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0 Inconel 718 S utilizado em reatores nucleares tipo PWR, tendo co-
mo aplicação principal a confecção das grades espaçadoras e molas, ambas sen-
do 'componentes estruturais do elemento combustível.

As ligas ã base de Níquel tim, suas. propriedades mecânicas modifica-
das por efeito cio envelhecimento, havendo, as vezes, incompatibilidade entre,
o aumento da,resistência mecânica e*a elevada resistência â corrosão que : ca-!
racteriza as superligas,,. categoria. & qual pertence o Inconel 718. .As ; condi»-;
çõe? utilizadas nos tratamentos, > 'rmicos de envelhecimento dependem das pro-i
priedades que se deseja atingir para atender às solicitações em serviço. Nó-
ciso especifico do Inçonel; 718» a melhor, combinação de propriedades,visando o:

dumento das características estruturais da liga, ê obtida com tratamento * de!
solúbillzação seguido de envelhecimento em 2'etapast 720 e: 6209C(1 P 2). A1

melhoria das propriedades (nocSnlcaoé devida, sobretudo, S- prcoipit)ição da ia'

se cubo do ,corpo centrado Ni, (Al, Ti) O e 4) sendo a precipitação dessa fa-
se função da relação; (Ti '+ AlT/Nb segundo Cozar(5). A fase y"' encontra-se fi-!
narr.ente dispersa na matriz é riãoê detetada por método de difração de raios-
X ou.metalografiá ótica, sendo observada somente com a utilização da micros-,
copia eletrônica(í), técnica náó utilizada neste trabalho. Não hã indiceção de
que a fase y' afete a resistência i corrosão da liga. No entanto, as condi-!
ções de tratamento"térmico aplicadas para a precipitação de y' promovem tam-r

bém a precipitação de outras fases e compostos, sobretudo carbonetos dos ti-,
pos M?C3; (Cr, Pe): C; MgCj M,3C e MC

< 4 >. O efeito da sensitizáção nas ligas à'
base de Níquel é mui X5 controvertido. Coriou* ' cita, por exemplo, o comporta^
mento da liga Inconel X 750 ^úc contém^elementos estabilizantcs como o TI e oi
Nb e que mostroo elevada sensibilidade 2 fissuração intergranular apôs tra-j
tamento especifico pára elev*%a'o dás características mecânicas. Nesse mesmo;
trabalho Corlou cita o tr..tç positivo que o tratamento de sensitizáção . a
700VC teve sobre ò Inconel 6Ó0, diminuindo sensivblmonto o processo de fissu- ,
ração um águA piird, apesar d| olevadà densidade do carbonetos precipitados
nog contorno» de grão; O mesfo foi observado por Ah'till<7) em melo ígua pura
com baixo nlveí de Ô~.~' * ' ü'' " "' ' • *
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Neste trabalho procurou-se avaliar a resistência do Inecnel 718
quaito â corrosão intereristalina, considerando-se o material em 3 condições:
como recebido e em 2 condições de tratamento de envelhecimento e '. Os tes-

fora» realizados segunda a Normas ASTM G28
o teste de Strauss indicado na Norma DIM 50914 (9)

tendo sido ta.u ím aplicado

2. Resultados Experimentais

As amostras de Inconel 7IR foram retlradaa de uma chapa com espes-
sura de 0,5mm e submetidas a teste de corrosão intergranular no estado como re
cebido e era 2 (duas) condições de tratamento térmico de envelhecimento denomi-
nadas neste trabalho de A e B, sendo estas: solubilização a 9209C durante 1/2
h, resfriamento lento até 7209C, mantendo-se nessa temperatura por 8h, seguido
de resfriamento controlado (409C/h) até 6209C e mantendo-se a essa temperatura
por dh no caso do envelhecimento A e por 18h no caso do envelhecimento B. A
composição química do.material estudado ê indicada a seguir sendo também indi-

cada a faixa de composição do Inconel 718 segundo a Norma ASTM (2)

tiXHctno
1NC.W!» 7H'

XinUSU
QUÍMICA

ASTM

C

0,13

0,0 D

»,71

O.JS

Si

P.J6

0,35

P

0,013

1,011

s

não
Jet

ü.OIS

(V

70,0

17,0
71,0

Co

tra-
vos

1,00

tv>

?,')0

?,«0
3,3fr

NI»Ti

S t l

't,75
i,so

Ti

l»3o
«let
0,6!,
1,1*

Al

não
d*t
0,2*
0,«3

B

rtão
det

0,006

r«

f,no

bal

Cu

0 »

0,30

Ni

níc
dei
•>0,0
Si,í»

L'studamio-se as composições merfclonadas observa-se que a purcenta-
gem dc C,no material utilizado neste trabalho,ó mais elevada do que a quanti-
dade máxima pcrmisslvel recomendada na Norma. A análise difratométrica dc
raios X mostrou estrutura inteiramente austenltica no material como recebido
e presença de carbonetos no material tratado terroicamente, sendo (Fe, Cr)C pa
ra o envelhecimento A e (Fe, Cr)C e NbC para o envelhecimento p. Na Fig. 1
tem-se as nicrografias do Inconel 718 no estado recebido e após envclheclmon -
tos A e S. As ar.cstrss foram atacadas metalograflc«mente com solução
HCl/IfjO/HgOj. Comparando-se as micrografias apresentadas, observa-se nítida
diferença entre as 3 (três) condições do Inconel 718t no estado recebido os
contornos de grão mostram ausência de carbonetos precipitados, apresentando
portanto característica de tratamento térmico de solubilização. As amostras
submetidas a tratamentos de envelhecimento apresentam precipitação intererista
Una, estando a densidade do carbonetos precipitados mais acentuada na amostro
subnetida a tratamento 0. Eír. tod<is as 3 condições foram registrados precipita-
dos de maiores dimensões no sentido da 1aminação. 0 tamanhe de grão do mate-
rial, tanto recebido como tratado, apresentou o valor ASTM W 10.
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Estado Recebido Envelhecimento A Envelhecimento B

Pig. It Ml r~ftestrutura do Incone} 718 apôs ataque químico em solução HC1 (3

r * *9) H-0 (2 partes)/HJ>2 ^ P a r t e'' t e mP e r a t u r a t 609C, tempo: 10 seg

Tig. 2. Sistema ufcilizado na execução
dos testes de Corrosão inter- « M M M M

" T • i

granular, constando do banhe . I
r.er.Tiostático HAAKE, 2 erlen- "'
-aeyr» de 2 litros e conden-
sadores Crahan de 400mm.
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2.1. Testes em Solução de H-SO./Fe, (SO.).

Os testes de corrosão lntercristallna foram realizados de acordo
com as recomendações da Norma AS7M G28' , tendo a solução a seguinte composjL
çio: H2SO4 (236f0ml)/Fe2 (SO4>3 (25,0mg)/H2O (400,0ml). •

Na Fig. 2 vi-se o sistema montado para execução dos tostes. O con-
densador de 4 bulbos indicado na Norma foi substituído pôr condensador Grahant
de 400mm de comprimento devido £ maior eficiência deste último permitir me-
lhor reprodutibilidado dos testes. A preparação das amostras para os ensaios
constou de polimento em uma das faces até lixa 600, sendo a outra preparada
para metalografia com polimento com pasta de .diamante até l/4y. A seguir a
área total era medida e a amostra submetida a limpeza ultrasônica com acetona
e pesada em balança de precisão de 10~4g. Durante a realização dos testes a
solução era mantida em condição de baixa ebulição e a temperatura do banho
termostãéico emí24 - 0,5)9C. Foi dada grande atenção a estabilidade da temperatura
devido a ter sido observado, após os primeiros testas* ser este um dos parâme-
tros que maior influencia tinha sobre a reprodutibi1idade dos resultudos. A-*
pós os ensaios as :ámóstras eram peáádás novamente !e examinadas metalografica-
rae/ite para observação do ataque nos contornos de grão e precipitados.

A Norma G28 indica tempos de exposição diferentes conforme a liga
3 base de Ni a ser estudada, não sendo o Inconel 718 citado especificamente;
No entanto, analisando-se os materiais relacionados na Norma, observa-se quo
alguns encontram-se na faixa de composição do Inconel 718, sobretudo no que
se refere ao conteúdo de Mo, Ti, Nb. A avaliação é feita, segundo a Norma,
através da taxa de corrosão, comparando-se os resultados obtidos no material
sensitizado com aqueles obtidos após recozimento adequado. A Norma recomenda
ainda que a comparação seja feita também por exame motalogrãfico. Neste tra-
balho foram realizados ensaios com tempos de exposição' variando de lh a 120h
para o material no estado recebido, c lh a 24h para as 2 (duas) condições de
envelhecimento. Tempos maiores para o material sensitlzado não foram estuda-
das devido â perda de peso após 24h ser da ordem de (dez) vezes maior que o
material no estado recebido após 120h. On resultados dos testes são forneci-
dos em termos da perda de peso por unidade de área (ou/A) em g/cm e da taxa
de corros3c'(T'e) em mm/ano. Os gráficos das Figs 3 e 4 mostram respectivamen-
te Av/A ? T e em função do tempo de exposição na solução do teste para o In-
conel 718 no estado recebido, Os resultados obtidos com o material submetido
a envelhecimento A e 0 constam das tabelas 1 e 2.

139



Tempo Exposição
(h)

1

4

24

Aw/A
Imq/r-m2\

0,173

1,207

32,12

Tc

1,89

3,30

14,63

Tabela lt Resultados dos *-*stes de corrosão lntercristallna em solução HJSO./

Fe2 (̂ 04)3 a p o 8 t r a t M i e n t o d e envelhecimento A.

Tempo Exposição
ihl

1
4

16

24

Att/A(g/Cffl2)

0,233

0,901

21,41

25,15

Tc(mm/ano)

2.55

2,46

14,63

11,45

Tabela 2: Resultado dos testes de corrosão lntercristallna em solução

Fe2 (SO.)^ após tratamento de envelhecimento B.

JSO.

A metaloyrafia realizada nas amostras do material como recebido

após os tçstos é mostrada na Flg. 5.

As amostras com envelhecimento A e B são mostradas na Fig. 6 apôs

testes com lh e 4h de exposição. Em maiores tempos as amostras encontravam-se

totalmente atacadas, não sendo possível obs'ervar^sea microestrutura do mate-

rial. No material envelhecido, tanto A como o D, apôs lh de teste, o ataque,

nos contornos de grão jã era nítido, bem como nos precipitados que seguem o

sentido da laminação. No material como recebido, o ataque nos contornos de

grão só se verificou após 5h de exposição.

2.2. Testes de Strauss

0 teste de Strauss é realizado de acordo com as recomendações da

Norma OIN 50914* , tendo a solução do teste a composição abaixo indicada x

H2SO4 (100ml)/CuSO4.5H2O (lOOgl). Ê acrescentado 2 solução 50g/l de Cobre e~

ietrolltieo sob forma de aparas. O sistema montado para a realização do teste

de 5tr<tuss é o mesmo descrito no Item 2.1. • mostrado na Fig. 2, sendo também

igual a técnica adotada na preparação das amostras. 0 método difere na solu-

ção empregada e no procedimento para avaliação dos resultados, sendo o corpo
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a - lh

c -

b - 4h

d - b4h

f - 120h

J?iç(. 5t M«talofjr.ifia do Incônel 718 no estado recebido após dLferentes tempo

do «xpoulçHo em solução K 2 S O 4 / ? Ô 2

f
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a - Envelhecimento A, 1 h b * Envelhecimento D, 1 h

c - Envelhecimento A, 4h d - Envelhecimento D, 4h

Fig. 6t Metalografia do Inconel 718 submetido a tratamentosde envelhecimento
A e 0 após diferentes tempos de exposição em solução H-SO./FejíSO^)».

a * Como recebido b - Envelhecimento 8

Pig. 7t Metalografia do Inconel 718 apôs test* da Strauss*
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de prova dobrado em ângulo de' 909 e examinado metalograficamente quanto â au-
sência de trincas. Ó material será considerado resistente ao ataque intergra-
nular cauo as trincar não ultrapassem 0,05mm (50u).

Neste trabalho foram ensaiadas amostras nas 3 condiçõest como rece-
bido e envelhecimentos A e B. 0 exame das amostras foi feito com a utilização
de microscópio, aumento 50 X, e constatado não haver trinca no material como
recebido. As trincas observadas nas amostras sensltisadas mostrara» ser < 50u
para o tratamento A é > 50u para o tratamento B. Nas Figs. 7a e 7b tem-se a
microestrutura das amostras apôs cs testes realizados respectivamente com ma-
terial como recebido e submetido a tratamento de envelhecimento B. As amos-
tras foram micrografadas antes do dobramento em 909.

3. Discussão dos Resultados

Observa-se para o Incónel 718 no estado recebido uma perda de peso
que aumenta de forma linear â medida que o tempo de exposição aumenta (Fig 3),
A taxa de corrosão, apôs uma diminuição acentuada atê 24h de exposição mantém
valor aproximadamente constante atê 120h (Fig. 4). A perda de peso registrada
é devida não apenas ao ataque nos contornos de grão, mas também aos precipita
dob maiores que acompanham o sentido da laminação. As Figs. 5a e 5b, respect!
vãmente com lh e 4h de exposição, mostram o aumento do ataque aos precipita-
dos, não sendo revelada a microestrutura do material. 0 ataque aos contornos
de grão aumenta gradativãmente com o tempo de exposição até 120h, quando jã
se observa indicio de ataque generalizado (Fig. 5f). Devido a esse motivo, e
ainda por ser este o tempo máximo indicado na Norma G28, os testes realizados
não foram prorrogados além de 120h. A análise metalográfica das amostras de
material recebido e sensitizado fornecem indicação quanto ao resultado espera
do para o teste de corrosão in^ercristalina. Observando-se os contornos de
grão do material não sensitizado, vê-se que estão livres de precipitados (Fig
l a ) , mostrando assim ter o material no estado recebido característica simi-
lar ao material submetido a tratamento de solubilizaçao. A observação metalo-
gráfica das amostras submetidas a tratamento A e B comprova a presença de car
bonetos de forma globular,precipitados nos contornos de grão (Figs. 1 a e lb),
sendo mais acentuada essa preaipitação para as amostras que maior tempo per-
maneceram em 6209C. Os resultados dos testes de perda de peso comprovam o fa-
to jâ observado pela metalografia, isto é, o Znconel 718 tem maior sensibili-
dade ã corrosão intereristalina quando submetido a envelhecimento, se compara
do com o material no estado recebido.

Procurando-se estabelecer comparação entre os resultados obtidos
com amostras submetidas a envelhecimentos A e B, observa-se que para menores

' • J
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tempos do exposição, a perda de peso • maior "par* o tratamento B. Aumentando-
se o tempo de exposição, ocorre u.ua inversão e a perdi» de peso correspondente
ao tratamento A passa a ser maior. Ha, aparentemobte, uma incoerência nesse
resultado, pois a metalografia anterior ao teste mostrou haver densidade
maior de precipitados intergranulares apôs o tratamento B, onde a amostra per-
maneceu maior período de tempo a 6209C (Figs, la e lb). No entanto, a observa-
ção metalográfica após os testes comprova os resultados obtidos na perda de
peso: há inicialmente (lh) maior ataque intergraiíular para B (Figs. 6a e 6b),
mas com o aumento do tempo de exposição (4h), as -amostras com envelhecimento
A passana apresentar ataque intergranular mais adentuado (Figs. 6c e 6d). Com-
prova-se assim, através da metalografia, que â Mior perda de peso correspon-
de maior ataque intergranular. Deve haver portanto, outros fatores, além da
precipitação do carboneto, quo têm influencia nnjcorionno intcrcrlsLnlina do
Inconel 718. Blanchet et al í 1 0' observaram para o Inconel 600, que certos tra-
tamentos térmicos podem ter grande influência sobre o comportamento da liga
quanto ã fissuração intergranular: a sensitizaçõo a 7009C, apesar de ter cau-
sado grande precipitação intergranular de carbonétos, diminuiu sensivelmente
o processe de fissuração. Observou ainda Blanchet que a liga a base de Ni coro
muito baixo C (0,0021) não apresentou carbonetoo intergranulares quando sensi-
tizada c o comportamento quanto â fissuraçSo foi idêntico para qualquer dos
tratamentos térmicos estudados, seja solubilizaçio ou aenoitiz.ição. Inso p.uo-
ce indicar que o fato de haver carbonetos precipitados tem influencia poflUi-
va na resistência do material & fissuração interfcristalina. Outros auto-
res16' 7/ U ) também comprovaram o aumento da resistência à fissuração do In-
conel 600 sensitizado. 0 papel do C nau ligas ã Wise de Ni, segundo Beaunier
et al < 1 2 ), é difícil de ser estabelecido devido 3 fraca uolubilidadc do C nes-
isas ligas. Isso deve fazer com que haja precipitação de C mesmo para períodos
curtos de seneitização. Van Rooyen a l ) diz gue a teoria do empobrecimento em C»
pxã explicar o ataque âs regiões próximas dos contornos de grão, é suficiente
para explicar apenas alguns casos de ataque intergranular em Inconel 600.
Hodge{23' 14) estudando a liga ã base de Ni, Hastelloy C-276, provou a ocorrência
de precipitados de fase intermetálica em contornos de grão, além de carbone-
tos MfiC. De acordo com o autor, ambos os precipitados contribuem para a dissolu
çâo da região correspondente aos contornos de grio. Tanto o carbonato M^C com
a fase intermetálica 3S0 rica» eimCr, e o mecanismo de d'isolucao se dá por em-
pobrecimento cm Cr nau reglScn vizinhas aos contornos de grão. No trabalho de
U, nion o M. Tynellíl5) realizado em Inconel 600, amostra» ncnsttiaadao a
6509C/300h mostraram menor taxa de corrosão após teste ASTM G28 do que amos-
tras tratadas a 6509C/10b. O autor atribuiu a maior resistência â corrosão
intergranular observada nas amostras mantidas por período mais longo na têmpora
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tura. de sensitização a auto-cura ("self-healing") dos carbonetos, tfondo havido

tempo suficiente para que isso ocorresse. A mesma explicação foi dada pelo au-

tor para o lato do tratamento ft 950VC/10h apresentar maior resistência A corro

oão intercristalina com relação ao tratamento a 9509C/30nin.

As teorias apresentadas não explicam definitivamente o fato obser-

vado neste trabalho, nas evidenciam «uo hã ainda dúvidas sobre o counortamento

do C nas liaas â base de Ni. Entre as línas à base de Ni." o Inconel 718 ê das

ma.'.s resistentes ã fissuração internranular» senundo Coriou . devido a nc-

nor nercentattem de Ni em comnaracão com Inconel 600 e Inconel X 750. esta úlfcl

ma contendo Al. Ti e Nb, oue constituent também dementou de lira de inconel 718,

4. Conclusão

As seguintes conclusões podem ser c&tubclccldan:

4.1. A metalografia do Znconel 710 após 2 condições de tratamento térmico do

envelhecimento, rvtdcnciou maior densidade de carbonetos precipitados nos con-

tornos de grão quando submetido ao envelhecimento B, tratamento este em que o

material permaneceu mais tempo ã temperatura de 6209C.

4.2. O Jnconnl 718,apóa tente noqundo o Nornn ASTM G28,sofreu ataque interqra-

nul.ir bem mnln intenuo no ostado scnnl tizctdo- com relação ao estado recebido,

tendo este último característica de material solubilizado. Os resultados do

teste de Strauss comprovaram a maior rrsistencia do material no estado recebi-

do. {

4.3. A perda de peso verificada no Inconel 718 no estado recebido aumentou ii_

nearmente com o tempo de exposição na solução H.SC^/Fe, (SO,)... A taxa de cor-

rosão apresentou inicialiuente uma queda, mantendo-se constante apôs 24h de ex-

posição.

.4. O Inconel 718,tratado rermicamente nas condições A e Q,mostrou para lh de

exposição na solução i!^SO4/Fe2 (604)3 mnior perda de peso para D, mas após 4h

verificou-se uma inversão, passando a set maior a perda de peso para A, tendo

esse fato se confirmado após 24h de exposição.

4,5. (lá trabalhos publicadas quo coiiHt.ii.ornin <i vxietõncin de umo fosc intenre—

tüllcii rlcii nm Cr f quo »o precipita no» conl.orn<̂ « <l< fitt'to junl.-unontn com os

carbonetos, mae tendo clnética de precipitação mais lenta. A corrosão inter- -

cristalina oe daria ;>ov dissolução da matriz devido ?o tírar.obreci.T.er.r.o or. Cr

nas reqiões adiacented noa contornos cie qrão.
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EVALUATION OF THE SUSCEPTIBILITY TO INTERGRANULAR CORROSION IN THE

NIKEL BASE ALLOY INCONEL 718
ABSTRACT

This work has the purpose to study the behaviour of the Inconel 718
relating to the intergranular corroaion resistance in as-received condition
and in two states of sen&itization. The recommendation insert in the ASTM G-28
and DIN 50.914 Standards nas been followed. We verified that the Inconel 718
in the as-received condition showed higher-resistance to intergranular corro-
aion than the material in the sensitization conditions. Comparing the two
states of sensitization after exposition in the test solution, has been
observed th«t, at first, the short time aging caused in a shorter period of
tirr a higher lost of weight and, consequently, a niyher Corrosion rate, in
condition of extend period of exposition time, an Jnvertion took places the
sample sensitized for longer period showed a higher resistance to intergranular
corrosion.
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