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da Saridvik, registraram o valor Fn= 0,328 antes do tratamen

to e F = 0,303 após, estando esses valores abaixo do máximo

permissível (Fn=0,4). A extremidade do tubo soldada ao tarn
ti

pao terminal apresentou estrutura de Widmanstatten e varia

çio de tamanho de grão. A baixa velocidade de resfriamento

favorece a formação da estrutura de Widmanstatten, enquantc

que ã velocidade elevada corresponde estrutura martensítica,

observada na extremidade do tampão.

6.29. AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE Ã CORROSÃO INTERCRISTALINA

NA LIGA A BASE DE NÍQUEL INCONEL 718

Sylvia D. Barone, Rosilda Maria G, de Lima e Jorge A.

Coutinho

0 trabalho teve por objetivo o estudo do comporta

mento do Inconel 718 quanto a resistência a corrosão inter

cristalina no estado recebido e em 2 (duas) condições de

tratamento térmico de envelhecimento A e B.

Os testes seguiram as recomendações das Normas ASTM

G-28 e DIN 50.914 (Teste de Strauss). Verificou-se que para

o Inconel 718 no estado recebido a perda de peso aumenxa de

forma linear ã medida que o tempo de exposição em solução de

H2S04/Fe2(S04)3 aumenta. A taxa de corrosão, apôs diminui

ção acentuada ate 24 horas de exposição, mantem-se aproxima

damente constante ate 120 horas (grafico em anexo). A perda

de peso registrada é devida não apenas ao ataque aos contor

nos de grão, mas também aos precipitados maiores que acom

panham o sentido da laminação. Após 120 horas de exposição

observa-se corrosão generalizada no Inconel 718 no estado

recebido, ocorrendo o mesmo no material sensitizado apôs 24

horas na solução do teste. 0 Inconel 718 tratado termicamen

te nas condições A e B, mostrou para 1 hora de exposição ma

ior perda de peso para B, mas apôs 4 horas verificou-se uma

inversão, passando a ser maior a perda de peso para A: há

trabalhos publicados que constataram a existência de uma fa

se intermetálica rica em Cr e que se precipita nos contornos



de grão juntamente com os carbonetos, mas tendo cinética de

precipitação mais lenta. A corrosão intercristalina se daria

por dissolução da matriz devido ao empobrecimento em Cr nas

regiões adjacentes aos contornos de grão.

Fig. 1 - Montagem do Sictema utilizado nos testes de Corro

são intercristalina, constando de Circulador Termostatico

HAAKE, Condensadores Graham e agitadores magnéticos JK.
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Gráfico 1 -

Perda de peso por unidade de área em função do tempo de expos_i

ção.
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Gráfico 2 -

Variação da taxa de corrosão em função do tempo de exposição.


