos de

3xl0i mg .cm" ,h . Este fato indica que apôs o período inicial de cinéw

ca lenta (to), o comportamento da oxidação ê essencialmente independente

daa!adições de oxigênio. Entretanto, o teor de oxigênio demonstrou exer-

cer uma influência marcante no comportamento cinêtico, atrasando temporary

amente o início da cinética parabólica.
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Fig.2 - Cinétlca de oxidação de um aço 18-10 em vapor desae

rado e em misturas vapor/oxigênio - Am = f/fc "~
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Com relação a formação e constituição das camadas de oxido, pode-se fazer

as seguintes observações:

a) No caso do oxigênio puro, a oxidação foi bastante fraca e homogênea so-

bre toda a superfície do corpo de prova. Constatou-se (fig.3) a presença

de uma película de oxido muito fina a qual não foi possível detectar atra-

vés de observações metalográficas (cortes) com aumento de até 800 vezes. A

espessura da camada de oxido responsável pelo ganho de massa observado foi

estimada da ordem de 0,2\Í (0,23U na hipótese do oxido ser Cr-0, e 0,24|J no

caso de Fe203>. A análise com raios-X tornou-se difícil devido a espessu-

ra muito fina da camada de oxido. Entretanto, a presença de heiuatita, pro

vavelmente substituída (Fe,Cr,)203 foi constatada. A comparação da su-

perfície de uma amostra oxidada (fig.3) com uma amostra antes do ensaio,

revelou a presença de tal película de oxido.

1

Fig.3 - Exame de super-
fície (800x) do
aço inoxidável
18-10 apôs 45h
em oxigênio pu-
ro ã 600 C.
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Exame de super-
fície (800x) do
aço inoxidável
18-10 após poli
mento, decapa-
gem e passiva-
ção.
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1b) No caso do vapor isento de oxigênio os corpos de prova apresentaram co-

loração cinza e aspecto granitico. Observou-se desde as primeiras horas de

oxidação a presença de duas camadas contínuas de 3xido de aspectos diferen

tes (fig.7). Os exames de Raios-X e EDAX (fig.5) identificaram a camada eic

terna como sendo a hematita e a camada interna formada por um espinel (Fe,

Cr,Ni),04< O exame em micx-oscópio de varredura {fig.6) mostrou que o espî

nel apresentava-se estratifiçado e paralelo ao "front" de oxidação. A revs

lação microgrãfica por via anôdica (solução aquosa de ácido oxãlico) des-

truiu a camada interna de oxido, revelando que os contornos dos grãos da-

vam inicio ã penetrações intergranulares e em certos casos serviam de re-

tardadores da oxidação fazendo com que a camada interna de oxido fosse qua

se inexistente (fig.7). As duas camadas apresentaram espessuras análogas

parecendo crescer paralelamente. A interface entre elas correspondia à Io

calização da superfície metálica iniciai. Como a camada externa (magnetita)

é muito porosa o avanço da reação é regido, provavelmente, pela difusão na

camada interna formada pelo espinelio.

pontos
" 1 —T

Fig.5 - Composição em ferro, cromo e
niguel das camadas de oxido
e do metal através de análi-
se EDAX (os pontos assinala-
dos correspondem àqueles da
fig.6)

>*„•

Fig. 6 - Aço do tipo 18-10 oxida
do durante 100 horas à
600°C em vapor desaera-
clo (MEV >: 3000)

.â
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Fig . a
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Oxidaçáo de um aço inoxidável 18-10 ã 600°c era vapor
desaerado e em diferentes misturas vapor/oxigênio.
(miczografias óticas, esquerda: sem ataque, direita: com ataque, 400x)
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c) No caso do vapor com adições de oxigênio (figs.8 ã 13) os corpos de pro

va apresentaram coloração marrom e aspecto aveludado. A oxidação foi carac

terizada pela formação inicial de uma fina camada de oxido, provavelmente

constituida de (Fe, Cr ) 2 0 3 . Em decorrência da formação de um oxido do ti-

po M.,0., (M - Fe, Cr, Ni) embaixo da camada inicial, a superfície começou a

se cobrir de "ilhas" de oxido. Restaram, entretanto, certas zonas da su-

perfície que aparentemente não foram oxidadas (mesmo ã 100 horas de ensaio)

e que coincidiam, na maior parte das vezes, com os contornos de grãos. Vox

constatado em ensaios mais longos (170 horas) o desaparecimento das zonas

não oxidadas e a coalescência das "ilhas" de oxido que eram na realidade

formadas por três camadas de õxidos de aspecto diferente conforme a figu-

ra 14.

Camada externa -
a Fe203 ou (Fe,Cr)20

Camada intermediária - Fe30^

Camada interna - espinélio ^
(Fe,Cr,Ni)304

10 u

Fig.14 - Oxidação de um aço inoxidável 18-10 tm
vapor + 380vpm O2 (170 horas, 600°C)

O exame comparativo das metalografias (figs.8 ã 13) mostrou que a espessu-

ra da camada de oxido diminuia com o aumento do teor de oxigênio tornando

difícil a observação das camadas de oxido. Assim, exames de Raios-X mostra

ram existir Fe-O, e M.,0. (M = Fe, Cr, Ni) no caso de ensaios com 10 e 16%

de oxigênio e, somente, (Fe, Cr) 20 3 no caso de 47% e 65% d« oxigênio. O

exame em luz polarizada evidenciou em todos os casos a existência de nume-

rosos pontos de cor avermelhada por cima da camada externa de oxido.

4. CONCLUSÕES

Baseando-se nos resultados obtidos e na literatura técnica consultada /6/,

pode-se prever, da maneira que se segue, os mecanismos relacionados ã evo-

lução do fenômeno de oxidação de um aço inoxidável 18-10 quando em presen-

ça de vapor e/ou oxigênio.

J
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a) Em uma primeira etapa, uma película de oxido do tipo (Fe,Cv) J^-.t rica

em cromo, é formada e cresce na superfície metálica. A estrutura desta ca-

mada lhe confere um caráter protetor (barreira difusional) e a cinética de

oxidação é então bastante lenta durante este período tQ,cuja duração crês

ce com o teor de oxigênio presente. Este fato é de se esperar visto que a

estabilidade termodinâmica do oxido de cromo Cr_0 cresce com o poteiicial

de oxigênio.

b) üm pouco antes do final do período t Q, os õxidos Fe 30 4 e o espir.êlio

(Fe,Cr,Ni),0. aparecem localmente sob a película de oxido inicial, forman-

do o que denominamos de "ilhas". As fronteiras destas ilhas coincidem fre

guentemente com os contornos dos grãos sendo gue a proteção destes pode

ser explicada pela difusão mais rápida de cromo nestas zonas. Uma vez for-

madas, as "ilhas" iniciam seu crescimento em espessura o qual é controla-

do pela difusão através do oxido do tipo espinélio. Esta etapa marca o iní^

cio do período de cinética parabólica.

c) Com o avanço suficiente da oxidação observa-se a coalescência das "ilhas"

de Óxidos dando origem a uma camada homogênea de oxido que cresce de acor-

do com a lei parabólica.

No caso do vapor d"água puro, as duas primeiras etapas são muito rápidas

não podendo ser observadas. A existência de um período de pertubação ini-

cial pode ser constatada visto gue as curvas Am = f (/t) não passam pela o

rigem. No caso das misturas vapor/oxigênio a duração das etapas cresce com

o teor de oxigênio. Por outro lado, observa-se a presença de heroatita so-

bre a camada de magnetita.

As adições de oxigênio ao vapor, mesmo nas menores concentrações, produzem

um retardamento inicial da cinética de oxidação. Este efeito, provavelmen-

i te relacionado com a estrutura característica das primeiras camadas de õx£

i do, rico em cromo, formadas na superfície metálica, aumenta com o teor de

oxigênio mas permanece temporário mesmo para as maiores adições deste gás.
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