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Introdução: Os aços inoxidáveis são aqueles que apresentam maior resistência à
corrosão quando submetidos a ambientes ou agentes agressivos, quando comparados a
outras classes de aços. Na fabricação de automóveis, o aço inoxidável é utilizado
principalmente nos sistemas de exaustão. Neste sistema, a formação de condensado
dos gases provenientes do motor aliado às condições de uso do veículo e a estrutura
dos componentes favorece a corrosão devido às características físico-químicas do
condensado formado. Esses fatores requerem estudos para determinação de aços que
apresentem melhor desempenho nestas condições visto a crescente exigência do
mercado por maiores garantias. Objetivo: Verificar o comportamento dos aços
inoxidáveis ferríticos AISI 409Al, 439A, 439M e 441A em condições de corrosão
cíclica para aplicação no sistema de exaustão através de avaliações de aspectos
superficiais – massa, espessura, profundidade de corrosão medida pela perfilometria e
rugosidade, avaliação microestrutural e avaliação de desempenho frente ao ensaio.
Metodologia: As amostras foram caracterizadas e submetidas a ensaio cíclico de 500 e
1500 horas no
equipamento Dip Dry para determinação da resistência à corrosão. Neste ensaio as
amostras
alternam em ciclos de imersão e emersão em um condensado sintético a 60ºC ,
seguidos de
uma etapa de forno a 300ºC e repouso á temperatura ambiente. Ao fim dos ensaios as
amostras são caracterizadas novamente a fim de se comparar o desempenho destas
nestas condições. As caracterizações são feitas por meio de microscopia ótica, MEV,
MEX, perfilometria, análise de brilho, cor, variações de massa e espessura. Resultados:
O AISI 409Al foi o que apresentou maior redução de massa e espessura para os
tempos 500 e 1500h, sendo 10% e 36,6% a variação de massa e 8,5% e 37,5%, a
variação de espessura para os respectivos tempos.  Para os demais aços as variações de
massa e espessura com os ensaios de 500h e 1500h ocorreram entre 0,3 e 3,5% e 1 e
12% para massa, 1 e 2% e 2 e 5% para espessura, nos respectivos tempos, sendo que o
aço AISI 439M apresentou melhores resultados. As análises de brilho e cor mostraram
queda significativa desses parâmetros para todos os aços ensaiados, sendo o de pior
resultado também o 409Al. Visualmente, os aços 439A, 439M e 441A apresentam um
aspecto similar e sem alterações significativas e expressivas, não sendo observados
pontos críticos de corrosão, já o 409Al apresentou aspecto de corrosão mais visível
com variações intensas de suas características superficiais, o que o torna mais restritivo
para esta aplicação, particularmente do ponto de vista de corrosão cosmética. A
perfilometria dará resultados mais precisos sobre o desempenho quanto à profundidade
de corrosão em relação à corrosão por pites e frestas, no entanto estas informações
ainda não estão disponíveis. Conclusão: Os testes possibilitaram a compreensão dos
conceitos e mecanismos de corrosão no sistema de exaustão. A comparação do
desempenho dos aços se dará após análise da perfilometria. Análises qualitativas estão
sendo realizadas a fim de se visualizar as extensões da corrosão destes aços nas
condições de ensaio testadas.

19ª Semana de Iniciação Científica e 10ª Semana de Extensão: A Educação e a Ciência como forma de superação de violências

21 a 23 de novembro de 2018, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818



Palavras-chave: Corrosão. Aço inox. Sistema de exaustão. 

Agências de fomento: APERAM

19ª Semana de Iniciação Científica e 10ª Semana de Extensão: A Educação e a Ciência como forma de superação de violências

21 a 23 de novembro de 2018, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


