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foi discutido tomando-se em conta as variações de concentração

e de pH, indicando uma forte dependência desses 2 fatores. Em

meio sulfato a velocidade de rotação do eletrodo provoca um au

mento da taxa de dissolução do aço inoxidável, assim como a va

riação do valor de pH altera o comportamento da dissolução do

material.

* Trabalho apresentado em 19/10/81 no VII Conferência Inter-

Americano de Tecnologia de Materiales, Cidado do México, Mi

xico.

** Prof, do Programa de Metalurgia da COPPE-UFRJ

6.6. COMPORTAMENTO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 EM PRESENÇA DE

IONS CLORETO OU IONS SULFATO

Mauro Z. Sebrão

Dando continuidade ao trabalho experimental de 19 80, fo_

rum realizados novos testes para interpretar as densidades de

corrente anodicas de dissolução obtidas pelo método de polari

zaçãc potenciostãtica.

Os métodos aplicados foram os seguintes: Análise por Es_

pectrofotometria de Absorção Atômica e Análise por Espectrosco

pia de Elétrons Auger. Dessas análise junto com os resultados

obtidos anteriormente, interpretou-se a dissolução do aço AISI

430 em soluções contendo ions sulfato como sendo um processo

seletivo dos elementos principais que são o cromo e o ferro.

Foram feitas também experiências em vários valores de

pH com o auxílio da técnica de polarização potenciostãtica a

fim de verificar sua influência quanto ao aparecimento da cor

rosão por pite e quanto a variação dos valores dos potenciais,

de passivação, isto é, potencial de passivação primária e p£

tencial de passivação secundária.

Por último foram realizadas experiências com limalhas

de ferro e cromo a potencial de circuito aberto, medindo-se

apenas a variação do valor de pH em relação ac tempo de en

saio. As soluções de ensaio continham ions sulfato.

Este ensaio tave por objetivo estudar a variação do pH

na dupla camada, isto é, variação de eletrõlito na inter-face
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metal/solução.

Partindo-se de valores de pH ácidos nas condições ini

ciais dos experimentos, verificou-se ao final dos ensaios uma

variação do pH para valores neutros. Enquanto que em valores

iniciais de pH neutros notou-se pequena variação do mesmo. Es_

tes resultados obtidos foram de fundamental importância na in

terpretação do segundo potencial de passivação, denominado de

passivação secundária.

0 aço AISI U30 em presença de ions sulfato apresentou

um mesmo valor de potencial de passivação secundário para qua^

quer valor de pH na solução de ensaio.

6.7. CONTROLE DA QUALIDADE DE CHAPAS DE AÇO ESTRUTURAIS PARA

REATORES NUCLEARES

1 Benedito F. da Silva e Carlos Alfredo Lamy

Dentre os mais utilizados aços estruturais na fabrica_

ção de componer+es nucleares, destacam-se os St 37-3N,WStE 26,

WStE 36, 20 Mr 'c Ni5 5 e similares. Algumas empresas nacio

nais vêm des* ' o..vendo estes aços, objetivando a nacionaliza

ção do mater .f» . a. ser usado na fabricação de componentes nu

cleares.

Visa 4\'.o a familiarização com os ensaios de aceitação

exigidos pel -j> normas alemãs (muito em voga na atualidade, fun

ção do açor i. nuclear Brasil-Alemanha) , treinamento do pessoal

na execução vestes ensaios e ainda a verificação da qualidade

de aços estruturais nacionais que poderão vir a ser utilizados

na área nucl< ar, foram ensaiados os aços A283 GrC e A516 Gr55,

tidos como s>.iilares aos St37-3N e WStE 26, respectivamente,

em forma de chapas, usados em trocadores de calor, tanques e

vasos de pressão.

Os ensaios, bem como os critérios de aceitação uti^i

zados neste trabalho foram os estabelecidos pelas MTS (Materî

ai Test Sheet) para o produto semi-acabado, como recebido. E£

tas MTS são feitas pelas NUCLEN e KWU e estão referenciadas ba

sicamente as normas DIN, AD, VDTUEV, SEW, SEL, SEP e outras, a

crescidas eventualmente de critérios próprios destas empresas.


