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1. INTRODUÇÃO
A técnica de avaliação de integridade estrutural é o resultado de procedimentos multidisciplinares que
permitem estabelecer o estágio de dano em que uma estrutura se encontra, com a finalidade de prever seu
comportamento futuro. Assim, pode-se ampliar o período de operação segura (vida residual) de uma
unidade termelétrica em até 30 anos, conforme mostra a Figura 1.1. Nas últimas décadas a extensão da
vida útil de unidades geradoras tem se mostrado especialmente interessante não só pela economia que
representa, mas também pela dificuldade em se obter licença ambiental para construção de novas
unidades geradoras.

No. Paradas Forçadas

Programa de
Extensão de Vida
Útil
S/ Aplicação do
Programa

C/ Aplicação do
Programa

Idade da Planta

Figura 1.1 - Efeito do programa de extensão de vida útil na redução de paradas forçadas.

O objetivo da avaliação de integridade estrutural é garantir uma operação confiável e segura além de
minimizar os danos ao meio ambiente. Seu custo, entretanto, deve ser otimizado, já que o mesmo está em
torno de 2% do valor da planta industrial, decrescendo com o tempo de vigência do programa. O
programa de extensão de vida útil, por sua vez, custa de 20 a 30% do valor de construção de uma planta
nova. Os benefícios indiretos de uma avaliação de integridade são mais difíceis de serem quantificados e
comparados com as despesas históricas, mas, costumam ser maiores que os benefícios diretos, tais como:
eliminação de paradas não programadas e seus custos, redução de estoques de peças e materiais
sobressalentes, redução na contratação de seguros, redução do risco de acidentes com vítimas e
contaminação ambiental e aumento do intervalo entre paradas programadas de manutenção.

Os pontos determinantes para a tomada de decisão de se realizar uma avaliação de integridade são:
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A estrutura atinge um tempo de vida em que uma avaliação de integridade se faz necessária; seja
por projeto, por recomendações do fabricante; por norma na qual o projeto se baseou, por novas
normas.



Ocorrência de um acidente em uma estrutura similar;



Constatação do surgimento de trincas a partir de inspeções periódicas e aumento dos custos de
manutenção;



Mudanças nos níveis de solicitações, tipos de atividades e redirecionamento de uso da estrutura;



Mudança nos riscos envolvidos com a operação, por exemplo, a ocorrência de crescimento
populacional em torno da unidade;



A necessidade de cobertura técnica para adequação às novas exigências quanto a:
o

Programas de qualidade,

o

Leis de proteção ao consumidor,

o

Implementação de seguros,

o

Novas interpretações sobre responsabilidade civil.

A técnica de avaliação de integridade estrutural iniciou-se na Europa e nos Estados Unidos na década de
1980, com o objetivo de avaliar e estender a vida remanescente das unidades petrolíferas e usinas de
geração termelétricas. No Brasil, esta técnica se torna particularmente interessante em função da operação
cíclica das plantas de geração termelétricas que promove esforços severos em função dos transientes de
pressão e temperatura, elevada taxa de corrosão e o consequente desgaste prematuro das mesmas. Porém,
esta prática apenas se estabeleceu no Brasil no início da década de 1990, quando um acidente na
Petroquímica União resultou em duas mortes. A novidade deste acidente não foi o número de vítimas,
mas o fato do engenheiro responsável pela manutenção e o chefe da unidade produtora terem sido
indiciados criminalmente por homicídio, não como pessoas jurídicas, mas como pessoas físicas. Este
novo enfoque jurídico dos acidentes de trabalho levou os responsáveis pelas unidades produtoras do
Brasil a buscarem técnicas de inspeção que os resguardassem de eventuais acidentes.

Em decorrência deste mesmo acidente, uma comissão tripartite, formada por representantes das empresas,
do governo e dos sindicatos, se reuniu para revisar a Norma NR13, de Caldeiras e Vasos de Pressão [1],
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo por esta razão força de lei. A Norma NR 13
remota de 1978, sendo a última revisão de 1996. Na última revisão, entre as diversas alterações
introduzidas, a norma estabelece que caldeiras de grande porte ao completarem 25 (vinte e cinco) anos de
uso, na sua inspeção subseqüente, devem ser submetidas à rigorosa avaliação de integridade para
determinar a sua vida remanescente e os novos prazos máximos para inspeção, caso ainda estejam em
condições de uso. A partir desta norma, a técnica de avaliação de integridade estrutural foi formalmente
6

introduzida no cotidiano das unidades industriais que possuem entre seus equipamentos caldeiras e vasos
de pressão.

A presente recomendação técnica tem como objetivo estabelecer procedimentos para a avaliação de
integridade e o cálculo da vida remanescente em usinas termelétricas. A abrangência deste documento
limita-se a equipamentos de caldeiras, tais como tambor, coletores, tubulações, downcomers,
atemperadores, regiões possíveis de ocorrer corrosão assistida pelo fluxo (FAC) e redes/acessórios do
ciclo térmico, sem se fixar em fabricantes específicos.

Pretende-se, com este trabalho, contribuir para a redução de falhas de componentes, reduzindo assim os
índices estatísticos monitorados pelo CDE (Comissão de Desempenho de Equipamentos) ligado ao
GTMN (Grupo de Manutenção).

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL
A metodologia de avaliação de integridade estrutural se divide basicamente em 3 etapas:


Planejamento



Inspeção



Análise de Resultados

2.1 Etapa de Planejamento
Em função de limitações de tempo e recursos financeiros, não é possível inspecionar todos os
equipamentos de uma planta industrial durante uma parada. Desta forma, é preciso selecionar os
componentes mais críticos para inspeção. Esta seleção é feita com base:


nas condições operacionais: componentes que operam com maiores pressões, temperatura e
ambiente corrosivo;



no histórico de operação do componente: componentes que apresentaram falhas na unidade
inspecionada ou em unidades similares no mundo são selecionados para inspeção;



no tempo necessário para colocar o componente novamente em serviço em caso de falha;



nos riscos envolvidos no caso de falha do componente.

Nesta etapa, portanto, é fundamental um cuidadoso levantamento dos dados operacionais dos
componentes, bem como dos relatórios de inspeções ou falhas anteriores.
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Na etapa de planejamento há também que se selecionar os ensaios não destrutivos ou até mesmo
destrutivos que serão realizados no componente. Esta seleção é feita com base nos mecanismos de falhas
passíveis de ocorrerem no componente em função de suas condições operacionais e ambientais
específicas.

O grau de abrangência de um estudo de avaliação de integridade leva em conta os seguintes pontos:


Nível de documentação técnica do equipamento ou estrutura disponível;



Custo de reposição do equipamento ou estrutura;



Custo e o risco de acidentes;



Custo de manutenção extemporânea ou prolongada;



Custo do lucro cessante e da sua reação em cadeia.

Por esta razão, na avaliação de integridade estrutural, a etapa de planejamento é a mais importante e a que
mais exige conhecimentos por parte do profissional responsável. Quantidades exageradas de ensaios
implicam maiores custos de inspeção e tempo de parada. Por outro lado, a seleção equivocada dos ensaios
ou em quantidade aquém do necessário, põe em risco a validade do laudo de integridade do componente.

Para cada componente a ser inspecionado, o plano de avaliação deve conter um desenho esquemático do
componente com a localização dos pontos de inspeção, tipo e quantidade de ensaios, selecionados,
conforme exemplo na Figura 2.1.

2.2 Etapa de inspeção

Na etapa de inspeção, são realizados em campo os ensaios não destrutivos especificados na etapa de
planejamento ou a coleta de amostras para ensaios laboratoriais, quando for o caso. Para cada ensaio não
destrutivo deve ser elaborado um relatório contendo condições de ensaio, componente e local da
inspeção, os resultados do ensaio e laudo, com a assinatura do profissional executor (quando aplicável).
Estes relatórios devem ser encaminhados para o profissional que fará a análise final dos resultados e o
parecer sobre a integridade de cada componente avaliado.
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Figura 2.1 – Exemplo de plano de inspeção para avaliação de integridade estrutural.

2.3 Etapa de análise dos resultados

Nesta etapa, a vida remanescente dos componentes é calculada com base em modelos matemáticos, que,
na maioria das vezes são alimentados por dados obtidos nos sistemas de monitoramento da unidade. Os
resultados são confrontados com as estimativas realizadas com base nos ensaios não destrutivos
executados na etapa de inspeção. Desta análise são estabelecidas medidas a serem tomadas para garantir a
integridade de cada componente que compõe a planta avaliada e o período máximo para uma nova
inspeção.

Em 1986, o EPRI [3] propôs uma metodologia para avaliação de integridade estrutural dos componentes
por etapas, divididas em 3 níveis. Estas avaliações são progressivas, ou seja, o nível subseqüente só é
realizado quando esgotados todos os recursos do item anterior sem que seja possível um laudo seguro
sobre a integridade do componente. Assim, inicia-se a avaliação no nível 1, passando-se para os níveis 2 e
3 somente se necessário.

O Nível 1 ou avaliação preliminar baseia-se apenas no levantamento de informações, ou seja, nenhum
ensaio é realizado. Nesta etapa, examina-se o projeto ou os parâmetros de serviços gerais para verificar
se, com base em considerações mais conservadoras, o componente terá uma vida útil remanescente maior
do que a prevista. É possível executar essa avaliação sem referências a medidas específicas da planta,
desde que os parâmetros operacionais não excedam os de projeto. Entretanto, é normal, mesmo neste
estágio, considerar os resultados de monitorações específicas de cada componente, o que deve ser
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realizado com cuidado, uma vez que a instrumentação que monitora condições de danos pode não
identificar regiões em que condições extremas estão presentes. Porém, considerando a experiência
industrial, é usualmente possível garantir que os dados usados nesse caso são conservadores.

O Nível 1 não gera informações novas para o componente. Por esta razão, esta etapa é mais rápida e
econômica. As informações utilizadas como base são:

Informações de projeto: códigos e normas, ensaios e testes, desenhos, especificações de materiais,
tratamentos térmicos, memórias de cálculo, fluxogramas de processo;

Informação de fabricação: conformação de materiais, dimensões, relatórios de inspeção;

Informações originárias de plantas similares: acidentes ou falhas ocorridas em plantas com projetos
similares;

Informação de operação: históricos de temperatura e pressão, paradas e partidas, registros de
anormalidades, defeitos e seu acompanhamento, procedimento de operação, acidentes, planos de paradas,
manutenções ocorridas, planos de inspeções;

Já o Nível 2 exige a geração de novas informações sobre os componentes, através de:


inspeção por ensaios não destrutivos;



análise de tensões simples;



análise dimensional.

A análise de Nível 3, também denominada análise complementar, é uma etapa bem mais cara, que só
deve ser utilizada se as etapas anteriores não fornecerem informações suficientes sobre a integridade dos
componentes. Esta etapa envolve programas computacionais e análises complexas como:

•

Análise por elementos finitos

•

Avaliação da temperatura do tubo em função da espessura de camada de óxidos

•

Exemplo da vida remanescente de fluência.

A avaliação Nível 3 baseia-se no conhecimento muito detalhado das condições de operação e
propriedades específicas dos materiais. Assim, procedimentos sofisticados de instrumentação e análise
são necessários para documentar as condições de operação local. No entanto, a experiência sugere que,
10

mesmo com um conhecimento preciso de tensão e dos parâmetros de temperatura, a dispersão nas
propriedades do material padrão irá introduzir incertezas nas estimativas de vida. Métodos de análise
probabilística foram introduzidos para reduzir o conservadorismo da avaliação com base nas piores
propriedades possíveis. Estes métodos são, no entanto, limitados, porque muitos dos aços utilizados em
caldeiras a vapor são suscetíveis a mudanças nas propriedades do material com o tempo. Assim, mesmo
com os materiais disponíveis antes da operação, as mudanças nas propriedades como resultado da
operação só podem ser estabelecidas por meio de ensaios pós-exposição. O tipo de ensaio necessário irá
variar com o tipo de componente. Assim, por exemplo, se o componente está em risco de falha por
fluência, os ensaios são realizados para avaliar a tensão de deformação e ductilidade. Por outro lado,
avaliações de defeito são geralmente baseados em tenacidade do material, portanto o teste deve
estabelecer tenacidade à fratura. Em geral, as avaliações serão freqüentemente limitadas pela capacidade
de se caracterizar com precisão a natureza e a extensão de defeitos presentes e a incerteza quanto às
propriedades do componente. Estas limitações são muito reduzidas quando se pode remover amostras
para análise em laboratório [6].

Além disso, a avaliação Nível 3 é passível de aplicação de programas computacionais com sistemas bem
sucedidos, já disponíveis, que são capazes de armazenar de informações relevantes sobre a planta de uma
maneira lógica e permitir a classificação e recuperação destes dados, de modo que a análise necessária
possa ser realizada com precisão e eficiência.

A abordagem tomada em cada um dos níveis é apresentada na Tabela 1[31].

Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela 1: Dados requeridos para a Avaliação de Integridade)
Descrição dos dados
Nível I
Nível II
Nível III
Características do
Mais detalhes (básicos e
Todos os detalhes
Apenas detalhes básicos
componente (projeto)
desenhos)
disponíveis
Histórico de falhas
Histórico de falhas
Histórico de falhas
Histórico de falhas
(registros)
(registros)
(registros)
Dados de Projeto ou
Dimensões
Nominal ou medições
Medições
nominal
Condições (inspeção)
Registros existentes
Inspeção
Inspeção detalhada
Dados de Projeto ou de Dados de operação ou
Temperatura e pressão
Medições
operação
medições
Dados de Projeto ou de
Cálculos e análise
Tensões
Cálculos simplificados
operação
refinada
Dados mínimos segundo Dados mínimos segundo
Propriedades do material
Dados atuais em uso
normas
normas
Amostras de materiais são
Não
Não
Sim
requeridas?
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Após a adoção do Método dos Três Níveis elaborado e divulgado pelo EPRI [3], permaneceu a discussão
de quais critérios de aceitação adotar em cada nível. No caso da análise de Nível 1, utilizam-se os
critérios previstos no código de projeto (por exemplo, o código ASME I [5] adotado para o equipamento
em questão). Obviamente, estes critérios são extremamente conservativos. Nas análises de Nível 3, se
concentra a maioria dos desenvolvimentos acadêmicos, envolvendo sofisticados programas, nos quais a
questão objetividade, tempo e recursos financeiros assumem um segundo plano em relação à precisão dos
resultados. Resta o Nível 2, em uma complexa posição híbrida. Nesta etapa se espera critérios práticos,
rápidos, de aplicação simples, mas com uma precisão que garanta decisões gerenciais, com relação à troca
ou reparo de componentes, adequadas do ponto de vista financeiro e de segurança.

A conclusão de uma avaliação de integridade estrutural deve conter:

•

uma estimativa da vida residual da estrutura, caso as características operacionais continuem como
até o presente momento;

•

programas futuros de inspeção e monitoração do equipamento;

•

as ações necessárias para a aplicação de um programa de extensão de vida residual, tais como:
•

recuperação,

•

reforço,

•

repotencialização,

•

substituição de partes.

3. MÉTODOS PARA CÁLCULO DA VIDA REMANESCENTE DE COMPONENTES DE
CALDEIRAS
De posse da estimativa de dano atual, da condição para acúmulo de danos e do critério de falha do
componente, pode-se realizar o cálculo de sua vida remanescente. Os métodos para cálculo da vida
remanescente de componentes de caldeiras seguem duas linhas básicas:



cálculos da vida remanescente baseada em métodos de extrapolação a partir testes de fluência
acelerados – parâmetros tempo-temperatura e taxa de deformação;



estimativa da vida remanescente com base em ensaios de campo.
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3.1 Cálculos da vida remanescente baseada em métodos de extrapolação a partir testes
de fluência acelerados

Os métodos para cálculos da vida remanescente baseada em modelos matemáticos nasceram de ensaios
laboratoriais acelerados, onde se procura reproduzir em laboratório o envelhecimento por fluência
observado em campo.
A expectativa de vida dos componentes que operam em temperaturas elevadas é, na
maioria dos casos, baseada na habilidade do material em manter sua resistência à
fluência nestas temperaturas por um período de pelo menos duas vezes a vida de
projeto. Assim, tanto métodos de avaliação das propriedades de fluência baseados nas
mudanças físicas do material como métodos paramétricos de extrapolação são
necessários.

A metodologia mais utilizada refere-se à medição dos parâmetros pressão e temperatura. Enquanto as
medidas de pressão proporcionam uma base razoável de estimativas de tensões associadas, a temperatura
média do vapor freqüentemente não é o valor mais adequado para o cálculo de estimativas de dano.
Assim, muitas vezes é necessário usar termopares adicionais para medir temperaturas de metal do
componente com precisão e se estabelecer como essas temperaturas mudam com o tempo. Além de
termopares, extensômetros também estão sendo instalados para monitorar a deformação dependente do
tempo promovida por fluência ou para fornecer informações sobre a tensão transiente, que ocorre
localmente devido à operação cíclica.

Os métodos para cálculos da vida remanescente baseados em modelos matemáticos desenvolvidos a partir
de testes de fluência acelerados alimentados por dados monitorados em campo se dividem em duas linhas
básicas



Métodos paramétricos alimentados por dados de pressão e temperatura: neste caso situam-se
diferentes métodos paramétricos entre os quais podemos citar:
o

Larson-Miller;

o

Manson-Haferd;

o

Orr-Sherby-Dorn;

o

Manson-Brown;

o

Goldhoff-Sherby;

o

White-Le May.
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Método paramétrico alimentado pela taxa de deformação medida em campo com extensômetros
de altas temperaturas: Modelo de Monkman – Grant.

3.1.1 Métodos paramétricos alimentados por dados de pressão e temperatura
monitorados em campo

Completou meio século desde a introdução dos parâmetros de tempo e temperatura para correlacionar e
extrapolar dados de fluência. O primeiro trabalho foi realizado por Larson e Miller [7], que introduziram
o conceito de uma função que incluísse em sua fórmula a tensão e a temperatura:
PLM = T(C + log tR)

(3.1)

Sendo:
T - temperatura
tR - tempo necessário para se atingir a ruptura por fluência;
PLM – parâmetro de Larson-Miller
C – constante do material.

Quando o parâmetro de Larson-Miller [7] é traçado graficamente em função da variação de tensão, no
caso da ruptura por fluência, obtém-se uma única curva. Portanto, Larson e Miller [7] desenvolveram uma
forma de unir uma família de curvas obtidas a partir de diferentes níveis de tensão para se obter uma
única curva denominada curva mestra. Quando esta curva mestra foi obtida, pôde ser empregada para
determinar o tempo de ruptura estimado para diferentes valores de tensão, tempo e temperatura cobertos
pelos dados experimentais. Tal aproximação tem sido empregada para fornecer valores interpolados do
tempo de ruptura, assim como valores extrapolados para tempos significativamente maiores do que
aqueles em que os dados experimentais estão disponíveis.

A correlação e a interpolação dos dados da ruptura por fluência podem ser realizadas com alguma
confiança quando os tempos de ruptura são estimados dentro da faixa de tempo, temperatura e tensão
coberta pelos dados experimentais. Contudo, quando a extrapolação para tempos de ruptura
significativamente maiores se faz necessária, o método é menos preciso e erros maiores podem ocorrer.

Um número considerável de parâmetros tempo-temperatura foram desenvolvidos ao longo dos anos,
iniciando-se pelo de Manson-Haferd em 1953 [8]. Estes autores examinaram a validade das formas das
curvas preditas pelo parâmetro de Larson-Miller (PLM). Se o parâmetro T(C + log t) da equação. (3.1) é
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constante para um dado valor de tensão, então um gráfico log t versus 1/T deveria ser uma reta,
interceptando o eixo log(t) em –C, conforme Figura 3.1(a). Este não era o caso para os dados disponíveis
por Manson-Haferd [8]: as linhas não eram completamente retas e se “linearizadas” para se obter a
melhor reta ajustada aos pontos, elas não convergiam para um ponto em comum no eixo log(t).
Considerou-se, então, um parâmetro modificado, com a seguinte forma:

 = (log t – log ta)/{(1/T) – (1/Ta)}

(3.2)

onde log (ta) e (1/Ta) são as coordenadas dos pontos de interseção das retas de isotensão. Contudo,
Manson-Haferd determinaram que um melhor ajuste para os dados experimentais poderia ser obtido a
partir de curvas de isotensão linearizadas, quando colocadas em gráficos do log t versus T, e que um
ponto de convergência em comum fosse encontrado, conforme Figura 3.1(b). Desta forma, o parâmetro
empírico de Manson-Haferd (MH) foi proposto da seguinte forma:

= (log t – log ta)/(T – Ta )

(3.3)

Orr, Sherby e Dorn [9] estudando a fluência em metais puros e baseados na premissa de que a fluência
depende da difusão, sugeriu que a deformação deveria seguir a relação de Arrhenius para processos
termicamente ativados. Um parâmetro apropriado para ruptura por fluência foi sugerido como:

 = {t exp(-H/RT)}

(3.4a)
ou

= {log t – (H/2,3 RT)}

(3.4b)

sendo estes referenciados como parâmetros de Orr-Sherby-Dorn (OSD). Baseado na aplicabilidade destes
parâmetros é previsto que as linhas de isotensão devem ser retas paralelas, quando traçadas na base log t
versus 1/T, sendo a inclinação, conforme Figura 3.1(c):

D = H/2,3 R

(3.5)

Manson e Brown [10] desenvolveram um parâmetro baseado na observação que, para algumas ligas, a
curvatura das linhas de isotensão não pode ser eliminada por uma mudança nas coordenadas, Figura
3.1(d). O parâmetro de Manson-Brown (MB) é descrito por:

 = (log t – log ta)/(T – Ta )n

(3.6)
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Este é equivalente ao parâmetro de Larson-Miller para n = -1 e Ta = 0, e ao parâmetro de Manson-Haferd
para n = 1.

O parâmetro de Goldhoff-Sherby (GS) [11, 12] foi proposto inicialmente por Manson, sendo considerado
no primeiro trabalho de Manson e Haferd [8] mencionado anteriormente, mas rejeitado uma vez que ele
não se ajustava aos dados examinados na época. Este parâmetro tem a forma dada na equação 3.7 e
apresentada na Figura 3.1(e):

 = (log t – log ta)/{(1/T) – (1/Ta)}

(3.7)

Foi observado por White e Le May [13] que os gráficos de isotensão para soldas de aço
inox austeníticos, quando traçados nos eixos de log(tf) e (1/T), não convergem para o
ponto (0, -C) conforme requerido pelo método paramétrico de Larson-Miller, nem são
paralelos, conforme requerido pelo parâmetro de Dorn, mas divergem, sendo o
crescimento da inclinação com o crescimento do nível de tensão. White e Le May [13]
propuseram um parâmetro alternativo com a forma:

 = {(1/TW) – (1/T)}/(log tW – log tR)}

(3.8)

onde [(1/TW), logTW] define o ponto de interseção das linhas de isotensão, conforme
mostrado na Figura 3.1(f). A aproximação é essencialmente uma modificação do
procedimento paramétrico de Goldhoff-Sherby.

A Figura 3.1 ilustra a forma das linhas de isotensão para diferentes parâmetros traçados na base log (tR)
versus 1/T ou T, conforme for mais apropriado. Os pontos de interseção ideais são indicados, exceto para
o caso do parâmetro Orr-Sherby-Dorn, onde as linhas de isotensão são paralelas.
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Figura 3.1 - Ilustração esquemática para os diversos parâmetros tempo-temperatura
considerados para os dados de fluência: (a) Larson-Miller; (b) Manson-Haferd; (c) Orr-SherbyDorn; (d) Manson-Brown; (e) Goldhoff-Sherby; (f) White-Le May. Os níveis de tensão indicados
são σ3 > σ2 > σ1
A partir destas curvas de isotensão, determina-se uma curva mestra do logaritmo da tensão versus o
parâmetro. O formato da curva mestra é muito importante para o processo de extrapolação. No passado,
as linhas eram ajustadas nos pontos experimentais visualmente sem considerar uma equação que
representasse a curva. Contudo, com os métodos computacionais utilizados no presente é importante que
seja selecionada uma forma apropriada para estas curvas. Devido à possibilidade de se introduzir diversos
pontos de inflexão com o uso de polinômios de terceira ou quarta ordem, duas aproximações parecem ser
mais adequadas para gerar uma expressão para representar uma linha mestra de curvatura suave. A
primeira aproximação é o uso de uma única função continua; a segunda é o uso de uma função de ajuste
(“spline”), tendo dois segmentos conectados por um ponto.

Uma equação apropriada para função única e continua para a curva mestra foi dada por Spera (14), como
discutido por Manson e Ensign [15], da seguinte forma:

G  B  C log   D  E 2

(3.16)

onde G() é o eixo x da curva mestra.

O uso de diferentes métodos paramétricos para um conjunto de dados de ruptura por
fluência específicos resulta em diferentes previsões da tensão de ruptura para períodos
de tempo longo. Também podem ser notadas diferenças consideráveis nos aspectos das
linhas de tensão. A decisão de adotar uma aproximação paramétrica particular é
freqüentemente arbitrada, sendo a de Larson-Miller a mais comumente utilizada por ter
sido a primeira a ser empregada, apesar de ser considerada por alguns autores menos
precisa do que as outras, particularmente para tempos de ruptura mais longos.
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Em resumo, os métodos paramétricos para cálculo da vida remanescente baseados em
medidas de pressão e temperatura podem ser organizado em 6 passos:

Passo 1 – construir a curva mestra para o material específico. As curvas mestras são
curvas tensão x parâmetro temperatura-tempo, conforme mostra a Figura 3.2. No caso
específico da Figura 3.2, o parâmetro tempo-temperatura é o Parâmetro de Larson-Miller,
mas poderia ser qualquer um dos seis parâmetros citados anteriormente. As curvas
mestras são específicas para um material e são construídas em laboratório através de
diversos ensaios de fluência em diferentes tensões e temperaturas. As curvas mestras
dos materiais mais comuns podem ser encontradas na literatura.

Figura 3.2 – Exemplo de curva mestra para o aço 2,25Cr-1Mo.
Passo 2 – Cálculo da tensão circunferencial de operação utilizando a expressão 3.17:



PD  2ePy
2eE

(3.17)

Onde:
P – pressão real de operação, obtida no sistema supervisório da usina
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D – diâmetro externo real medida no campo
e – espessura de parede real medida no campo
E – eficiência
y – coeficiente dependente do material e da temperatura
 - tensão máxima admissível.

O cálculo da tensão circunferencial com base em dados reais ao invés de dados de
projeto torna a vida remanescente calculada mais próxima à realidade.
Passo 3 – na curva mestra do Passo 1, entrar com a tensão circunferencial calculada no
Passo 2 e obter o parâmetro temperatura-tempo, como mostrado na Figura 3.3.

Figura 3.3 – Obtenção do Parâmetro de Larson-Miller a partir da curva mestra.
Passo 4 – De posse do parâmetro temperatura-tempo, entrar na equação paramétrica
deste parâmetro e sabendo a temperatura real de operação obter o tempo de ruptura
para aquela condição específica de temperatura e pressão.
Passo 5 - Calcular a vida consumida pelo componente na condição de pressão e
temperatura fixada a partir do Passo 2.
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ti
 i
tr

(3.18)

Onde:

ti – tempo em que o componente operou naquela condição específica de pressão e
temperatura
tr – tempo de ruptura,
ωi – fração da vida consumida.
O tempo ti pode ser obtido manualmente a partir dos registros dos dados de operação
ou através de um sistema de monitoração em tempo real que faça isto automaticamente.
O sistema on-line de monitoração é mais simples e mais preciso.

Conforme enfatizado diversas vezes ao longo dos Passos de 1 a 5, o resultado da vida
consumida no passo 5 se refere a uma única condição de temperatura e pressão.
Entretanto, as unidades geradoras operam sob diversas condições de pressão e
temperatura ao longo do tempo, principalmente no caso brasileiro, onde a operação de
usinas termelétricas ocorre predominantemente de maneira cíclica. Neste caso, os
Passos de 1 a 5 devem ser repetidos para cada par (temperatura, pressão) de operação.

Passo 6 - para o cálculo da vida total consumida utiliza-se a regra de Robinson [16]
representada pela equação (3.19):



t1
t
t
 2  ... n
t R1 t R2
t Rn

(3.19)

n – número de condições de operação considerada
ti – tempo de operação em cada condição,
tR - tempo de ruptura em cada condição,
ω - total da vida consumida.
Passo 7 - A vida remanescente equivale a (1- ω)
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Realizar estas operações de maneira manual requer um grande tempo e esforço, sendo
recomendável a instalação de um sistema on-line de monitoração das pressões e
temperaturas na usina, que calcule cumulativamente o dano do componente ao longo do
tempo
3.1.2 Métodos de extrapolação a partir da taxa de deformação
A extrapolação dos dados da taxa de fluência utilizando métodos paramétricos foi
conduzida por ORR et al. [9]. Larson e Miller [7] também utilizaram procedimentos de
extrapolação para taxa de deformação por fluência em um tempo especificado. Na
prática, todos os métodos paramétricos podem ser utilizados diretamente para a
previsão da taxa e da deformação por fluência em um tempo especificado. Entretanto,
existe uma correlação muito aceita entre a taxa mínima de fluência e o tempo para a
ruptura entre muitas ligas: é a relação de Monkman-Grant [17]:

log t R  a0  a1 log min
(3.20)

Onde:
tR - tempo de ruptura em cada condição de operação

min - taxa mínima de deformação por fluência
ao e a1 – constantes do material obtidas em ensaios laboratoriais e disponíveis na literatura
Da mesma forma que os métodos paramétricos para cálculo da vida remanescente
baseados em medidas de pressão e temperatura, o método de Monkman-Grant pode ser
organizado em passos.

Passo 1 – Monitoração em campo da taxa de deformação do componente a ser analisado
com a utilização de extensômetros específicos para aplicação entre 450 a 650 oC.

A metodologia de Monkman – Grant é bem mais simples e direta do ponto de vista do algoritmo de
cálculo a ser utilizado, porém bem mais complexa com relação à medição em campo da taxa de
deformação. De fato, os extensômetros para medição de deformação em altas temperaturas devem ser
robustos para resistir à atmosfera agressiva (corrosão e erosão) das usinas termelétricas, estáveis para
registrar as taxas de deformação por no mínimo dois anos e precisos para medir deformações muito
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pequenas. De fato, poucos fabricantes oferecem este tipo de dispositivo e apenas um apresenta um
desempenho adequado. Na Metodologia de Monkman – Grant, o desafio está no Passo 1.

Passo 2 – De posse da deformação, traçar a curva deformação x tempo para cada condição específica de
temperatura e pressão de operação, conforme mostra a Figura 3.4.
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Figura 3.4 – Curva deformação x tempo para uma temperatura e pressão de operação
específica.

Passo 3 – Derivar a curva deformação x tempo de forma a obter a taxa mínima de deformação
por fluência a uma pressão e temperatura de operação específica, conforme Figura 3.5.
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Figura 3.5 – Curva taxa de deformação por fluência x tempo para temperatura e tensão
específica.

Passo 4 – de posse da taxa mínima de fluência, obtém-se através da equação 3.20, o tempo
de ruptura do componente monitorado para uma pressão e temperatura específica.

Passo 5 - Calcular a vida consumida pelo componente na condição de pressão e
temperatura fixada a partir do Passo 2.

ti
 1
tr

(3.18)

Onde:
ti – tempo em que o componente operou naquela condição específica de pressão e
temperatura
tr – tempo de ruptura,
ωi – fração da vida consumida.
Passo 6 - para o cálculo da vida total consumida utiliza-se a regra de Robinson [16]
representada pela equação (3.19):
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t1
t
t
 2  ... n
t R1 t R2
t Rn

(3.19)

n – número de condições de operação considerarda
ti – tempo de operação em cada condição,
tR- tempo de ruptura em cada condição,
ω - total da vida consumida

Realizar estas operações de maneira manual demora um grande tempo e esforço, sendo
recomendável instalar na usina um sistema on-line de monitoração da deformação, que
calcule acumulativamente o dano do componente ao longo do tempo.

Passo 7 - a vida remanescente equivale a (1- ω)
As vantagens das metodologias sugeridas são:


Utilizam critérios estabelecidos e reconhecidos pela comunidade científica;



Utilizam informações originárias de inspeções de campo ou registros operacionais,
reduzindo drasticamente o conservadorismo adotado nos códigos de projeto;



Aplicável em condições de operação cíclica em diferentes pressões e temperaturas.

3.2 Estimativa da vida remanescente com base em ensaios de campo

As metodologias de cálculo da vida remanescente baseadas resultados de inspeção de campo
são:
•

Degradação microestrutural;

•

Medição de dureza;

•

Medição de espessura da camada de óxido;

•

Medições de espessuras de parede.

3.2.1 Degradação microestrutural
A degradação do material decorrente da fluência ocorre sob a ação do tempo e da temperatura,
resultando em alterações em sua microestrutura tais como: coalescimento e evolução dos
carbonetos precipitados, retirada de molibdênio de solução sólida, aparecimento de vazios e
microtrincas.
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Um grande número de métodos metalográficos é usado na avaliação de danos por fluência.
Entre estes métodos pode-se citar: o Método de Neubauer [18], baseado na estimativa de
vazios aparentes e microtrincas, e o Método de Toft e Marsden [19] baseado no coalescimento
de carbonetos e o Método de identificação dos carbonetos precipitados [20, 21 e 22] baseado
na identificação e quantificação dos carbonetos precipitados.
3.2.1.1 Método de Neubauer
O método baseia-se na curva deformação x tempo característica dos ensaios de fluência e
relaciona o procedimento a ser adotado na planta em função dos danos encontrados.
Neubauer [18] estabeleceu quatro níveis de danos, conforme Figura 3.6:

•

Nível de dano A: as primeiras cavidades são formadas no final do segundo estágio de
fluência.

•

Nível de dano B: a transição da fluência secundária para a terciária. Formação de
cavidades orientadas. O tempo máximo de serviço é de 1 ano a 1 ano e meio.

•

Nível de dano C: as cavidades se unem para formar microtrincas  reparo até seis
meses.

•

Nível de dano D: formação de macrotrincas  reparo imediato.
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Figura 3.6 – Curva deformação x tempo (curva de fluência) com a associação
microestrutural proposta por Neubauer[18].

Em todos os casos, as cavidades ou vazios de fluência foram observadas na superfície externa, o que está
de acordo com o que é visto no material de origem da tubulação. No entanto, isso não é necessariamente
verdade para soldas, porque as investigações recentes das plantas confirmaram que a iniciação de danos
em soldas pode ocorrer logo abaixo da superfície.
3.2.1.2 Método de Toft e Marsden
Os aços usados em caldeiras, nos componentes em que as condições de fluência estão presentes, são
geralmente aços baixa liga tendo uma microestrutura formada por ferrita e perlita, bainita ou martensita
revenida. Devido à longa exposição a temperaturas elevadas, as microestruturas se degradam através do
crescimento de carbonetos na bainita acicular ou na martensita revenida ou através da esferoidização das
lamelas de perlita, formando carbonetos esferoidizados.

A extensão das mudanças microestruturais é indicativo da extensão da perda de resistência mecânica no
material. Como existe uma aceleração no grau de degradação com a deformação, que depende da tensão,
da temperatura e do tempo, a extensão da deterioração microestrutural pode ser usada como Buma
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medida de dano, embora seja impossível precisar a extensão do dano. Apesar disto, algumas regras gerais
têm sido estabelecidas.

Uma das aproximações mais usadas é a desenvolvida por Toft e Marsden [19], que examinaram e
testaram amostras de tubos de caldeiras 1Cr-0,5Mo que estiveram em serviço e que possuíam
microestruturas variadas. As amostras foram submetidas a ensaios de fluência, para determinar a vida
remanescente. Uma correlação foi observada entre o grau de esferoidização de carbonetos e a tensão de
ruptura do material. Os gráficos obtidos podem ser extrapolados para as condições de operação e pode ser
feita uma estimativa de vida residual para cada tipo de microestrutura. Na prática, isto significa identificar
o tipo de microestrutura observada em um componente e estimar a extensão do dano e a vida residual. A
Figura 3.7 mostra os resultados de ruptura por fluência obtidos por Toft e Marsden [19] e a caracterização
microestrutural desenvolvida.

A

D

B

E

C

F

Figura 3.7 - Micrografias mostrando a esferoidização presente em ensaios de fluência: Estágios: A
(tubo novo); B (primeiros sinais de esferoidização); C (esferoidização apreciável); D (esferoidização
completa, mas os carbonetos ainda estão agrupados na matriz perlítica); E (carbonetos dispersos,
pequenos traços de áreas perlíticas); F (o tamanho de alguns carbonetos aumentou devido ao
coalescimento).
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3.2.1.3 Método de identificação dos carbonetos precipitados
Andrews e Almeida [20, 21 e 22] realizaram com auxílio de microscópio eletrônico de transmissão
(MET) a identificação dos carbonetos precipitados em componentes de aços submetidos a altas
temperaturas e concluíram que à medida que o material vai envelhecendo, os carbonetos presentes em sua
estrutura vão se modificando. A identificação dos carbonetos presentes permite identificar a vida
remanescente do componente metálico.

Para os aços carbono ferríticos, que são o principal tipo de aço presente em unidades geradoras, a
sequência de precipitação identificada é [20, 21 e 22] é:

M7C 3

Fe3C

Matriz

M 2C

MX

M23C6

M6C

Figura 3.8 – Sequência de precipitação para aços carbono ferríticos

Assim, quando a análise com microscópio eletrônico de transmissão identifica a predominância do
carboneto M6C significa que o material chegou ao final de sua vida útil. Este método é menos
conservador que os anteriores, mas requer a utilização microscópio eletrônico de transmissão (MET), que
é um instrumento caro e de complexa operação.

3.2.2 Relação entre a dureza e a resistência à fluência – Medição de 3 durezas em campo
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A dureza tem sido utilizada como um método simples de ensaio mecânico não-destrutivo para
estimar a perda de resistência mecânica e de resistência à fluência dos materiais. Embora seja
empírica, pode ser um complemento útil aos métodos metalográficos de avaliação. Entretanto,
esforços têm sido feitos para relacionar as medidas de dureza com a resistência à fluência [23].

As medidas de dureza fornecem uma indicação da resistência do material à deformação,
podendo ser usadas para estimar a extensão de danos que ocorreram em um material que
sofreu exposição à temperatura e tensão por um tempo longo. Desta forma, a dureza pode ser
usada para se estimar os danos por fluência. Para aços baixa liga, como os usados em plantas
de geração, ocorrem perdas de resistência, principalmente, pelo coalescimento e mudanças
morfológicas nos carbonetos,

A recuperação de aços pode ser descrita em termos de um parâmetro tempo-temperatura, equivalente ao
Parâmetro de Larson-Miller usado para fluência. Uma relação entre o parâmetro de Larson-Miller, LM =
T(C + logtf), e as variações na dureza pode ser desenvolvida: se a dureza inicial no tempo t = 0 é
conhecida e igual a H0, o material pode ser envelhecido à temperatura T, e os valores de dureza (H)
obtidos em tempos diferentes, para obter a relação H = Ho+(C + logtf), para um material em particular,
conforme Figura 3.9. Para medidas de campo de dureza de componentes que estiveram em operação por
muito tempo, o valor efetivo ou principal da temperatura à qual eles foram expostos pode ser estimado,
desde que os parâmetros LM e H0 sejam conhecidos. Como na maioria dos casos, H0 é desconhecido, ele

Dureza (HV)

pode ser estimado através de dados conhecidos de materiais similares.
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Figura 3.9 - Gráfico de dureza versus parâmetro de Larson-Miller para os corpos de prova
convencionais de fluência do aço 2,25Cr-1Mo ensaiado a diferentes tensões e temperaturas [24].
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Outra aplicação para as medidas de dureza é relacioná-las com observações microestruturais. Regiões
localmente degradadas do material terão uma dureza mais baixa, e essas medidas podem fornecer
indicações suplementares úteis do estado de danos por fluência do material [24].

Entretanto, as durezas são suscetíveis a ampla dispersão, tornando difícil uma avaliação precisa. A
dispersão dos dados pode ser explicada por uma avaliação realizada recentemente, que demonstrou que a
preparação da superfície afeta a dureza, particularmente com baixos carregamentos, para microestruturas
menos duras. Para o mesmo material, pequenas mudanças na dureza foram encontradas para amostras
preparadas com ciclos repetidos de polimento e ataque químico. Os resultados obtidos mostram que a
preparação mecânica pode resultar em uma camada de superfície encruada. A extensão dessa camada vai,
então, aumentar para preparações mecânicas mais grosseiras e para substratos menos duros. A seguir são
sugeridos fatores que, para um determinado material, irão influenciar os valores de dureza:

• preparação da superfície;
• número de medições;
• espessura da parede;
• grau de "achatamento" da superfície;
• medição de orientação;
• tipo de identador;
• carga do identador;
• oxidação/descarbonetação da superfície.

Portanto, é importante o cuidado na preparação da superfície e na realização das medições. Embora os
ensaios de dureza possam ser usados como um guia para a vida remanescente, eles não devem ser
aplicados isoladamente.
3.2.3 Medição de espessura da camada de óxido

Esta metodologia se baseia na premissa que a espessura da camada interna de óxidos tem
uma relação direta com a história térmica dos tubos, ou seja, depende do tempo de exposição
e da temperatura do metal. Apesar de ter sido desenvolvido na década de 80, este método de
cálculo foi pouco utilizado por muitos anos, pois até então a única forma de se medir a
espessura da camada interna de óxido de um tubo era cortando o tubo, realizando metalografia
em sua seção transversal e medindo a camada de óxido com microscópio ótico, conforme
Figura 3.10.
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Figura 3.10 – Medição de espessura da camada de óxido por microscopia ótica – ensaio
destrutivo.

Na década de 90 foi desenvolvido um equipamento de ultrassom (A-scan) capaz de medir em
campo a espessura da camada de óxido de maneira rápida e não destrutiva, conforme Figura
3.11.

Interf.
ço/Ó
Óxido
Ato
o/Oxide
SteelAç

Oxide
to Air
Interf.
Óxido/Ar

Figura 3.11 – Picos refletidos na interface do componente inspecionado por ultrassom Ascan.
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Tubos da parede d’água, superaquecedores e reaquecedores são os componentes que mais
falham em tubos de caldeiras. A previsão de vida remanescente através da medição da
espessura da camada de óxidos se adequam bem a estes componentes.
A metodologia para cálculo da vida remanescente baseada na medição de espessura da
camada de óxido se divide em 8 passos, como segue:
Passo 1 – cálculo da geometria dos tubos – medidas de dados geométricos dos tubos
(diâmetro externo e/ou espessura da parede) permitem estimar:


taxa de desgaste da parede externa;



redução do raio externo dos tubos ao longo do tempo, conforme equação 3.20.

K FW 

R 0,m  R 0
t oper

(3.20)

Onde:
KFW - taxa de desgaste da sup erfície externa do tubo
R0 - raio externo nominal
R0,m - valor mínimo do raio externo do tubo medido em campo

A evolução do raio externo do tubo ao longo do tempo pode ser obtida a partir da seguinte expressão:

R 0,t (t )  R0  K FW t

(3.21)

Onde R0,t(t) - raio externo do tubo no instante genérico de tempo t.

Redução de espessura da parede do tubo ao longo do tempo:

e(t) = R0,t(t) – Ri

(3.22)

onde Ri - raio interno
Passo 2 - cálculo da temperatura média efetiva de metal na parede interna dos tubos conhecendo-se o número total de horas de operação e medindo-se a espessura da camada de
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óxido em amostras de tubos durante paradas programadas da unidade, obtém-se uma
estimativa da temperatura média efetiva de metal a qual foram submetidos os tubos.

Cálculo da temperatura média efetiva de metal na parede interna do tubo:

Tefetiva (t oper ) 

log xm  C1
C2  C3 log toper

(3.23)

Onde:
C1, C2, C3 – constantes específicas para cada material
xm - espessura da camada de óxido na parede interna do tubo medida em campo após toper
toper – tempo de operação
Passo 3 – cálculo da temperatura representativa – média aritmética entre as temperaturas
de metal nas paredes interna e externa como a temperatura representativa do tubo:

Trep (t ) 

T0 (t )  Ti (t )
2

(3.24)

Onde:
Ti(t) - Tefetiva(t) do Passo 2
T0(t) - requer um modelo para a transferência de calor por condução através da parede do tubo.

Passo 4 – cálculo das tensões representativas - conhecendo a geometria dos tubos e a
pressão interna do vapor obtém-se então a evolução das tensões mecânicas na parede dos
tubos ao longo do tempo.

O EPRI [25] recomenda a utilização da máxima tensão circunferencial como tensão
representativa do tubo.

 MH (t )  PV (t )

R02,t (t )  Ri2
R02,t (t )  Ri2

(3.25)

Onde: Pv – Pressão interna do vapor
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Passo 5 – cálculo da vida remanescente – comparando a curva real de tensão a qual estão
sujeitos os tubos à curva de resistência à fluência do material que os constitui obtém-se uma
estimativa para a vida remanescente à fluência, conforme Figura 3.12.



considerar como tensão máxima representativa a máxima tensão circunferencial para
cada instante de tempo t, obtém-se o par ordenado (σrep(t),Trep(t))



traçar a curva σrep(t) versus parâmetro de Larson-Miller PLM(t): PLM(t) = Trep(t) [20 +
log (t)]



pontos de interseção da curva de tensão σrep(t) X PLM(t) com as curvas mínima e
média fornecem os limites inferior e superior para o tempo de ruptura do tubo
tremanescente = tm – toper

(3.26)

Média

Mínima

À medida que a camada de óxido cresce, a
espessura do tubo diminui e a tensão
aumenta. Leva em conta, também, a
redução do raio externo.
Figura 3.12 – Curva tensão mecânica versus Parâmetro de Larson-Miller.
A metodologia de avaliação de vida remanescente por medição de espessura da camada de
óxidos apresenta limitações, inclusive quanto aos procedimentos para medição em campo da
camada de óxido. Essa metodologia não deve ser usada isoladamente: é fundamental o
acompanhamento da degradação microestrutural do material de forma a validar o resultado
obtido.
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Nem sempre as medições de camada de óxido podem fornecer um histórico correto de
temperatura do metal ao longo da sua operação devido a quebra das camadas devido a
vibrações, choques entre tubos das serpentinas e limpezas químicas

3.2.4 Análise dimensional

Normalmente a avaliação dimensional se dá principalmente por medição de espessura da
parede dos tubos ou componentes, mas pode ser complementada pela definição de geometrias
(deformação, ovalização, deterioração de superfície); o que fornece subsídios para uma
adequada definição de vida residual.

3.2.4.1 Medição de espessura de parede
A API 579-1/ASME FFS-1 [26] estabeleceu um procedimento que se destina a realização de análises de
adequação para operação para componentes pressurizados sujeitos a perda generalizada de espessura
resultante da corrosão, erosão, ou ambos. O procedimento pode ser usado para qualificar um componente
para funcionamento contínuo ou para alterações nas condições de operação.

Os procedimentos de avaliação são baseados na espessura média da região analisada. Se forem
identificadas perdas localizadas de espessura no componente, a abordagem pode produzir resultados
conservadores. Para esses casos, a API 579-1/ASME FFS-1 [26] fornece outros procedimentos que
podem ser utilizados para reduzir o conservadorismo. Para a maioria das avaliações, recomenda-se
primeiro realizar o procedimento apresentado abaixo.

3.2.4.1.1 Aplicabilidade e limitações do procedimento
Os procedimentos de avaliação podem ser usados para avaliar a perda de espessura em geral (uniforme ou
local) que excede, ou está previsto para exceder, a corrosão tolerável antes da próxima inspeção
programada. A perda de espessura generalizada pode ocorrer no interior ou fora do componente. O
procedimento baseia-se numa avaliação realizada com base em leituras pontuais de espessura ou na
utilização de perfis de espessura.
O procedimento de avaliação a ser utilizado em uma avaliação depende do tipo de dados disponíveis de
espessura (leituras pontuais ou perfis), das características da perda de metal (generalizada ou local), e do
grau de conservadorismo aceitável para a avaliação.
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Os métodos de cálculo apresentados são fornecidos para ajustes das condições operacionais, caso os
critérios de aceitação não sejam satisfeitos. Para componentes pressurizados, os métodos de cálculo
podem ser usados para encontrar uma Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA).

Os procedimentos de avaliação só se aplicam aos componentes que não estão operando no regime de
fluência. A temperatura de projeto deve ser menor ou igual ao dos valores apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Temperaturas utilizadas para definir o limite de fluência.

As seguintes definições de componentes são usadas para determinação do tipo de avaliação permitida:

Componentes Tipo A - um componente que tem equação de projeto que se refere especificamente a
pressão (ou altura de enchimento para tanques) e/ou outras cargas, conforme o caso, para uma espessura
de parede necessária.
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Exemplos de Componentes Tipo A:


vaso de pressão cilíndrico e seções cônicas de cascas;



vaso de pressão e tanques de armazenamento esféricos;



cabeças esféricas, elípticas e torisféricas;



estreitamentos de tubulações;



cotovelos ou curvas da tubulação, que não têm ligações estruturais;



tanques de armazenamento com casas de seções cilíndricas.

Componentes Tipo B - um componente que não tem uma equação de projeto que se refere
especificamente a pressão (ou altura de enchimento para tanques) e/ou outras cargas, conforme o caso,
para uma espessura de parede necessária. Esses componentes têm um procedimento de código de projeto
para determinar uma configuração mínima aceitável. Componentes Tipo B geralmente possuem uma
grande descontinuidade estrutural e necessitam de reforços estruturais, ou necessitam de uma análise de
tensões com base em uma determinada condição de operação, geometria e configuração de espessura.
Estas regras normalmente resultam em um componente com uma espessura que é dependente de outro
componente. Regras de projeto deste tipo têm interdependência de espessura a definição de uma
espessura mínima em um componente é ambígua.

Exemplos de Componentes Tipo B:


bocais de tanques e vasos de pressão e conexões de tubulações;



zona de reforço em transições cônicas



junções de cilindro para cabeça chata;



conexões integrais de tubulações



flanges



sistemas de tubulações

Componentes Tipo C - um componente que não tem uma equação de projeto que se refere
especificamente a pressão (ou altura de enchimento para tanques) e/ou outras cargas, conforme o caso,
para uma espessura de parede necessária. Além disso, esses componentes não têm um procedimento para
código de projeto para determinar tensões locais.

Exemplos de Componentes Tipo C:


junções de casca com cabeça de vaso de pressão;



anéis de enrijecimento anexados a cascas;



suportes do tipo manga e luva em vasos de pressão;
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junção da casca inferior para o fundo de tanques.

Os procedimentos de Nível 1 ou 2 apresentados a seguir só se aplicam se todas as condições forem
satisfeitas:



os critérios de projeto original estão de acordo com um código reconhecido ou padronizado;



a região de perda de espessura tem contornos relativamente lisos, sem entalhes que possam atuar
como concentradores de tensão;



o componente não está em serviço cíclico.

As seguintes limitações nos tipos de componentes e cargas aplicadas são satisfeitas:



avaliação de Nível 1  Componentes Tipo A sujeitos à pressão interna ou pressões externas
(cargas suplementares são assumidas como sendo insignificantes);



avaliação de Nível 2  Componentes do Tipo A ou B sujeitos a pressão interna, pressão externa,
cargas suplementares, ou qualquer combinação dos dois.

Uma avaliação de Nível 3 deve ser realizada quando as avaliações de Nível 1 ou 2 não se aplicarem, ou
caso as mesmas forneçam resultados muito conservadores.
3.2.4.1.2 Dados necessários para avaliação
Leituras de espessura são necessárias no componente onde ocorreu a perda de espessura para avaliar a
perda generalizada de metal.

Os dados de espessura podem ser obtidos de duas maneiras:



leituras pontuais de espessura  leituras pontuais de espessura podem ser utilizadas para
caracterizar a perda em um componente, caso não haja diferenças significativas nos valores de
espessura obtidos em pontos locais de inspeção;



perfis de espessura  perfis de espessura devem ser usados para caracterizar a perda de espessura
em um componente se há uma variação significativa nas leituras de espessura. Neste caso, a perda
de espessura pode ser localizada, e um perfil de espessuras (obtido a partir de leituras realizado
num reticulado) deve ser usado para caracterizar a espessura restante e tamanho da região onde
ocorreu a perda de espessura.
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Os valores de espessura utilizados na presente recomendação, para a avaliação da perda generalizada de
espessura, são a média das medidas e a espessura mínima medida.

Se leituras pontuais são executadas para realizar a análise, assume-se que há uma perda generalizada de
espessura no componente. Neste caso, são necessárias as seguintes ações para confirmar tal afirmação:



ensaios não destrutivos (END) adicionais devem ser realizados, como inspeção visual,
radiografia, etc;



um valor mínimo de 15 medições de espessura deve ser realizado. Em alguns casos, leituras
adicionais podem ser necessárias, baseado no tamanho do componente, nos detalhes de
construção e a natureza do meio que causou a perda de espessura;



Se o Coeficiente de Variação (COV) das leituras de espessura for maior que 10%, então devem
ser usados os perfis de espessura. O COV é definido como o desvio padrão dividido pela média.

Se os perfis de espessura forem usados na análise, o seguinte procedimento deve ser realizado para
determinar os locais requeridos de inspeção e os Perfis Críticos de Espessura (PCE):

Passo 1 - localizar a região de perda de metal no componente e determinar a localização, orientação e
comprimento dos planos de inspeção;

Passo 2 - para determinar os planos de inspeção devem ser levadas em consideração as seguintes
observações:


cabeças de vasos de pressão e esferas  ambas as direções circunferencial e meridional serão
definidas como planos de inspeção críticos;



reservatórios cilíndricos, conchas cônicas e cotovelos  o plano de inspeção crítico é o
longitudinal se a tensão circunferencial é a governante, e o plano circunferencial é o crítico se a
tensão longitudinal devido a pressão e cargas suplementares governa;



tanques de armazenamento atmosféricos  os planos críticos de inspeção estão na direção
longitudinal;



tanques de armazenamento de baixa pressão  os planos críticos são definidos de acordo com a
geometria do componente;



se os planos críticos de inspeção de um componente não forem conhecidos no período da
inspeção, um mínimo de dois planos perpendiculares um ao outro deve ser utilizado para realizar
as leituras de espessura.
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Passo 3 - marcar cada plano de inspeção no componente, o comprimento do plano de inspeção para
região corroída deve ser suficiente para caracterizar a perda de espessura.

Passo 4 - determinar a espessura uniforme longe da perda localizada de espessura no momento da
avaliação, trd;

Passo 5 - gravar as leituras da espessura da parede em intervalos ao longo de cada plano de inspeção e
determine a espessura mínima medida da parede, tmm. A distância de espaçamento para leituras de
espessura deve permitir uma caracterização precisa do perfil de espessura. A distância recomendada para
cada ponto de medição, Ls, é obtida pela seguinte equação:



Ls  min 0,36 Dt min / 2t rd



(3.27)

Onde:

D - diâmetro interno;
tmin - espessura mínima requerida;
trd - apresentado no Passo 4.

Passo 6 - determinar o Perfil Crítico de Espessura (PCE) nas direções longitudinal e circunferencial. O
PCE em cada direção é determinado pela projeção da espessura mínima restante para cada posição ao
longo de todos os planos paralelos de inspeção.

3.2.4.1.3 Recomendações para a inspeção e requisitos de dimensionamento
As leituras de espessura são feitas através do ensaio de ultrassom (US). O método pode proporcionar alta
precisão e pode ser utilizado para leituras pontuais e na obtenção de PCE’s. As limitações da técnica estão
associadas com a preparação superficial da amostra.

As técnicas de preparação de superfície variam dependendo das condições da superfície, mas em muitos
casos, a utilização de escova de aço é suficiente. No entanto, se a superfície apresentar muitas
irregularidades pode ser necessário realizar o desbaste da mesma.
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3.2.4.1.4 Técnicas de avaliação e critérios de aceitação

Se a perda de material for menor do que a corrosão/erosão admissível e ainda existir espessura admissível
para a operação futura, nenhuma ação é requerida, a não ser o registro dos dados, caso contrário, uma
avaliação será necessária.
3.2.4.1.a Avaliação de Nível 1
O procedimento de avaliação a seguir deve ser usado para Componentes Tipo A sujeitos a pressão interna
ou externa, quando leituras pontuais de espessura são usadas para caracterizar perda generalizada de
espessura.

Passo 1 - determinar a espessura mínima exigida, tmin:

tmin 

P.R

 adm .E  0,6.P

(3.28)

Onde:
tmin - espessura mínima requerida do componente para as condições de projeto e operação;
P - pressão máxima de operação admissível;
σadm - tensão admissível do material de acordo com o código de projeto;
E - eficiência da solda;
R - raio interno do componente.

Passo 2 - a partir dos dados obtidos, determinar a espessura mínima medida, tmin, a espessura média, tmedia,
e o Coeficiente de Variação (COV).

Passo 3 - se o COV do Passo 2 for menor ou igual a 10%, proceder ao Passo 4. Se o COV for maior que
10%, devem-se utilizar os perfis de espessura.

Passo 4 – o critério de aceitação para operação continuada pode ser estabelecido através dos critérios de
Nível 1 apresentados abaixo. Os critérios de espessura média medida, Critério 1, ou PMTA, Critério 2
podem ser usados. Em qualquer caso, o critério de espessura mínima deve ser satisfeito, Critério 3.

Critério 1. Critério de aceitação de Nível 1 para leituras pontuais de espessura
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Carcaças cônicas ou cilíndricas e cotovelos : t media  FCA  t min
Carcaças esféricas e coletores: t media  FCA  t min
Tanques de armazenamento atmosféricos ou de baixa pressão: t media  FCA  t min

Onde:

tmedia - espessura média obtida das leituras realizadas;
FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
tmin - a espessura mínima requerida.

Critério 2. Critério de aceitação de Nível 1 para PMTA baseado em leituras pontuais de espessura

Carcaça cônica ou cilíndrica e cotovelos: calcule a MAWP, baseada na espessura: (t media  FCA ) .
Critério de aceitabilidade: MAWPr  MAWP
Carcaça Esféricas e coletores: calcule a MAWP, baseada na espessura :
Critério de aceitabilidade:

(t media  FCA ) .

MAWPr  MAWP

Onde:

tmedia - espessura média obtida das leituras realizadas;
FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
MAWP - Pressão Máxima Admissível de Trabalho (PMTA);
MAWPr - Pressão Máxima Admissível de Trabalho recalculada (PMTAr).

Critério 3. Critério de aceitação de Nível 1 para espessura mínima medida

Componentes de vasos de pressão:

(t mm  FCA)  max[0,5t min , t lim ]

t lim  max[0,2t nom ,2,5 mm (0,10 polegadas)]
Componentes de tubulações

(t mm  FCA)  max[0,5t min , t lim ]
t lim  max[0,2t nom ,2,5 mm (0,10 polegadas)]
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Tanques de armazenamento atmosféricos ou de baixa pressão

(t mm  FCA)  max[0,6t min , t lim ]
t lim  max[ 0,2t nom ,2,5 mm (0,10 polegadas )]
Onde:
tmm - mínima espessura medida;
FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
tnom - espessura nominal;
tmin - espessura mínima admissível;
tlim - espessura limitante.

O procedimento de avaliação a seguir deve ser usado para Componentes Tipo A sujeitos a pressão interna
ou externa, quando perfis de espessura são usadas para caracterizar perda generalizada de espessura.

Passo 1 - Determinar a espessura mínima exigida, tmin:

t min 

P.R
σ adm .E  0,6.P

(3.29)

Onde:
tmin - espessura mínima requerida do componente para as condições de projeto e operação;
P - pressão máxima de operação admissível;
σadm - tensão admissível do material de acordo com o código de projeto;
E - eficiência da solda;
R - raio interno do componente.

Passo 2 – Determinar o perfil de espessura e a mínima espessura medida.

Passo 3 - Determinar a espessura de parede a ser usada na avaliação a partir das seguintes equações:

t c  t nom  LOSS
t c  t rd  FCA

 FCA

(3.30)

Onde:
43

FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
LOSS - quantidade de perda generalizada de metal afastada da região de perda local no momento da
análise;
tc - espessura da parede corroída;
tnom - espessura nominal;
trd - espessura uniforme distante da região de perda de espessura.

Passo 4 - Calcular a proporção de espessura remanescente, Rt:

 t  FCA 

Rt   mm
tc



(3.31)

Passo 5 - Calcular o comprimento L, para o qual a espessura média é válida, utilizando o parâmetro Q
disponível na tabela 4.5 da Norma:

L  Q Dtc

(3.32)

Passo 6 – Estabelecer os Perfis Críticos de Espessura (PCE`s) a partir dos dados obtidos. Determinar a
s
espessura média t am
, baseada no PCE longitudinal, e a espessura média t cam , baseada no Perfil Crítico de
s
Espessura (PCE) circunferencial. As espessuras médias t am
e t cam devem ser baseadas no comprimento L

calculado no passo 5. O comprimento L deve ser alocado no Perfil Crítico de Espessura (PCE) de tal
forma que a média resultante seja mínima.

S
c
Passo 7 – Baseado nos valores das espessuras médias tmedio
e tmedio
obtidas no Passo 6, o critério de

aceitação para operação continuada pode ser estabelecido através dos critérios de Nível 1 apresentados
abaixo. Os critérios 4 e 5 de espessura média medida ou PMTA podem ser usados. Em qualquer caso, o
critério de espessura mínima deve ser satisfeito.

Critério 4. Critério de aceitação de Nível 1 para PCE`s.

Carcaças cônicas ou cilíndricas e cotovelos:
S
C
t media
 FCA  t min

c
L
t media
 FCA  t min
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Cascas esféricas e coletores :

S
c
min[ t media
, t media
]  FCA  t min

Tanques de armazenamento atmosféricos ou de baixa pressão:

S
t media
 FCA  t min

Onde:
S
- espessura média baseada no PCE longitudinal
tmedia
c
- espessura média baseada no PCE circunferencial
tmedia

FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções
tmin - espessura mínima requerida
C
- espessura mínima requerida para uma casca cônica ou cilíndrica baseada nas tensões
tmin

circunferenciais ou hoop

tLmin - a espessura mínima requerida para uma casca cônica ou cilíndrica baseada nas tensões
longitudinais

Critério 5. Critério de aceitação de Nível 1 para PMTA com PCE`s.

Carcaças cônicas ou cilíndricas e cotovelos.
Calcule a

S
 FCA ).
MAWPrC , baseada na espessura ( t media

Calcule a

c
 FCA ).
MAWPrL , baseada na espessura ( t media

Critério de aceitabilidade

min[MAWPrC , MAWPrL ]  MAWP

Onde:
S
- espessura média baseada no PCE longitudinal
tmedia
c
- espessura média baseada no PCE circunferencial;
tmedia

FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
MAWP - Pressão Máxima Admissível de Trabalho (PMTA);

MAWPr C - Pressão Máxima Admissível de Trabalho recalculada ( PMTAr C ), para uma casca cônica
ou cilíndrica baseada nas tensões circunferenciais ou hoop;

MAWPr L - Pressão Máxima Admissível de Trabalho recalculada ( PMTAr L ), para uma casca cônica ou
cilíndrica baseada nas tensões longitudinais;

Critério 6. Critério de aceitação de Nível 1 para espessura mínima medida.
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Componentes de vasos de pressão

(t mm  FCA)  max[0,5t min , tlim ]

tlim  max[0,2t nom , 2,5 mm (0,10 inches)]
Componentes de tubulações

(t mm  FCA)  max[0,5t min , tlim ]
tlim  max[0,2t nom , 2,5 mm (0,10 inches)]
Tanques de armazenamento atmosféricos ou de baixa pressão

(t mm  FCA)  max[0,6t min , tlim ]

t lim  max[ 0,2t nom ,2,5 mm (0,10 inches )]
Onde:
tmm - mínima espessura medida;
FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
tnom - espessura nominal;
tmin - espessura mínima admissível;
tlim - espessura limitante.

Se o componente não atender aos requisitos da análise de Nível 1, então as seguintes ações poderão ser
tomadas:


recondicionar, reparar, substituir ou aposentar o componente;



ajustar o fator de eficiência da solda, e, conduzindo exames adicionais e repetindo a análise. Vale
lembrar que exames adicionais podem incorrer em novas descontinuidades que deverão ser
analisadas;



a região pode ser analisada de acordo com a parte 5 do documento;



realizar uma análise de Nível de 2 ou de Nível 3.

3.2.4.1.4.b Avaliação de Nível 2

A avaliação baseada em leituras pontuais de espessura pode ser utilizada em Componentes Tipo A
sujeitos a cargas previamente definidas. O critério de aceitação de Nível 2 deve ser usado em conjunto
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com o Passo 4 definido para análises de Nível 1 com leituras pontuais de espessura. Os critérios 7 e 8 são
indicados para a aceitação da análise de Nível 2 baseada em leituras pontuais de espessura.

Critério 7. Critério de aceitação de Nível 2 para leituras pontuais de espessura.

Carcaças cônicas ou cilíndricas e cotovelos

t media  FCA  RSFa  t min
Carcaças esféricas e coletores

t media  FCA  RSFa  t min
Tanques de armazenamento atmosféricos ou de baixa pressão

t media  FCA  t min
Onde:

tmedia - espessura média obtida das leituras realizadas;
FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
tmin - espessura mínima requerida;
RSFa - fator de resistência remanescente admissível;

Critério 8. Critério de aceitação de Nível 2 para PMTA baseado em leituras pontuais de espessura.

Carcaças cônicas ou cilíndricas e cotovelos.
C
Calcule a MAWPr , baseada na espessura (t media  FCA) / RSFa .

L

Calcule a MAWPr , baseada na espessura (t media  t sl  FCA) / RSFa .
Critério de aceitabilidade

min[ MAWPrC , MAWPrL ]  MAWP

Onde:
T media - espessura média obtida das leituras realizadas;
tsl - espessura de casca requerida para cargas suplementares;
FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
MAWP - Pressão Máxima Admissível de Trabalho (PMTA);
RSFa - fator de resistência remanescente admissível.
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MAWPrC - Pressão Máxima Admissível de Trabalho recalculada ( PMTAr C ), para uma casca cônica
ou cilíndrica baseada nas tensões circunferenciais ou hoop;

MAWPr L - Pressão Máxima Admissível de Trabalho recalculada ( PMTAr L ), para uma casca cônica ou
cilíndrica baseada nas tensões longitudinais.

A mesma metodologia é aplicada para o caso dos Perfis Críticos de Espessura (PCE`s) na realização de
análises de Nível 2, sendo a mesma feita em conjunto com o Passo 7 para metodologia de análise de
Nível 1 com PCE`s. Os critérios 9 e 10 se referem a análise de Nível 2 com PCE`s.

Critério 9. Critério de aceitação de Nível 2 para PCE`s.

Carcaças cônicas ou cilíndricas e cotovelos
S
C
t media
 FCA  RSFa  t min
C
L
t media
 FCA  RSFa  t min

Carcaças esféricas e coletores:
S
C
min[t media
, t media
, ]  FCA  RSFa  t min

Tanques de armazenamento atmosféricos ou de baixa pressão
S
t media
 FCA  t min

Onde:
S
- espessura média baseada no PCE longitudinal;
tmedia
C
tmedia
- espessura média baseada no PCE circunferencial;
C
- espessura mínima requerida para uma casca cônica ou cilíndrica baseada nas tensões
tmin

circunferenciais ou hoop;

tLmin - espessura mínima requerida para uma casca cônica ou cilíndrica baseada nas tensões longitudinais;
FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
tmin - espessura mínima requerida;
RSFa - fator de resistência remanescente admissível.

Critério 10. Critério de aceitação de Nível 2 para PMTA baseado em PCE`s

Carcaças cônicas ou cilíndricas e cotovelos.
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Calcule a

S
 FCA) / RSFa .
MAWPrC , baseada na espessura (t media

Calcule a

C
 t sl  FCA) / RSFa .
MAWPrL , baseada na espessura (t media

Critério de aceitabilidade

min[MAWPrC , MAWPrL ]  MAWP

Onde:
S
- espessura média baseada no PCE longitudinal;
tmedia

tsl - espessura de casca requerida para cargas suplementares;
FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções;
MAWP - Pressão Máxima Admissível de Trabalho (PMTA);
RSFa - fator de resistência remanescente admissível.

MAWPrC - Pressão Máxima Admissível de Trabalho recalculada ( PMTAr C ), para uma casca cônica
ou cilíndrica baseada nas tensões circunferenciais ou hoop;

MAWPr L - Pressão Máxima Admissível de Trabalho recalculada ( PMTAr L ), para uma casca cônica ou
cilíndrica baseada nas tensões longitudinais.

Se o componente não atender aos requisitos da análise de Nível 2, então as seguintes ações poderão ser
tomadas:


recondicionar, reparar, substituir ou aposentar o componente;



ajustar o fator de eficiência da solda, E, conduzindo exames adicionais e repetindo a análise. Vale
lembrar que exames adicionais podem incorrer em novas descontinuidades que deverão ser
analisadas;



realizar uma análise de Nível 3.

3.2.4.1.4.c Análise de Nível 3

Em geral, as análises de Nível 3 são realizadas em casos complexos nos quais os critérios dos Níveis 1 e 2
não se aplicam ou apresentam resultados com elevado conservadorismo. Análises deste tipo necessitam
de profissionais com elevada experiência de projeto e operação do componente em questão.

As técnicas de análise de tensão [26] podem ser utilizadas para avaliar as regiões de perda generalizada de
espessura em vasos de pressão, tubulações e tanques. O método dos elementos finitos é normalmente
usado para calcular as tensões em um componente. A análise pode ser baseada em uma análise de tensão
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linear com critérios de aceitação determinados. Análises não-lineares também podem ser realizadas
levando-se em conta os critérios de aceitação para este tipo de análise.

No entanto, outros métodos numéricos, tais como o método das diferenças finitas ou soluções manuais
através de equações que se apliquem a geometria de interesse, também podem ser utilizados.

3.2.4.1.5 Avaliação de Vida Remanescente

A vida remanescente de um componente pode ser determinada com base no cálculo da espessura mínima
requerida para as condições de operação às quais o componente está submetido, em medições de
espessura realizadas durante a inspeção e na estimativa da taxa de corrosão antecipada. Este método é
aplicável para componentes do Tipo A.

Rvida 

tamedia  Kt min
Ctaxa

(3.33)

Onde:

Rvida - vida remanescente do componente;
T media - espessura media medida baseada nas medidas de PCE`s;
K - um fator que depende do Nível da análise, K=1 para análise de Nível 1;
tmin - espessura mínima medida
Ctaxa - taxa de corrosão
O método da API 579 é simples e prático. A vida remanescente calculada pela API não é um
valor preciso, mas um valor conservativo e estimado que permite esperar com segurança a
próxima inspeção.
3.2.4.2 Medição do diâmetro - ovalização
O monitoramento da deformação é um método de avaliação prático, pois pode ser realizado de modo não
destrutivo em condições ambientais. Além da medição de espessura de parede, a medição do diâmetro
externo de coletores e tubulação é muito utilizada. A abordagem mais simples sobre a deformação é a
aplicação de um limite. No caso da variação de diâmetro externo, um valor de deformação de 1% é
indicativo de que a frequência das inspeções deve ser aumentada.
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Além da medição da variação do diâmetro externo, a verificação da presença de ovalização
também é recomendável [27]. Neste caso, os diâmetros externos dos tubos devem ser medidos
defasados de 90º, conforma Figura 3.13. Se a razão entre os diâmetros for diferente de 1, há
indicativo de ovalização.

A

A

C

D C

B

D

B

Figura 3.13 – técnica de medição do diâmetro externo de tubulações para detecção de
ovalização.

O código ASME VII de 1995 [28] indica uma tolerância de 1% do diâmetro em peças forjadas em relação
ao diâmetro médio. Nos casos em que o afastamento da forma circunferencial se situa entre 1% e 3%, a
pressão admissível no componente é reduzida por um fator indicado no código. Nos casos em que esta
relação excede 3%, o forjado deve ser rejeitado.

A avaliação da ovalização de componentes cilíndricos em plantas em operação pode ser realizada de
acordo com o documento API 579 [26], conforme os passos que se seguem:

Passo 1 - cálculo da tensão circunferencial (S):

S

P (D  W )
2W

(3.34)

Onde:
P – Pressão
D - Diâmetro
W - Espessura da parede
Passo 2 – obtenção da tensão máxima permitida segundo o código ASME I [5] para a temperatura de
operação do componente.
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Passo 3 - comparação da tensão circunferencial sem considerar a ovalização com a tensão máxima
permitida. Se for maior, o componente é reprovado independentemente da ovalização. Se for menor,
prossegue-se para o passo 4, onde o efeito da ovalização será considerado.
Passo 4 - segundo API 579 [26]:
R

or
b

1,5  Dmax  Dmin  cos 2

  



t  FCA 1  C


S

p(1  
Ey

2

 

D 

 t  FCA 

(3.35)
3





Onde:
Dmax. - Diâmetro externo máxima em polegada;
Dmin - Diâmetro externo mínimo em polegada;
- Angulo para definir o local onde a tensão será computada. Para a tensão máxima  = 0

t - Espessura da parede do cilindro em polegadas
FCA - Corrosão Futura Admissível entre inspeções = 0
CS - Fator que leva em consideração a ovalização da amostra. Para formas ovais CS = 0,5;
p - Pressão interna em psi;
 - Coeficiente de Poisson do material

Ey - Módulo de Young do material
D - Diâmetro médio em polegadas

Rbor   - Razão entre a tensão circunferencial (B) induzida pela conformação e a tensão circunferencial:

 
Rbor   B 
 S 
Passo 5 - a tensão circunferencial total é o resultado da soma da tensão circunferencial (S) com o efeito
da ovalização (B).
 total = S + B

(3.36)

Passo 6 - comparar a tensão circunferencial total considerando a ovalização com a tensão máxima
permitida. Se a tensão circunferencial total for maior que a tensão circunferencial, a tubulação está
reprovada.
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4. MECANISMOS DE DANOS

É importante, tanto para a avaliação de defeitos quanto para a avaliação dos danos acumulados, que o
mecanismo responsável e, se possível, a causa raiz do dano, sejam identificados. O Anexo III apresenta,
de forma resumida, os principais mecanismos de danos atuantes em caldeiras.

Os mecanismos de dano dependem do componente, condições de operação, do material e dos métodos
utilizados na fabricação. Freqüentemente, dois ou mais mecanismos ocorrem ao mesmo tempo. Como o
dano é dependente de fatores específicos para uma unidade geradora (projeto, modo de operação e
características do combustível), é preciso tratar cada unidade e seus componentes individualmente para
que se obtenham avaliações de vida residual realistas. Este processo se torna mais confiável através de
avaliações periódicas, nas quais avaliações simples são realizadas até que procedimentos mais completos
se façam necessários.

Determinar o grau de dano real do componente requer um ou mais métodos de inspeção. A avaliação da
taxa de danos acumulados implica que o processo de monitoramento seja feito repetidamente ou de forma
contínua. Finalmente, a determinação do grau de dano necessário para a falha requer uma ou mais
técnicas analíticas ou experimentais.

Os mecanismos de dano mais comuns em componentes operando sob fluência são fadiga, corrosão-fadiga
e corrosão assistida pelo fluxo.
4.1 Avaliação de vida para os componentes abaixo das condições de fluência

4.1.1 Tambor

Tambores funcionam normalmente com poucos problemas ao longo da vida da planta. No entanto, podem
se desenvolver problemas como trincas quando operam em condições próximas a pressão limite de
operação. A maior preocupação é a trinca potencial se tornar tão extensa que represente uma ameaça para
a integridade estrutural e operação contínua e segura da unidade.

As fontes de tensão que um tambor pode experimentar são:

• pressão de operação e as condições de teste hidrostático;
• peso morto;
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• tensões térmicas – fontes internas ao coletor;
• tubulação e cargas do sistema de suporte – estática;
• tensões térmicas – cargas oriundas dos tubos e tubulações fixados ao tambor;
• tensões térmicas – introdução de fluidos frios ou quentes em um tambor quente ou frio;
• tensões localizadas, as concentrações de tensão, ou tensões residuais de fabricação.

4.1.1.1 Mecanismos de dano e locais de falha no tambor
4.1.1.1.1 Internas

Corrosão/fadiga térmica

Danos dentro da superfície do tambor podem ser causados por uma combinação de cargas cíclicas
(induzidas por pressão e/ou temperatura) e ambientes corrosivos.

A corrosão-fadiga é um entre vários mecanismos de falha que resultam de efeitos sinérgicos de tensão e
meio ambiente. Trincas de corrosão-fadiga iniciam-se dentro da superfície do tambor. As principais
características são: iniciação em vários locais simultaneamente (trincas múltiplas), orientação normal para
campo de tensão predominante e trincas iniciadas por ou associadas a poros ou descontinuidades.
Microscopicamente, as trincas múltiplas são tipicamente transgranulares, geralmente largas, com
preenchimento de óxido, com perfis irregulares, sinais de crescimento descontínuo e re-iniciações.

O trincamento é freqüentemente associado à zona afetada pelo calor (ZAC). Algumas vezes, a trinca
apresenta corrosão exacerbada, provocada tanto pelo ataque dos produtos químicos presentes na água
como pelo ataque corrosivo seletivo na ZAC, provocado por limpeza química muito agressiva.

As trincas têm sido comumente observadas na região de conexão dos tubos de vapor e downcomers,
assim como na carcaça do tambor próximas a esta área. Trincas nas curvas dos downcomers são mais
comuns na superfície interna do eixo neutro. As trincas, que se originam nas superfícies internas, tendem
a ser alinhadas longitudinalmente na carcaça próxima aos downcomers e verticalmente nos próprios
downcomers.

As bordas de furos, o interior de furos e as soldas longitudinais das carcaças do tambor são também
suscetíveis a trincas.
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O resultado das recentes investigações tem determinado, em muitos casos, que a pressão e a influência
ambiental (corrosão-fadiga) desempenham papel dominante no processo de trincamento do tambor, e que
a tensão térmica é secundária. Como exceção, pode-se citar o caso das unidades de circulação natural que
apresentam inúmeros downcomers pequenos, fazendo com que a influência da tensão térmica seja
significativa.

Fratura frágil

A fratura frágil pode ocorrer se trincas estão presentes e o material do cilindro não é tenaz o suficiente
para tolerar as cargas elevadas durante um teste hidrostático, que normalmente é realizado entre 1 e 1,5
vezes a pressão de projeto e em temperaturas relativamente baixas. Este fenômeno é mais crítico na
superfície do tambor, confeccionada com material de grãos grosseiros que podem possuir baixa
tenacidade à fratura.

Corrosão

A corrosão pode ser um problema em tambores, principalmente nas superfícies internas e com conexões,
como por exemplo, conexões soldadas, tubos de ligamentos, penetrações de bico e stubs em unidades que
passaram por muitas limpezas químicas. O dano consiste na corrosão da carcaça do tambor pelo solvente
utilizado na limpeza química ou solvente residual que permaneceu após a limpeza. Danos por limpeza
química são uma forma generalizada de corrosão provocada por uma ou mais práticas impróprias durante
o processo de limpeza ou pelo acúmulo de danos decorrentes de limpezas múltiplas.

4.1.1.1.2 Externo

Fadiga térmica

Os danos externos ao tambor podem ocorrer a partir de tensões mecânicas e térmicas que tendem a se
concentrar no bico e soldas de ligamento. Estas tensões são criadas em tubos e nos downcomers
acoplados ao tambor, que resultam primariamente de gradientes térmicos de cima para baixo e da
expansão diferencial do tambor resultante ou da expansão diferencial dos ligamentos ou do sistema de
carga. Devido à localização e à natureza dos danos, a integridade da carcaça do tambor normalmente não
é afetada diretamente.
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A fadiga cíclica inicia trincas na superfície externa, muitas vezes nas soldas. O trincamento geralmente
resulta em ruptura de superfície sem afinamento. As trincas são freqüentemente associadas a
descontinuidades de superfície. No entanto, podem também iniciar no metal de base ou nas zonas afetadas
pelo calor longe de quaisquer descontinuidades pré-existentes. Microscopicamente, as trincas são
predominantemente retas e transgranulares. O aparecimento de marcas de praia é típico, embora possam
ser mascaradas pela oxidação. As trincas nas soldas causadas por cargas externas tendem a ser
circunferenciais, mas podem ser longitudinais.

As unidades suscetíveis a falhas nos tambores incluem aquelas que sofrem com freqüência transientes
operacionais e práticas como as que se seguem:

• operação cíclica – partidas e paradas;
• períodos de parada do tambor;
• paradas abruptas;
• resfriamento forçado;
• pressão de operação variável;
• by-pass nos coletores de água de alimentação de alta pressão;
• unidades sem economizador podem experimentar transientes térmicos mais severos.
4.1.1.2 Inspeção: determinação das condições do tambor de vapor
Os tambores susceptíveis aos mecanismos de danos previamente citados exigem inspeções periódicas por:
exame visual da superfície interna; exame mais profundo por partículas magnéticas (PM) ou líquido
penetrante (LP), recomendado, especialmente se forem encontradas, por inspeção visual, trincas na
carcaça do tambor.

Os locais a serem inspecionados dependerão da configuração do tambor e de características específicas,
mas normalmente devem incluir os seguintes:

• conexões dos downcomers e/ou nozzles;
• conexões de entrada água de alimentação e/ou nozzles;
• tubos risers e orifícios e bordas de conexão para o superaquecedor; e regiões de ligamentos
associadas;
• soldas circunferenciais e longitudinais na carcaça;
• soldas dos nozzles que entram no tambor.
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4.1.2 Coletor de Entrada do Economizador

Os coletores do economizador, especialmente o coletor de entrada, são suscetíveis à formação de trincas e
falhas devido ao choque térmico, fadiga térmica e corrosão-fadiga. Nos últimos anos, a corrosão
acelerada pelo fluxo (FAC) no interior do economizador, no coletor de entrada do economizador e nas
transições entre stubs e tubos também foi reconhecida como um fator de risco significativo. A degradação
é maior em unidades que operam de maneira cíclica, pois sofrem muitas partidas e rápidas mudanças de
cargas e em unidades que produzem tensões térmicas devido às diferenças de temperatura entre o lado do
gás e o lado da água. Partidas, após breves interrupções, podem produzir altas tensões térmicas porque os
coletores do economizador ainda podem estar muito quentes, enquanto o tubo do economizador e os
aquecedores de água de alimentação podem ter esfriado. Maiores tensões térmicas são normalmente
encontradas perto de onde a água de alimentação é admitida no coletor. Como resultado, esta seção do
coletor é normalmente a mais danificada. No entanto, trincas podem iniciar em qualquer local em que as
tensões térmicas sejam suficientemente elevadas.

Os três principais mecanismos danos, que foram identificados como possíveis de afetar os coletores de
entrada são os seguintes:

• fadiga térmica ou corrosão-fadiga na superfície interna ou nos furos do coletor, stub e tubos,
ligações, solda longitudinal circunferencial;

• fadiga térmica externa ou trincamento induzido pela flexão, muitas vezes no material de reforço da
solda entre stub e coletor;

• corrosão acelerada pelo fluxo (FAC), causando perda de espessura na superfície interna do stub.
4.1.2.1 Unidades suscetíveis

4.1.2.1.1 Fadiga térmica interna ou por corrosão

As unidades que têm acumulado um grande número de ciclos são especialmente suscetíveis a danos por
este mecanismo. Se a água de alimentação estiver sendo introduzida de forma intermitente, com alto fluxo
durante partidas e alimentação lenta (vazamento) durante períodos de parada do tambor, o coletor estará
sujeito a alta tensão. Além disto, coletores mais espessos são sujeitos a um maior gradiente de
temperatura ao longo da parede e, assim, a maiores tensões térmicas.
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Uma análise em um grande universo de coletores permitiu observar que as trincas ocorrem em
componentes com espaçamento entre tubos de ligamento maior que 35 mm e em coletores com
espessuras superiores a 31,75 mm.

Coletores com uma única fileira de tubos ao longo do seu comprimento tendem a ser menos suscetíveis a
danos do que os com várias fileiras de tubos por causa do efeito do espaço entre os tubos de ligação. No
entanto, trincas mesmo nos coletores de uma única fileira podem ser observadas se o espaçamento entre
os tubos de ligação for pequeno.

4.1.2.1.2 Fadiga térmica externa ou trincamento induzido por flexão

Unidades que têm acumulado um grande número de ciclos são especialmente suscetíveis a danos por este
mecanismo assim como coletores com restrições a expansão térmica, suportes quebrados ou desalinhados
ou curvas rígidas.

4.1.2.1.3 Corrosão acelerada pelo fluxo (FAC)

É indicação de possibilidade de problemas por corrosão acelerada pelo fluxo em coletores, tubos e stubs
de economizadores:



elevado nível de ferro na água de alimentação ou caldeira pode indicar que o FAC está ativo.



evidência de FAC em outros pontos da água de alimentação.

4.1.2.2 Inspeção: determinação das condições de coletor ou stub

Os seguintes locais nas vizinhanças da entrada de água de alimentação devem ser inspecionados com os
métodos não destrutivos:

• inspeção visual dos orifícios de conexão no coletor;
• inspeção visual das regiões de ligamento entre os orifícios na superfície interna do coletor;
• inspeção visual na superfície interna de stubs em busca de evidências de trincas e de corrosão
acelerada pelo fluxo (FAC);
• medição de espessura ultra-sônica da parede de tubos e stubs perto do coletor para FAC.
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Em locais selecionados ao longo do comprimento do coletor, deve ser realizada inspeção por partículas
magnéticas fluorescentes (PMF) ou líquido penetrante (LP) nas soldas entre os stubs e os coletores.

Inspeção visual com espelhos e lanterna ou fibra ótica deve ser realizada no interior dos coletores para
identificar trincas. Nos casos em que é difícil a interpretação sobre a existência da trinca, pode ser
realizada inspeção por PM ou LP para confirmar a presença de qualquer descontinuidade. Uma sonda de
vídeo também pode ser utilizada para um registro permanente dos danos que pode ser usado para
comparação em futuras inspeções.

Para os projetos de coletores com stubs localizados suficientemente longe, para permitir o acesso de
transdutores, os métodos de inspeção ultra-sônica (por exemplo, o time of light diffraction ou phased
array) podem ser usados para medir trincas de ligamento. No entanto, em alguns projetos de coletores de
entrada de economizadores, os tubos são muito juntos. Nesses casos, o acesso é um grande problema, o
que torna muito difícil determinar a profundidade das trincas na área ligação. Nesses casos, é desejável
que se instale um ponto de acesso no lado oposto a área de ligamento de forma a permitir o acesso para
inspeção e desbaste das trincas.

4.1.3 Tubulação de Reaquecido Frio

Os mecanismos de dano mais comuns para a tubulação de reaquecido frio são:



corrosão por pite: em tubulação de aço-carbono, a corrosão por pite (na superfície interna) é
tipicamente associada com água parada (condensado). Em soldas, a corrosão pode formar sulcos
estreitos e longos, em vez de pites. Pites podem ser núcleos de trincas de fadiga;



trinca por fadiga e corrosão assistida por fadiga: estes tipos de danos podem se iniciar nas trincas
de fabricação, pites de corrosão, ou outros concentradores de tensão (na superfície interna). Elas
podem ser iniciadas e/ou aceleradas por tensões térmicas cíclicas associadas a gradientes térmicos
ao longo da parede ou desempenho inadequado do atemperador (tempera superficial), estresse,
pressão ou transientes mecânicos, especialmente se o sistema de suportes não estiver funcionando
corretamente.



sobrecarga, fratura ou deformação: estes tipos de danos podem ser causados pelo choque da água
ou movimento de contração devido a têmpera assimétrica da água da caldeira ou desempenho
inadequado dos suportes.
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4.1.3.1 Inspeção: determinação da condição das tubulações
Inspeções da tubulação do reaquecido frio são tradicionalmente focadas em falhas dos suportes que
restringem a expansão térmica. Esta, por sua vez, transmite tensões que excedem o limite de escoamento
da superfície externa das soldas, criando trincas. No entanto, as falhas recentes na indústria também
ressaltaram a necessidade de identificar e avaliar os danos precursores que podem iniciar e propagar
trincas de fadiga na superfície interior das tubulações.

A ênfase é dada na inspeção e análise das tubulações com solda longitudinal. Nas soldas longitudinais
concentram-se as maiores tensões transmitidas pela pressão de vapor interna. Nestes casos, as trincas
crescem até um tamanho crítico axialmente ao longo da solda, se propagando através da parede e
produzindo falhas de ruptura da tubulação.

Quando múltiplos fatores de risco estão presentes, os seguintes locais devem ser inspecionados com
ensaios não destrutivos:



as tubulações, em busca de danos por corrosão, pitting e trincas em pontos baixos ou com
inclinações inadequadas utilizando técnicas ultra-som, como TOFD. As áreas mais críticas são
soldas longitudinais, penetrações de drenos e soldas nas redondezas dos suportes.



superfície das soldas circunferenciais próximas aos suportes e restrições, com partícula magnética
e líquido penetrante,



se houver acesso possível, realizar inspeção por videoscopia na superfície interna da tubulação.

4.1.4 Sistema de água de alimentação

Numerosas falhas da tubulação de água de alimentação devido à corrosão assistida pelo fluxo (FAC)
ocorreram em plantas fósseis convencionais nos últimos 20 anos e têm sido responsáveis por acidentes de
trabalho com morte. Portanto, a ênfase principal é sobre a corrosão acelerada pelo fluxo (FAC), embora
existam outras questões afetando potencialmente o sistema de água de alimentação, como a qualidade da
água. Nos últimos anos, a utilização de desmineralizados associados ao desaerador que removem
contaminantes e gases, tornaram a qualidade da água bem mais controlada.

Os principais componentes do sistema de água de alimentação, que portanto devem ser inspecionados,
consistem na bomba de condensado, linha de água de alimentação de baixa e alta pressão, aquecedores de
água de alimentação de baixa e alta pressão, desaerador, bomba de água de alimentação de caldeiras,
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Muitas vezes, o trecho do condensador até o desaerador é denominado o sistema de condensação e do
desaerador até a caldeira, sistema de água de alimentação.
4.1.4.1 Mecanismos de danos e locais de falhas
Corrosão Assistida pelo Fluxo (FAC)

A corrosão assistida pelo fluxo (FAC) pode ocorrer em uma ou duas fases. A corrosão assistida pelo fluxo
em uma fase ocorre quando a água escoa por uma linha de alta energia sendo controlada pelo potencial de
redução e oxidação da água de alimentação. A FAC em duas fases pode ocorrer sempre que uma mistura
altamente turbulenta de vapor e água entram em contato com uma superfície de aço carbono. Já foi
encontrada em plantas que operam com combustíveis fósseis, em linhas de drenagem e desaeradores e na
carcaça de coletores de baixa pressão. Em plantas de ciclo combinado ou plantas de recuperação de calor
(HRSG), a FAC em dois estágios ocorreu em economizador de baixa pressão e circuitos do evaporador.

Corrosão-Fadiga

Trincas de corrosão-fadiga são mais prováveis de serem encontradas no interior da tubulação. No entanto,
tais trincas também podem iniciar na conexão com os risers, pites de corrosão, marcas de mandril, bordas
das soladas e até mesmo no eixo neutro de uma curva.

Trincas por corrosão-fadiga em desaeradores continuam a ser uma séria preocupação. A ruptura é
predominantemente associada a soldas com costura nas carcaças, nozzles e penetrações na carcaça.
Também têm sido associadas a juntas soldadas à carcaça, tais como bandejas ou suportes. Em alguns
casos, acredita-se que tensões residuais de soldagem combinadas com a tensão vinda de golpes de aríete
pode levar à iniciação da trinca. Posteriormente, a propagação ocorre devido aos transientes operacionais
normais.

Carcaças de coletores de água de alimentação sofrem corrosão-fadiga na transição dos tubos para a
carcaça. A corrosão-fadiga é agravada pela transição de tubos grossos para tubos finos, quando sofre o
efeito de transientes térmicos rápidos.

Golpe de aríete

Em tubulação de água, o golpe de aríete geralmente se refere à formação de uma onda de pressão, que
ocorre quando um fluido em movimento é abruptamente interrompido, com um fechamento de válvula. O
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aumento de pressão ou onda é causado pela energia cinética do fluido em movimento quando ele pára ou
muda repentinamente de direção. Em muitos casos, estes eventos hidráulicos resultam em falhas por
sobrecarga nas tubulações ou nos sistemas de suportes. Dependendo da configuração do sistema, danos
também podem ocorrer a outros equipamentos como desaeradores e coletores de água de alimentação.
4.1.4.2 Unidades suscetíveis e tubulações
Corrosão acelerada pelo fluxo (FAC)

A maior probabilidade de ocorrer FAC em uma planta fóssil é o aço carbono operando sob condições
químicas redutoras. Sistemas de tubulação de aços carbono e baixa liga e outros componentes com as
condições termodinâmicas e de fluxo descritos anteriormente podem experimentar a FAC.

Os componentes mais comumente afetados em sistemas monofásicos (água) incluem:

• condensador e sistemas de água de alimentação;
• sistemas de água de alimentação auxiliares, incluindo linhas de abastecimento do atemperador;
• drenos de aquecimento;
• linhas de recirculação e bombas de alimentação da caldeira;
• tubos de entradas do coletor de água de alimentação.

Os componentes mais comumente afetados em sistemas de duas fases (água + vapor) são os seguintes:

• drenos da água de alimentação e respiros;
• coletores de água de alimentação de baixa pressão;
• carcaça do desaerador.
Corrosão-fadiga

Os seguintes componentes de água de alimentação podem experimentar trincas por corrosão-fadiga nas
superfícies que entram em contato com a água:

• desaerador e tanques de água de alimentação;
• carcaça do aquecedor de água de alimentação;
• carcaça das bombas de água de alimentação;
• tubulações de água de alimentação.

62

Golpe de aríete

Todas as unidades são suscetíveis a eventos hidráulicos, como golpe de aríete. Já que tais eventos são, na
maioria das vezes, iniciados por operação normal de válvula e bomba, o golpe de aríete pode ocorrer
durante a operação de rotina. No entanto, as unidades que realizam serviço cíclico apresentam um maior
risco, porque a operação de ligar e desligar bombas é algo que ocorre com mais freqüência. Além disso, a
operação com parâmetros transientes (vazão, pressão, temperatura) também são mais frequentes, o que
pode aumentar a vulnerabilidade e as perturbações de fluxo. Com relação às unidades cíclicas, aquelas
projetadas para operação em base, apresentam maior propensão ao problema, porque o projeto da válvula
e da bomba e o controle lógico podem não ser compatíveis com os requisitos da operação cíclica.
4.1.4.5 Inspeção: determinação da condição dos tubos
Corrosão acelerada pelo fluxo (FAC)

Componentes podem ser inspecionados para detectar danos por FAC usando uma variedade de técnicas.
As principais técnicas de uso corrente são ultrassom, testes radiográficos, inspeção visual e eddy currenty
pulsado. O ultrassom fornece a medição mais precisa da espessura de parede, mas a inspeção deve ser
realizada durante uma parada de unidade com remoção isolamento da área a ser inspecionada.
Radiografia e eddy current podem ser realizadas em linhas isoladas e componentes, mas não fornecem
dados tão precisos como o ultrassom. Os três podem ser usados para investigar a presença de desgaste.
Técnicas visuais, tais como observação direta ou utilização de sondas de câmera de vídeo, são muitas
vezes utilizados para a análise das tubulações de diâmetro muito grande e os vasos em que o acesso é
possível. O exame visual deve ser seguido pelo ultrassom de áreas nas quais são observados danos
significativos ou suspeitos.

Para tubulações de grande diâmetro, o processo de inspeção por ultrassom recomendado consiste em fazer
uma grade padrão no componente e usar o transdutor e equipamentos adequados de aquisição de dados
para fazer leituras da espessura da parede nos pontos de interseção da grade. Se as leituras indicarem
redução de espessura significativa, as regiões entre os pontos de interseção da grade também devem ser
verificadas (ou o tamanho da grade pode ser reduzido para identificar a extensão da região de baixa
espessura).

Corrosão-fadiga

Amostragem e vários ensaios não destrutivos (incluindo ultrassom e radiografia) têm sido empregados
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para determinar a presença e a extensão do dano de corrosão-fadiga. Se o interior da tubulação for
acessível, pode ser realizada também videoscopia. Embora esta técnica não determine a profundidade de
trincas, ela pode ser usada para direcionar às técnicas de ultrassom, capazes de determinar a extensão dos
danos através da parede.

Golpe de aríete

Quando ocorre o golpe de aríete, o primeiro exame deve ser o visual para identificar vazamentos e danos
estruturais e nos suportes. Devem ser também examinadas regiões onde o isolamento tenham tocado
estruturas próximas, de forma a determinar a amplitude do movimento da linha. Exames por partícula
magnética e líquido penetrante podem ser utilizados para complementar a inspeção visual da linha.

É muito importante que todas as plantas sejam monitoradas a longo prazo e tenham suas linhas
suscetíveis à FAC inspecionadas, e continuamente verificar se a química da água de alimentação atende
aos limites de orientação adequada. Isso irá proporcionar uma maior garantia de segurança e integridade
de plantas. A freqüência recomendada e a extensão das inspeções vão depender da extensão dos danos
encontrados nas inspeções iniciais, junto com ações para reduzir a susceptibilidade, como otimizar a
química de água de alimentação. A seguir são sugeridas orientações para inspeções anuais:

• verificação de todas as linhas suscetíveis de plantas que não tenham otimizado a química de água de
alimentação;
• inspeção de todas as linhas que tenham pouca margem estrutural;
• inspeção de todas as linhas com condições de operação variando entre moderadas a agressivas.

A Tabela 3 [29, 30] mostra as áreas a serem inspecionadas numa caldeira, os mecanismos de falha
primários e as técnicas de inspeção aplicadas nesses pontos.
5. CONCLUSÕES
A vida remanescente dos componentes pode ser quantificada por equações matemáticas baseadas em leis
fundamentais da física. Estas soluções matemáticas requerem um conhecimento detalhado de grandezas
como temperatura do metal, pressão, fluxo do vapor, geometria, taxas de corrosão, erosão e propriedades
mecânicas dos materiais. Nestes casos, a monitoração on-line sempre traz ganhos, uma vez que quanto
mais próximos da realidade os dados de entrada para os cálculos matemáticos, mais realistas são os
resultados.
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Todas as metodologias para cálculo de vida remanescente apresentam limitações e por esta razão deve-se
usar várias metodologias conjugadas, selecionadas de acordo com o mecanismo de degradação
predominante no componente.

Entretanto, seja qual for a metodologia de cálculo da vida remanescente utilizada, a inspeção de campo
periódica continua sendo necessária. É fundamental ao se determinar a vida remanescente de um
componente confrontar os resultados obtidos pelos métodos analíticos com os resultados obtidos na
inspeção de campo.

SH
secundário

Coletor de saída
Banco de tubos
Coletor de entrada
Atemperador
Tubos de interligação

X

X

X
X
X

X

ABCHEFK
G
EHK
CF
GM

Mecanismos
de falha
primários

Métodos de
inspeção

Replicas
Metalografic
as

Amostras
externas
(boat
samples) para
teste

Componente da Caldeira

Amostras do
tubo
necessárias

Tabela 3: Componentes, mecanismos de falhas e técnicas de inspeção

1,2,3
1,2,3,7
1,2,3
1,2,5
1,2,3
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RH e SH

Coletor(es) de saída
Banco(s) de tubos
Coletor de entrada
Atemperador

X

SH primário
Economizador

X

1,2,3
1,2,3,4,7
1,2,3
1,2,5

X

GM

1,2,3

X
X

ABCEHFK
G
EHK

1,2,3
1,2,3,4
2,3,5

X

GM

2,3,5

AFK
GL

2,3,5,6
2,3,4,6

AF

2,3,4,6

DGL

2,3,4,5

DGL

2,3,4

EHJ

2,3,5,6

AC

2,3

DL

2,3

X

Tubos de interligação
Coletor(es) de entrada
Banco(s) de tubos

ABCEHFK
G
EHK
CF

X

Tubos de interligação
Coletor de saída
Banco(s) de tubos
Coletor de entrada

X

X

X

Coletor(es) de saída

Tubos das paredes d’água do
evaporador
Tubos das paredes de vapor 2º
passe (convectivo)
Tambor
Coletores das paredes d’água do
evaporador
Tubos das paredes d’água junto
às fixações
Legenda:

X

X

A – Inspeção interna dos niples e dos tampões removíveis dos
coletores;
B – Medidas dimensionais dos coletores;
C – Detecção ultra-sônica de defeitos (angular, direta);
D – Radiografia;
E – Líquido penetrante;
F – Endoscopia;
G – Teste ultra-sônico de espessura;
H – Partículas magnéticas;
J – Partícula magnética (úmido-fluorescente);
K – Partícula magnética nos niples (stubs);
L – Remoção dos tubos nos ligamentos (fixações);
M – Monitoramento da deformação (dimensional).
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ANEXO I

UTILIZAÇÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS COMO TÉCNICA PARA
IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS EM COMPONENTES MECÂNICOS DE
INSTALAÇÕES DE GERAÇÃO TÉRMELÉTRICAS
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1. INTRODUÇÃO:
Os últimos dez anos apresentaram um considerável desenvolvimento nas técnicas de ensaios não
destrutivos. Em parte isto se deve a necessidade de satisfazer os particulares e severos requisitos de
segurança e confiabilidade exigidos pela engenharia nuclear e aeroespacial, bem como setores
recentemente desenvolvidos como a engenharia civil, proteção de obras de arte e do meio ambiente. As
extraordinárias capacidades disponíveis de eletrônica e da informática também constituíram importantes
fatores de desenvolvimento das técnicas de END.

Uma das características dos END é permitir inspeções repetidas numa mesma peça ao longo do tempo.
Assim é possível acompanhar a evolução do desgaste ou dano, facilitando estabelecer a correlação destes
com as condições de serviço. Muitas das técnicas existentes requerem pouca preparação e alguns
equipamentos de ensaio são portáteis, então, frequentemente, é possível executar um ensaio e qualificar
as peças rapidamente. Em muitos casos, os custos dos END são baixos, tanto por objeto testado quanto
para toda a produção, em comparação com os ensaios destrutivos ou os resultados de uma falta de predição
sobre uma falha. O ensaio não destrutivo (END) é uma ferramenta essencial com a qual os envolvidos
com Manutenção devem estar familiarizados para que possam preventivamente, diagnosticar as causas
das falhas, mal funcionamento e deterioração de componentes.

As técnicas mais usuais de END são, na realidade, métodos similares aos utilizados na medicina onde
técnicas são utilizadas na avaliação da saúde ou da patologia de um paciente. Os resultados desses ensaios
são dependentes do papel que os técnicos desempenham no projeto, planejamento e execução dos
mesmos.

Pessoas qualificadas e bem treinadas são necessárias tanto para aplicação quanto para interpretação dos
resultados. No Brasil, as qualificações e certificações são feitas por organizações de classes, instituições e
fundações governamentais. A principal é o Sistema Nacional de Qualificação e Certificação - SNQ&C
gerenciado pela Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção- ABENDI, com
reconhecimento pelo INMETRO. As certificações de pessoal são dirigidas a segmentos industriais, tais
como: siderurgia, aeronáutica, calderaria, petróleo e petroquímica e outros (Ricardo Andreucci).
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2. OBJETIVO:
O anexo I da presente Recomendação Técnica consiste em um resumo sobre as principais técnicas END,
sem que seja realizado um profundo estudo do ensaio em sí, de suas particularidades e procedimentos de
execução. Procura oferecer indicação para a escolha dos caminhos que conduzam a execução de ensaios
adequados ao problema específico vivenciado pela manutenção, dissertando sobre limitações e vantagens
que deverão ser observados pelos profissionais de manutenção.

3. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS.
3.1 Exame visual
3.1.1 Princípio:

Em todos os casos onde a superfície a ser ensaiada for de fácil acesso, o ensaio é realizado a olho nu, com
ou sem o auxílio de lente de aumento, ou, até mesmo de uma câmara de vídeo. Com a realização do
ensaio visual como primeiro método de ensaio, qualquer condição da superfície da peça ou componente
que possa vir a inviabilizar a realização de um determinado ensaio posteriormente será detectada e
corrigida, evitando perdas de tempo e recursos.

3.1.2 Utilização
O ensaio visual é utilizado em uma série de situações como a identificação de vibrações excessivas,
corrosão, amassamentos, fraturas, vazamentos, deformações, empolamentos por hidrogênio, esfoliações,
escamação, vazamentos, corrosão do tipo alveolar ou "pitting", etc.

As superfícies com pouco acesso podem ser inspecionadas visualmente usando-se endoscópios com fibras
óticas rígidas ou flexíveis, as quais permitem o acesso a complexas áreas internas. Os endoscópios mais
modernos utilizam câmaras de video de 6 a 8 mmde diâmetro que são guiadas para dentro da cavidade a
ser examinada.

A aplicação do ensaio é extensa, entretanto pode ser ressaltado seu valor em:
- equipamentos, componentes ou à tubulações ligadas aos mesmos, bem como suas
juntas de expansão, fole, tirantes, etc
- tubos em condensadores de vapor e geradores de vapor na região próxima aos espelhos.
- verificação de espaçamento mínimo entre tubulações.
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- verificação de suportes, molas ( deformação )
- avaliação do estado do isolamento térmico:
- para o isolamento a frio: verificar a existência de condensação ou vegetação,
indicativos de baixa eficiência.
- para o isolamento à quente: verificar existência de danos que possam representar
uma condição insegura (risco de queimadura, desmoronamento), que seja uma
condição para instalação de CSI, que provoque perda de energia ou afete o
processo
- avaliação do estado geral da pintura.
- danos em mancais
O ensaio visual deve ser realizado de acordo com um procedimento escrito e um registro das não
conformidades. A documentação deverá descrever qual o processo utilizado e seus referênciais para
posterior utilização. De uma maneira geral, referências físicas para as dimensões medidas ou observadas
devem acompanhar o registro. Um exemplo típico é a adoção de objetos de tamanho notadamente
conhecidos como uma tampa de caneta, em fotos ao lado do item inspecionado. Devem acompanhar ao
ensaio visual a utilização de demais sentidos ( tato, audição, olfato) na identificação de vazamentos,
aquecimento, vibrações, etc.

3.1.3 Limitações:

A principal limitação do ensaio visual está na possibilidade de se detectar somente descontinuidades
superficiais. Além disto, é uma técnica fortemente susceptível ao conhecimento técnico do examinador e
de sua experiência profissional em relação aos equipamentos observados.
3.2. Exame através de ensaios por Líquidos Penetrantes
3.2.1. Princípio
Este método está baseado no fenómeno da açâo capilar que é a tendência de um líquido em entrar num
tubo capilar e em proriedades como viscosidade e tensão superficial. Consiste em fazer penetrar na
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abertura da descontinuidade um líquido. Os líquidos penetrantes podem ser coloridos ou fluorescentes,
estes últimos de maior sensibilidade. Após a remoção de seu excesso faz-se extrair da descontinuidade
este líquido utilizando-se um revelador. O líquido extraído adquire a configuração da descontinuidade
apresentando sua geometria por coloração contrastante com o revelador. O poder de penetração é uma
característica bastante importante uma vez que a sensibilidade do ensaio é enormemente dependente do
mesmo. É um ensaio excepcionalmente comum e difundido devido à existencia de produtos spray que
viabilizam a execução de forma bastante simples.
3.2.2. Aplicações e desenvolvimento
O método de ensaio com líquido penetrante é adequado para a detecção de descontinuidades que ocorrem
na superfície e desde que elas estejam "abertas", ainda que invisíveis ao olho nú.
A execução do ensaio basicamente é composta das etapas de limpeza da superfície, aplicação do líquido
penetrante, medição de tempo, remoção do líquido penetrante, aplicação do revelador, medição de tempo,
obtenção de sinal, análise dos resultados, registro, comparação com critérios de aceitação
normatizados,conforme Figura 1.

1.

Peça trincada

2.

3.

Remoção do Líquido Penetrante

4.

Líquido Penetrante Aplicado

Aplicação do Revelador

Figura 1 – Sequência de aplicação do ensaio de líquido penetrante
O ensaio possui diversos métodos, seguindo abaixo algumas características comuns dos componentes.
3.2.3. Penetrantes
Os penetrantes são classificados de acordo com a visibilidade e o processo pelo qual são removidos da
superfície do objeto examinado. Quanto ao tipo, eles podem ser visíveis sob iluminação comum (Tipo II)
ou do tipo fluorescente (Tipo I), que só podem ser vistos com luz ultravioleta. Quanto ao processo de
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remoção podem ser removíveis por água (A), podem ser pós-emulsificáveis (B/D) ou removíveis por
solvente (C). Esta classificação pode ser observada na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Classificação de Líquidos Penetrantes
Tipos

Removível por Água

Pós-Emulsificável

Removível por
Solvente

Tipo I
Fluorescente
Tipo II
Visível sob luz normal

A

B - Hidrofílico
D - Lipofílico

C

A

C

Os penetrantes também são elaborados de forma a apresentar diferentes níveis de sensibilidade. Quanto
maior o nível, menor o tamanho da descontinuidade que o sistema pode detectar. Entretanto, maior será a
quantidade de indicações não relevantes. Os cinco níveis de sensibilidade são:
- Nível 1/2 - Sensibilidade ultra-baixa
- Nível 1 - Baixa sensibilidade
- Nível 2 - Média sensibilidade
- Nível 3 - Alta sensibilidade
- Nível 4 - Sensibilidade ultra-alta
As inspeções podem ser realizadas utilizando-se penetrantes visíveis sob luz comum ou ultravioleta. Os
penetrantes fluorescentes são mais sensíveis porque o olho humano é mais sensível a uma indicação
brilhante em um fundo escuro.
Os penetrantes visíveis sob iluminação normal possuem um corante vermelho, que proporciona um alto
contraste com o fundo branco formado pelo revelador. Os penetrantes fluorescentes possuem corantes que
fluorescem quando expostos à luz ultravioleta.
Os penetrantes removíveis por solvente são normalmente fornecidos em aerossol e utilizados para a
inspeção de regiões pequenas.
Os penetrantes removíveis por água são os mais fáceis de serem utilizados e de menor custo para a
inspeção de grandes áreas.
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Os penetrantes pós-emulsificáveis são elaborados para serem insolúveis em água e não podem ser
removidos da superfície do material somente com a utilização de água. Tornam-se removíveis por água
somente após uma reação química com um agente emulsificador. Ele é utilizado quando a lavagem para
remoção do excesso de penetrante pode retirar o mesmo do interior das descontinuidades porventura
existentes na peça. Após a aplicação é necessário um tempo de espera para que a reação de emulsificação
ocorra. Este tempo é determinado experimentalmente e é crítico na realização do ensaio. Tempos
excessivos farão com que o a reação de emulsificação se estenda ao penetrante presente no interior de
descontinuidades, fazendo com que o mesmo seja removido, resultando em sua não detecção.
O processo utilizado para a remoção do excesso de penetrante da superfície deve ser tal que não haja a
remoção de penetrante do interior de descontinuidades. O processo difere em função do método (A, B, C
ou D).

Para penetrantes removíveis por solvente, o excesso deve ser removido, inicialmente, com um pano
seco que não desprenda fiapos. Após a remoção de todo o excesso, o processo deve ser repetido com um
pano, agora, levemente umedecido com solvente, para o término da operação. O solvente não pode, em
nenhuma situação, ser aplicado diretamente à superfície, sob pena de retirar liquido penetrante do interior
de descontinuidade. Para penetrantes removíveis a água, o excesso pode ser removido por imersão,
manualmente ou por borrifo de água na superfície. Neste caso a pressão da água não deverá exceder 280
kPa. Em todas as situações a temperatura da água deverá estar entre 10°C e 38°C.

3.2.4. Revelador

A função do revelador é a de absorver o penetrante do interior das descontinuidades existentes, de
maneira que ele atinja a superfície, evidenciando a presença das mesmas. Os materiais utilizados como
reveladores são disponíveis em diferentes formas:

Pós secos - geralmente considerado o menos sensível, de custo mais acessível e fácil de aplicar. São
utilizados como fornecidos e aplicados logo após a secagem da superfície. É comum e efetiva a
aplicação do revelador em pó em câmara fechada, onde se cria uma “nuvem" de revelador. Suspensão
aquosa de pós - consistem de partículas insolúveis de revelador suspensas em água. O banho deve ser
mantido sob agitação para evitar a decantação.
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Solução aquosa - consiste de um grupo de produtos químicos que são dissolvidos na água e formam
uma camada de revelador sobre a peça, quando a água evapora. A melhor maneira de aplicá-lo é por
spray.

Suspensão do pó revelador em solvente - o material revelador é mantido suspenso em um solvente
volátil, sendo aplicado normalmente por spray.

3.2.5. Utilização
O ensaio é utilizado em qualquer condição onde se procura descontinuidades superficiais, falhas em
processos de soldagem e de fundidos tais como: gota fria, trinca de tensão, costuras, dupla laminação,
etc, e aquelas de serviço tais como trincas de fadiga e corrosão sob tensão.

O líquido penetrante mostra a localização das descontinuidades superficiais com precisão e grande
simplicidade embora as dimensões sejam aumentadas. As pesquisas conduzidas pelo fabricante tem
resultado no desenvolvimento de produtos mais sensíveis, menos tóxicos e biodegradáveis. O Código
ASME, Seção VIII, Divisão I, Apêndice 8 apresenta algumas definições e critérios para avaliação de
indicações produzidas no ensaio por Líquidos Penetrantes.

3.2.6. Limitações
O método não se restringe a qualquer tipo de material ou estrutura, embora o material não possa ter
uma superfície porosa tais como em certas cerâmicas;

Descontinuidades subsuperficiais ou fechadas na superfície não são detectadas;

Superfícies excessivamente rugosas ou porosas muitas vezes não podem ser ensaiadas;
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O ensaio é normalmente limitado a áreas facilmente acessíveis;

O ensaio com produtos comuns é, normalmente, limitado a ma faixa de temperatura entre 12° e
56°C; entretanto, existem produtos especialmente formulados para altas temperaturas;

A sensibilidade do método é dependente do acabamento superficial das condições de limpeza da
superfície e dos eventuais contaminantes existentes dentro das fendas e poros.

3.3. Exame através de ensaios por Partículas Magnéticas.
3.3.1. Princípio

Quando um campo magnético é aplicado a um material ferromagnético as linhas de campo penetram no
material e, caso haja algum obstáculo à sua passagem, elas tendem a contornar este obstáculo. Se este
obstáculo estiver próximo à superfície, as linhas de campo tenderão a contorná-lo e, dessa forma, sair à
superfície, ocorrendo a fuga de fluxo.

Caso sejam jogadas partículas magnéticas nesta região, elas tenderão a se acumular na região de
ocorrência da fuga de fluxo, formando uma indicação no local da descontinuidade.

Para que as descontinuidades sejam detectadas é importante que elas estejam de tal forma que sejam
"interceptadas" ou "cruzadas" pelas linhas do fluxo magnético induzido; consequentemente, a peça
deverá ser magnetizada em pelo menos duas direções defasadas de 90°, conforme Figura 2. O campo é
gerado por equipamentos indutores.
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Figura 2 – Linhas de fluxo induzido

3.3.2. Aplicações e desenvolvimento

As partículas utilizadas na inspeção por partículas magnéticas devem ter características especiais para
proporcionar resultados satisfatórios no ensaio. Elas são produzidas a partir materiais com alta
permeabilidade magnética e baixa retentividade. A alta retentividade faz com que as partículas sejam
facilmente atraídas por pequenas fugas de fluxo produzidas por descontinuidades. A baixa retentividade
faz com que as partículas não se aglomerem umas às outras ou na superfície do material. As partículas
apresentam colorações diferentes, selecionadas em função do fundo (superfície da peça) sobre o qual
serão aspergidas. Para fundos escuros são utilizadas partículas de cores mais claras e para fundos mais
claros, partículas de cores mais escuras, isto para garantir um bom contraste entre a superfície do
material e a indicação formada pelas partículas.

3.3.3. Partículas magnéticas secas

As partículas magnéticas secas são fornecidas normalmente nas cores amarela, vermelha, cinza, branca e
preta, dentre outras, devendo ser selecionadas de forma a possibilitar um bom contraste com a
superfície examinada.

3.3.4. Partículas magnéticas para via úmida
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As partículas magnéticas para via úmida são disponíveis para serem utilizadas nos ensaios realizados com
luz branca ou ultravioleta. Elas são preparadas para serem utilizadas como suspensão em destilado
leve de petróleo ou água. Devido ao seu tamanho menor, são normalmente utilizadas para a detecção de
descontinuidades menores do que o método via seca. Partículas que fluorescem emitindo luz com
tonalidade verde amarelada são as mais comuns, devido à maior sensibilidade do olho humano para essa
coloração.
3.3.5. Utilização de parelho indutor – Yoke
O yoke eletromagnético, Figura 3, consiste basicamente de uma bobina enrolada em um entreferro ou
núcleo em forma de "U". O yoke induz na peça um campo magnético longitudinal, que é gerado por
corrente alternada. Durante a inspecão, as descontinuidades são detectadas entre os pontos de contato do
yoke, em uma direção aproximadamente perpendicular às linhas de força do campo magnético
estabelecido na peça.

Figura 3 – Yoke eletromagnético

3.3.6. Utilização de eletrodos:
Esta técnica consiste na injeção de corrente na peça através de eletrodos que são alimentados por um
gerador de corrente, contínua ou retifiçada de meia onda. A corrente ao passar pela peça, provoca um
campo magnético circular na mesma. A intensidade de corrente a ser utilizada depende da distância entre
os eletrodos e da espessura da peça a ser inspecionada, conforme Figura 4.
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Figura 4 - Conjunto típico de eletrodos utilizado para o ensaio por partículas magnéticas.

3.3.7. Utilização de aparelhos estacionários:
São projetados para serem utilizados em laboratórios ou em linha de produção, com características
especiais para atender a cada necessidade. Normalmente são projetados para trabalhar via úmida.
Possuem dispositivos que possibilitam a magnetização longitudinal ou circular da peça, conforme
Figura 5.

Figura 5 - Magnaflux e seu tipo Fluorescente "Magnaglo" são os métodos de ensaio não destrutivo
mais conhecidos e usados para detecção de trincas e outras descontinuidades superficiais e subsuperficiais em metais magnéticos. Tendo sua aplicação em sólidos, forjados, fundidos, etc, são
usados tanto em caldeirarias, nas indústrias aeroespaciais, fundições, forjarias, automobilística,
ferroviárias, nucleares, etc. Aplicação não só na fabricação como também na manutenção e
montagens Industriais.
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3.3.8. Utilização

O ensaio é utilizado em qualquer condição onde se procura descontinuidades superficiais e
subsuperficiais em materiais ferromagnéticos, tais como: trincas, junta fria, inclusões, gota fria, dupla
laminação, falta de penetração, etc. Alguns exemplos típicos de aplicações são fundidos de aço ferrítico,
forjados, extrudados, soldas e outros materiais ferrosos. O Código ASME, Seção VIII, Divisão I,
Apêndice 6 apresenta algumas definições e critérios para avaliação de indicações produzidas no ensaio
por partículas magnéticas.
com temperaturas de até 50°C por via úmida e até 300°C por via seca.

3.3.9. Limitações
A técnica de partícula magnética apresenta as seguintes limitações:
-

é aplicável somente em materiais ferromagnéticos;

-

apresenta pouca sensibilidade para descontinuidades tridimensionais;

-

só pode ser automatizado com sucesso nas etapas manuais;

-

a interpretação dos resultados deve ser realizada por pessoal qualificado;

-

apesar da existência de especificações e padrões fotográficos, sempre existirá o elemento
subjetivo na interpretação dos resultado;

-

normalmente o ensaio é limitado a áreas com fácil acesso.

-

riscos para os profissionais envolvidos com o exame por partículas magnéticas são: o choque
elétrico, inalação de partículas durante a sua aplicação, a exposição à luz ultravioleta e o
manuseio das partículas e concentrados.
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3.4. Exame através de ensaios radiográfico
3.4.1. Princípio
O ensaio radiográfico baseia-se na absorção diferenciada da radiação pela matéria. Consiste,
basicamente, em fazer passar um feixe de radiação X (radiografia) , radiação y (gamagrafia) ou
nêutrons através do objeto em estudo e registrar as características da radiação emergente do objeto
utilizando um meio adequado, como um filme radiográfico, uma tela fluorescente ou dispositivos
eletrônicos de detecção da imagem radiográfica. É bastante similar à radiografia humana.
É comum a confusão entre os termos radiografia e gamagrafia. A radiografia é um processo
industrial onde se faz uso de um aparelho gerador de radiação (Raios-X), enquanto a gamagrafia faz
uso das radiações gama emitidas por uma fonte radioativa, ou seja, um radioisótopo, principalmente
o Irídio-192 e Cobalto-60. Como não é comum deslocarmos uma aparelhagem especial ao campo,
fora do laboratório adotamos a utilização da GAMAGRAFIA.

3.4.2. Aplicações e desenvolvimento
A radiografia industrial pode ser realizada através de:
-

Aparelhos industriais: Os raios-X são produzidos a partir da interação de elétrons
acelerados com a matéria. Portanto, para que haja a produção de raios-X é necessária uma
fonte de elétrons, um meio para acelerar os elétrons, um alvo de um material adequado para
receber o feixe de elétrons. Este tipo de equipamento pode ser utilizado para a radiografia
panorâmica de soldas circunferenciais em tubos e componentes cilíndricos. Um equipamento
de raios-X típico pode ser observado na Figura 6

-

Fontes de Radiação Gama: Fontes radioativas utilizadas em radiografia industrial são
produzidas em reatores nucleares. As fontes usuais na gamagrafia são: isótopos de Cobalto-60,
Iridio-192 e Césio-137, com atividades até 3,7 TBq (100 Ci). Para serem utilizadas com
segurança nos trabalhos de radiografia industrial, as fontes radioativas são armazenadas em
equipamentos chamados irradiadores. Os irradiadores possuem uma blindagem, normalmente de
chumbo ou de urânio exaurido, envolta por uma carcaça de um material resistente a impactos.
Quando não estão sendo utilizadas, as fontes permanecem armazenadas nos irradiadores. Para
que a exposição seja feita de forma segura, as fontes radioativas são encapsuladas em recipientes
cilíndricos de aço inoxidável. Este recipiente é então acoplado à extremidade de um cabo de aço
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que tem, em sua outra extremidade, um engate para possibilitar a retirada e introdução da
fonte no irradiador para a execução de radiografias. Para a realização da radiografia, a fonte é
retirada do irradiador.

Figura 6 - aparelho industrial de raio X

A obtenção da imagem radiológica pode ser das seguintes formas:
-

Os filmes de raios-X consistem de uma base de poliéster, revestida em ambos os lados por um
substrato sobre o qual é depositada uma camada de emulsão, composta principalmente de cristais
de haletos de prata, como o brometo de prata ou o cloreto de prata. Quando a radiação X, gama
ou a luz atingem a emulsão, as regiões do filme que recebem uma quantidade suficiente de
radiação sofrem uma mudança. Alguns íons de Br- são liberados e capturados por íons de Ag+.
Esta prata, em suspensão é maior nas regiões da emulsão que receberam maiores quantidades de
radiação e menor naquelas que receberam uma quantidade menor. A distribuição da prata
metálica no filme, em maior ou menor quantidade, dá origem à imagem radiográfica.

-

A Radiografia Digital. A partir de década de 90, novos detectores digitais foram desenvolvidos e
comercializados tais como (i) IP-Imaging Plate e (ii) detector de tela plana TFT com transistores
de silício amorfo que suportam altas doses de radiação para observar imagens radiográficas online. Recentemente, estes equipamentos vêm sendo utilizados na radiografia industrial devido
uma série de vantagens em relação aos filmes convencionais tais como excepcional sensibilidade,
resolução espacial, maior faixa dinâmica e as imagens são digitais e podem ser processadas no
computador através de vários softwares de tratamento de imagens. A utilização da técnica traz
grandes vantagens:
-

Possibilidade de reutilização das placas;
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-

Menor tempo de exposição (as telas de fósforo utilizadas são sensibilizadas com até 20
vezes menos radiação do que os filmes Classe II);

-

Eliminação das etapas demoradas de revelação e fixação dos filmes convencionais
(dispensa-se câmara escura necessitando apenas de sala com penumbra de
aproximadamente 10 lux);

-

Não requer equipamento sofisticado para mostrar as imagens (permite gerar imagens em
computadores pessoais);

-

Também é importante frisar que permite utilizar fontes de raios gama de baixíssima
atividade:

-

Aumento da segurança intrínseca para trabalhadores radiográficos e indivíduos de
público, devido aos pequenos raios de isolamento, racionaliza o trabalho além de facilitar
o controle da área;

3.4.3. Utilização
As aplicações da gamagrafia são vitais no caso de inspeção de conjuntos/sistemas complexos, soldas
e materiais de fundição, análise de desgaste de peças em decorrência do atrito, redução de espessura
das paredes em função da corrosão e erosão, que normalmente não é possível de realizar com raiosX, conforme exemplos mostrados nas Figuras 7 e 8. É amplamente empregada nas siderúrgicas, na
indústria do petróleo, nas indústrias aeronaúticas e companhias aéreas.

As principais vantagens da gamagrafia são:
-

É possível realizar sem a remoção de isolamentos térmicos.

-

Pode-se executar sem a retirada do equipamento de serviço, sendo que a temperatura
do componente não interfere nos resultados da medição.

-

É possível avaliar a espessura de tubulações de pequeno diâmetro como vents, drenos,
conexões de instrumentos,

niples, uniões rosqueadas, soldas de selagem (filete)

indicando corrosão interna alveolar ou por “Pittings”.
-

Indica a posição de componentes internos de válvulas.

-

Detecta depósitos internos.

-

Na Gamagrafia, aços

de até 500mm de espessura podem ser examinados.

A

espessura máxima cai ainda mais nas técnicas de radioscopia por Raios X, 20mm
para o aço e 50mm para as ligas leves;
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-

As descontinuidades bidimensionais tais como trincas podem não ser detectadas se
elas estiverem orientadas a um determinado ângulo em relação ao eixo do feixe de
radiação;

-

A utilização de qualquer espécie de fonte emissora de radiação requer o
cumprimento da legislação pertinente à proteção radiológica, o que implica em
diferenças em um custo diferencial deste ensaio em relação aos demais.

-

Para uma avaliação correta das possíveis descontinuidades em um determinado
componente é necessário o conhecimento das suas características geométricas e de
seu processo de fabricação. O conhecimento de sua espessura, acabamento
superficial, do processo de soldagem, projeto da junta, dos tratamentos térmicos a
que foi submetido e de sua estrutura são de grande importância durante a avaliação.

Figura 7 - gamagrafia de tubulação de aço que sofreu corrosão/erosão nas superfícies internas e
externa da parede

Figura 8 - Gamagrafia de tubulação de aço com revestimento de manta térmica fixadas com
arame metálico. As setas indicam regiões com furos
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3.4.4. Limitações

Na Gamagrafia, aços de até 500mm de espessura podem ser examinados. A espessura máxima cai
ainda mais nas técnicas de radioscopia por Raios X, 20mm para o aço e 50mm para as ligas leves.
As descontinuidades bidimensionais tais como trincas podem não ser detectadas se elas estiverem
orientadas a um determinado ângulo em relação ao eixo do feixe de radiação. A utilização de
qualquer espécie de fonte emissora de radiação requer o cumprimento da legislação pertinente à
proteção radiológica, o que implica em diferenças em um custo diferencial deste ensaio em relação
aos demais.

Para uma avaliação correta das possíveis descontinuidades em um determinado componente é
necessário o conhecimento das suas características geométricas e de seu processo de fabricação. O
conhecimento de sua espessura, acabamento superficial, do processo de soldagem, projeto da junta,
dos tratamentos térmicos a que foi submetido e de sua estrutura são de grande importância durante a
avaliação.

3.5. Exame através de ensaios por ultrassom
3.5.1. Princípio
O ensaio ultrassônico baseia-se no fenômeno de reflexão de ondas acústicas quando encontram
obstáculos à sua propagação, dentro do material. Um pulso ultra-sónico é transmitido para o material
através de um transdutor especial, usualmente denominado de cabeçote. Os pulsos ultrassônicos
refletidos. Se, no interior do material, algum obstáculo estiver numa posição normal em relação ao
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feixe incidente, o pulso será refletido e captado pelo transdutor. O resultado das medições dos tempos
de ida e vinda deste pulso será convertido em sinais eletrônicos e mostrado em uma na tela calibrada,
possibilitando assim a localização e mapeamento do obstáculo. Assim como a radiografia é similar
ao ultrassom humano, entretanto a aparelhagem utilizada é simplificada, com o da Figura 9.

.

Figura 9 - aparelhagem de ultrassom
3.5.2. Aplicações e desenvolvimento
As técnicas uitrassônicas são, basicamente, divididas em duas:
-

técnicas

de

contato;

Na técnica de contato o cabeçote é diretamente aplicado no objeto usando-se água, óleo ou
outros agentes que sirvam de meio acoplante.
-

técnicas sem contato (imersão).
As técnicas sem contato envolvem a manutenção do cabeçote a uma certa distância do
objeto, de acordo com a sua espessura.

A escolha da técnica deverá ser feita levando-se em consideração a sensibilidade, forma geométrica
da peça, tipo e orientação da descontinuidade, simplicidade de operação, velocidade necessária para
a inspeção, etc.
A técnica de contato é mais aplicada a produtos de grandes dimensões e estruturas soldadas, ao
passo que a técnica de imersão é utilizada para o ensaio de grandes lotes de peças pequenas e
idênticas através de sistemas automatizados, especialmente na indústria aeronáutica onde se exige
alta sensibilidade no ensaio.
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Em ambos os casos a avaliação da descontinuidade é baseada na comparação entre os sinais obtidos
através dos blocos de calibração com descontinuidades artificiais com dimensões e localizações
conhecidas, com aqueles obtidos da peça ensaiada.
3.5.3. Utilização
O ensaio ultrassônico é, sem sombra de dúvidas, o método não destrutivo mais utilizado e o
que apresenta o maior crescimento, para a detecção de descontinuidades internas. Isto se
deve a facilidade na execução do ensaio, a precisão e alta sensibilidade, a velocidade de
realização, à ampla gama de espessuras que podem ser ensaiadas (até 10m). Por muito tempo
o ultrassom tem sido empregado nos ensaios de aprovação, controle de processo, inspeção de
aeronaves, e nas indústrias

nuclear, petroquímica e siderurgia. Crescentemente tem sido

utilizado para a caracterização de material; um exemplo típico é a avaliação da resistência do
cimento baseada na velocidade de propagação do ultrassom. Praticamente qualquer tipo de
descontinuidade pode ser mostrada através do ultrassom.

O ultrassom mecanizado automatizado ou semi-automatizado permite a varredura de grandes
áreas, dando informações de reduções localizadas de espessuras alvéolos e pittings, além de
permitir a identificação e localização de descontinuidades planares junto a soldas.

O ultrassom computadorizado permite que os dados de inspeção sejam armazenados e
através de softwares específicos seja possível a visualização de imagens das regiões
defeituosas, identificação dos defeitos e dimensionamento dos mesmos.

Através de ensaios de ultrassom é possível realizar a previsão da vida residual de tubulações
com a utilização de um método alternativo baseado na espessura da camada de óxido. A
espessura total da camada é a principal informação pretendida, pois com ela se consegue,
através de cálculos matemáticos, uma informação crítica: a temperatura média de operação do
tubo.

B-Scan é um método de apresentação gráfica dos resultados de uma série de medições de
espessura que mostra, em escala, o perfil da seção transversal do componente ou peça
inspecionada, conforme Figura 10. O rastreamento de espessuras em B-Scan, permite a
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localização, identificação e dimensionamento de perdas de espessura e alvéolos, fornecendo
um registro permanente através de uma impressora ou fita de vídeo e mapeamentos em
croquis com vista planificada.

Figura 10 – resultado da inspeção com ultrassom B-Scan - representação gráfica de
perda de espessura

Suas principais aplicações são a identificação e dimensionamento de regiões danificadas por
alvéolos e desgastes resultantes de processos corrosivos atuantes nos equipamentos. Quando
existe acesso visual direto a região danificada é possível o dimensionamento da área afetada

C-Scan consiste em um ensaio do tipo automatizado, que realiza o escaneamento ultrassônico da medição
de espessura, controlado remotamente. Possui diversas aplicações na inspeção de equipamentos,
realizando o levantamento detalhado das espessuras e perfis de estruturas existentes, dimensionando com
precisão falhas de: empolamento por H2S, corrosão uniforme e corrosão alveolar em dutos, esferas, vasos
de pressão e tanques.
Suas principais características são:
-

a possibilidade de inspeção em superfícies planas ou curvas;

-

operação remota, dispensando a montagem de andaimes;

-

resolução programável e ajustável via software;

-

visualização imediata das falhas em tela colorida de computador;

-

possibilidade de medição dimensional (comprimento e largura) das falhas.
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Imagens em C-Scan são mapas de espessuras indicadas por cores, com resolução de milhares de
pontos por m2 , suficiente para garantir a localização das mais baixas espessuras.

D-scan a imagem é perpendicular ao B-scan e C-scan. Entretanto, como o C-scan o D-scan usualmente
mostra dados coletados pelo ultrassom através de toda a parte da seção do volume inspecionado. O Dscan permite rápida discriminação das indicações ao longo de uma solda, apresentando a sua posição na
profundidade da superfície da varredura. D-varreduras são frequentemente usados na apresentação e
análise dos dados TOFD.

3.5.4. Limitações
As principais limitações do ensaio de ultrassom são:

-

Materiais com alta atenuação acústica (madeira, concreto, ferrosos com granulação grosseira e
metais não ferrosos), ou a alta temperatura, proporcionam ensaios de difícil realização;

-

Peças com formato complexo proporcionam excesso de ecos no pulso exigindo perícia do
operador;

-

Não há necessidade de contato direto com a superfície do objeto, em determinados equipamentos
ainda é necessária a retirada da camada de proteção

-

A sensibilidade do ensaio é afetada pela condição superficial do objeto;

-

A experiência do executor é fundamental na determinação do tipo de cabeçote, freqüência e
inúmeros outros parâmetros que sensibilizam significativamente os resultados.

-

Existe uma relativa dificuldade na interpretação dos sinais, o que requer um longo treinamento

-

É um ensaio extremamente especializado e exige do executor determinado grau de qualificação,
conforme a necessidade.

-

A medição da espessura de paredes por este método torna-se mais difícil quanto menor for a
espessura em questão. O primeiro eco de fundo aproxima-se mais e mais do pulso de transmissão
e finalmente não pode ser mais distinguido dele.
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3.6. Exame através de ensaio I.R.I.S
3.6.1. Princípio

O Sistema de Inspeção por Rotação Interna (IRIS) é um método de ensaio ultrassônico especial. Todas as
medições são feitas por uma varredura circunferencial completa do tubo e são mostradas na tela de um do
computador, produzindo imagens retangulares ou circulares em tempo real. Como alternativa pode-se
obter também a imagem nos sistemas C-Scan e D-Scan.
3.6.2. Aplicações e desenvolvimento
O princípio de operação do sistema é baseado na técnica ultrassônica de pulso-eco para medição de
espessura. O transdutor converte o pulso elétrico em ultrassom (US). Devido ao fato da transferência do
US do meio sólido para gasoso ser extremamente ineficiente, é utilizada água como meio de
transmissão/acoplamento. O pulso-eco é transmitido através da água até a parede interna do tubo, onde a
maior parte da energia sônica é refletida de volta ao transdutor. Uma pequena parte (aproximadamente
10%) é transmitida através da parede do tubo e é em grande parte refletida na parede externa do tubo em
direção à parede interna; novamente uma pequena parte do sinal é transmitida para a água e retorna ao
transdutor.

Além do movimento de rotação, provocado pelo fluxo de água, o operador efetua movimentos de
translação do transdutor. Portanto o feixe de ultrassom efetua um movimento helicoidal, de modo a varrer
toda a superfície interna e externa do tubo em todo o seu comprimento. Os sinais refletidos são
processados de forma a se obter imagem da parede do tubo, evidenciando-se a espessura mínima e os
defeitos encontrados interna ou externamente como a corrosão e a erosão.

3.6.3. Utilização
O ensaio IRIS é relativamente novo, mas trata-se de uma técnica bem estabelecida para inspeção de tubos
caldeiras e trocadores de calor. É uma ferramenta potente para avaliação da Integridade estrutural e
avaliação da vida útil destes equipamentos. Geralmente, é utilizada para a medição da espessura de
paredes e fendas causadas por corrosão e erosão de tubos de pequeno diâmetro. Esta técnica detecta e
quantifica fendas e áreas danificadas, bem como identifica alguma redução geral na espessura da parede,
de modo que o estado do tubo inteiro pode ser mapeado.
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Todas as medições feitas durante uma varredura completa, em toda a circunferência do tubo, são exibidos
em uma tela do computador para produzir uma imagem estacionária, em tempo real, retangular, circular
ou uma imagem C-scan do tubo e uma imagem D-scan para mostrar o
perfil do tubo, conforme mostra a Figura 11.

Imagem Bscan

Imagem C-scan

Imagem Dscan

Tela do
Equipamento

Figura 11 – Imagens exibidas na tela com a técnica I.R.I.S

3.6.4. Limitações

As principais limitações da técnica I.R.I.S são:

-

Não detecta trincas;

-

O resultado do ensaio depende da qualidade da limpeza interna do tubo inspecionado;

-

A qualidade do ensaio é influenciada pelo aparelho utilizado;

-

O ensaio não apresenta bom resultado para a inspeção de tubos aletados, quando estas apresentam
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continuidade com o material do tubo.

3.7. Exame através de ensaios por Correntes Parasitas.
3.7.1. Princípio

O método de ensaio por correntes parasitas consiste basicamente na indução de correntes elétricas, em
materiais eletricamente condutores, através de um campo magnético gerado por uma bobina alimentada
com corrente alternada. A passagem da bobina pela superfície da peça produz “correntes parasitas” que são
afetadas pela presença de qualquer descontinuidade em seu caminho, ou seja, as correntes induzidas no
material (correntes parasitas) são afetadas por variações que ocorrem na condutividade elétrica,
permeabilidade magnética e na geometria do material. A medição destas variações, comparada a uma
medição obtida por um padrão é o que produz os dados a serem analizados e assim transformados em
indicações de imperfeições nos itens ensaiados, ou seja, a flutuação do sinal correspondente é um indicativo
de uma possível descontinuidade
3.7.2. Aplicações e desenvolvimento
Todo ensaio por correntes parasitas requer os seguintes parâmetros:

-

Um equipamento apropriado para seleção da freqüência necessária;

-

As sondas superficiais, envolventes ou de furos, de acordo com os tipos de peças;

-

Padrões para calibração e ajuste do equipamento e do ensaio;

-

Ter uma idéia da localização, tamanho e tipo das descontinuidades esperadas;

-

Um procedimento escrito com o critério de aceitação/rejeição;

-

Um operador qualificado para compreender e interpretar o resultado

3.7.3. Utilização

Os ensaios de correntes parasitas são aplicados para:

-

Inspeção de tubos em trocadores de calor, utilizando-se sondas internas, como a que pode ser
observada na Figura 12.
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-

Detecção de trincas superficiais: neste caso é necessário utilizar um padrão que contenha
descontinuidades similares a trincas para a calibração do sistema de ensaio. Descontinuidades tais
como trincas, inclusões e corrosão podem ser detectadas na superfície ou na subsuperfície dos
materiais e peças. O ensaio é sensível a presença de pequenas trincas e outras descontinuidades;

-

Detecção de imperfeições em núcleos magnéticos de geradores: é possível detectar a presença de
falhas em núcleos magnéticos de geradores. Existe uma tecnologia desenvolvida conhecida como
EL-CID ( eletromagnetic core imperfection detector) que se baseia em fluxos de correntes e
obtem, através de um pickup próprio, um sinal de tensão que é proporcional às correntes parasitas
que fluem no interior das bobinas laminadas. Este ensaio é de enorme valia para os sistemas de
geração de energia, conforme Figura 13.

Figura 12 – inspeção de tubos trocadores de calor com correntes parasitas

Figura 13 – Imagens do ensaio EL-CID
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O ensaio por correntes parasitas não se limita à detecção de descontinuidades. Possui, aplicações diversas,
de grande auxílio nas linhas de produção, descritas a seguir:

Medição de condutividade
Para a medição de condutividade elétrica e diferenciação de materiais não-magnéticos, os equipamentos
utilizados são normalmente portáteis, com frequência fixa de 100 kHz. Esta aplicação é somente para
materiais não-magnéticos. Os materiais ferromagnéticos apresentam uma variável que é a permeabilidade
magnética, que torna impossível a determinação exata da condutividade.

Medição de espessura de camadas
Para a medição de camadas não condutivas sobre metais condutores não magnéticos, é utilizado o efeito
lift off. Ex.: Camada de anodização, verniz, plástico sobre alumínio, cobre, latão, etc. Podem também ser
medidas camadas não-magnéticas sobre materiais magnéticos. Ex.: Camadas de tinta, plásticos, cromo,
cádmio, borracha, vernizes, papel, esmalte, etc..

Medição de espessura de materiais não-condutores
O material não-condutor é colocado sobre uma chapa de material condutor. Ao colocar a sonda sobre ele,
a espessura será igual à distância da sonda até a superfície do material condutor. Pode ser utilizado o
efeito lift off, até aproximadamente 50 mm de espessura.

Diferenciação de materiais
Com a utilização de duas sondas, se os materiais são iguais, não há tensão de saída nosecundário. Se os
materiais são diferentes, a tensão de saída será proporcional à diferença entre ambas. Com a utilização de
uma sonda, é colocada a peça padrão na bobina e posteriormente na peça em ensaio. Pela análise do
gráfico, é verificada se há diferença.

Dureza
É a verificação da homogeneidade de tratamento térmico. Quando um metal ou liga é submetido a um
tratamento térmico, a dureza aumenta ou diminui, dependendo do material, que também afeta a
condutividade e a permeabilidade do material. A variação indesejada do tratamento térmico é detectada
pelo ensaio.

CSCAN - Equipamentos foram projetados para permitir a imagem em C Scan, que é um mapeamento em
cores, em duas dimensões da superfície a ser ensaiada. As informações de cada uma das bobinas são
registradas e permanecem disponíveis no plano de impedância. Na técnica por phased array, vários
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sensores são montados lado a lado na mesma sonda. A informação de cada uma das bobinas é registrada
e permanece disponível no plano de impedância. A sonda é deslocada por cima das descontinuidades e
cada bobina produz um sinal de correntes parasitas, conforme mostra a Figura 14..

Figura 14 – Equipamento projetado para permitir a imagem em C-Scan

Em juntas soldadas de alumínio pode-se detectar falta de penetração na raiz das juntas em uma única
varredura, em curto espaço de tempo, além de identificar as áreas que tenham grande probabilidade de
presença de camadas de óxido.

3.7.4. Limitações
As limitações do método de correntes parasitas são:
- O método só é aplicável em materiais condutores de eletricidade para a detecção de descontinuidades
superficiais, ou sub superficiais, em profundidade de até 15 mm se o material tiver condutividade
entre média e baixa. Esta profundidade decresce drasticamente com o aumento da condutividade e
para materiais ferromagnéticos;
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- O tempo de ensaio é elevado para peças maiores, tendo em vista que as sondas de varredura são
pontuais
- A superfície a ser examinada deve ser acessível para a sonda de teste;
- O treinamento dos operadores é mais rigoroso que para outros métodos de teste;
- O número e custo dos padrões necessários podem ser altos, para a realização do ensaio;
- A profundidade de penetração deste método de ensaio é limitada às regiões próximas à superfície;
- O acabamento superficial pode interferir nos resultados do ensaio;
- A interpretação dos resultados quanto ao reconhecimento do tipo de descontinuidades é
razoavelmente difícil;
- A automatização do método pode ser difícil em alguns casos. Por exemplo na inspeção interna em
um tubo.
- É necessária uma grande habilidade do operador, devido ao fato que os muitos equipamentos não
têm disponibilidade de registro.
- Descontinuidades paralelas ao caminho das correntes não causam interrupção e não podem ser
detectadas
3.8. Exame através de ensaios metalográficos por réplica
3.8.1. Princípio
Quando não podemos obter uma amostra do material, realizamos uma réplica da estrutura metalúrgica do
material em campo, para posterior análise metalográfica em laboratório. A metalografia por réplicas é um
método não destrutivo para exame indireto da microestrutura, que permite avaliar as propriedades dos
materiais metálicos.
3.8.2. Aplicações e desenvolvimento
A técnica consiste na preparação da região a ser analisada através de lixamento e polimento até a obtenção
de uma superfície bastante polida e isenta de riscos. Após esta preparação a superfície polida é atacada
com reagentes químicos específicos para cada material e de acordo com o que se pretende visualizar. A
reprodução da microestrutura é feita em pedaços de folha de acetato bem fina, levemente umedecidos com
solvente próprio, possibilitando a colagem do acetato à superfície. Após a cura do acetato, este é retirado e
a microestrutura estará nele reproduzida. Este pedaço de acetato contendo a microestrutura replicada da
superfície polida e atacada pode ser metalizado em ouro para um melhor contraste quando da observação
em microscopia ótica ou eletrônica de varredura.
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Para execução do ensaio é necessário o acesso à superfície do item a ser examinado e o conhecimento das
técnicas necessárias para a obtenção de uma amostra metalográfica. Basicamente o executor tem que estar
munido dos sequintes equipamentos:
- KIT com Lixas de diversas granulometrias;
- Pastas polidoras diamantadas com diversas granulometrias em Micra;
- Polidora portátil;
- Microscópio de réplica ( para verificar a superfície antes de sua cópia);
- Kit com os produtos necessários ao ataque das superfícies.
- Produtos para limpeza e passivação;
- Lâminas de acetato;
- Produto para ativação do Acetato;

3.8.3. Utilização:
A técnica de réplica metalográfica pode ser usada para

-

Determinar vida remanescente, avaliar danos provocados por condições de operação fora de
especificação, superaquecimento, incêndios, corrosão ou outros mecanismos de dano associados com
mudanças microestruturais.

- Avaliar transformações provocadas por utilização continua a temperatura elevada em caldeiras,
reatores, tubulações de processo, identificação de mecanismos de degradação de superfícies com
trincas, pittings, etc.

3.8.4. Limitações
As principais limitações da réplica metalográfica são:
- É um ensaio caro e demorado para ser realizado numa quantidade suficiente de tubos.
- É muito dependente da habilidade do executor da réplica.
- Exige mão de obra especializada em estruturas de materiais.
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3.9. Exame através de ensaios por extensometria

3.9.1. Princípio
Quando na análise de tensões por extensometria, o sistema de medição é formado basicamente de
sensores de deformação, o extensômetro de resistência variável, que converte deformação mecânica em
variação da resistência elétrica. As deformações que ocorrem na peça são medidas pelo extensômetro,
porém as leituras não saem em forma de gráficos, tabelas ou relatórios. É necessária a utilização de um
conjunto de aparelhos de transforma a deformação sentida pelo extensômetro em informações concretas.
Essas deformações medidas são normalmente pequenas, produzindo variações no sinal elétrico nas
mesmas proporções, não podendo ser lidas diretamente por um osciloscópio ou um multímetro. Esse
processo da verificação do fenômeno da deformação até a informação dos dados legíveis é feito por um
sistema de medição.
3.9.2. Aplicações e desenvolvimento
O método mais utilizado para se medir as variações de resistência que ocorrem no extensômetro é o
método da ponte de Wheatstone, onde o extensômetro faz parte de um ou mais braços da ponte. Na
ausência de deformação a ponte se encontra em equilíbrio. Com a deformação e a conseqüente
variação da resistência do extensômetro, a ponte sofre um desbalanceamento que é proporcional à
deformação. Outro método é a medida direta das variações da resistência do extensômetro, que
apresenta a vantagem de eliminar os efeitos de variação da temperatura e do comprimento dos cabos,
que interferem com as medições ao se usar um circuito de Ponte de Wheatstone.

Os extensômetros têm as seguintes características gerais, que denotam sua importância e alto uso:
- alta precisão de medida;
- baixo custo;
- excelente linearidade;
- excelente resposta dinâmica;
- fácil instalação;
- pode ser imerso em água ou em atmosfera de gases corrosivos (com tratamento adequado);
- possibilita realizar medidas à distância.
Medição das Deformações com Extensometria Convencional
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Para a medição das deformações, os extensômetros são fixados na superfície da estrutura que deve ser
monitorada. Quando a estrutura se deforma, sob a ação de carregamentos externos ou de carregamentos
de trabalho, estas deformações são transmitidas ao extensômetro, conforme mostra a Figura 15.

Figura 15 – medição das deformações com extensometria convencional

Determinação de Tensões Residuais pelo Método do Furo Central
O método do furo central, para a medição das tensões residuais atuantes em um material, componente ou
estrutura, é um método padronizado pela ASTM. Ele consiste na introdução de um furo na superfície do
material examinado e na monitoração do alívio local das tensões que ocorre no material devido à
introdução do furo, conforme Figura 16.

Em principio todos os extensômetros podem ser utilizados em soluções de problemas de análise de
tensões experimental ou na construção de transdutores e células de carga. Porém, existem diversos tipos
de extensômetro no mercado, fazendo que alguns sejam preferidos em aplicações particulares. A seleção
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dos extensômetros a serem utilizados na análise deve considerar basicamente a aplicação do
extensômetro e as condições que o afetam durante a operação

Figura 16 - método do furo central, para a medição das tensões residuais atuantes em um material
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3.9.3. Utilização
A utilização da extensometria é vasta e aplicável nas condições onde deseja-se:

- acompanhar os níveis de tensão em um componente, ou como técnica de medição de deformações
ocorridas em materiais, até mesmo sem retirra o equipamento de operação. É essencial para
monitoramento dinâmico de estruturas sujeitas a carregamentos.

- buscar conhecimento à respeito das condições de tensões residuais em dutos nos quais produtos são
transportados. As tensões mecânicas devidas ao carregamento são consideradas nos cálculos de
dimensionamento, porém o nível de tensões residuais é raramente considerado e a medição raramente
é executada em campo. A técnica permite que seja feita esta medição de forma rápida e com custo
vantajoso se comparada a outras técnicas.

- Acompanhamento do nível de tensão em ensaios de carga.: visa monitorar os níveis de tensão
enquanto um equipamento é ensaiado, evitando uma falha catastrófica.

Os extensômetros possuem outras inúmeras aplicações que vão além de medir deformações, de forma
que grandeza física capaz de produzir uma variação de resistência elétrica pode em princípio ser
analisada através deste sensor: deslocamento, força, torque, aceleração, temperatura, vazão, pressão, etc.

3.9.4. Limitações
As limitações dos ensaios por extensiometria são:
- Necessita compensação da variação da temperatura, considerando-se que a temperatura gera
deformações em corpos sólidos e que estas poderiam ser confundidas com a provocada pela ação
da força a ser medida.
- Os adesivos para colagem dos extensômetros têm de apresentar elevada resistência mecânica, boa
aderência, facilidade de aplicação e baixa sensibilidade ao efeito da temperatura sobre o seu
desempenho.
- Necessita acesso à superfície a ser ensaiada.
- Necessita de uma ótima calibragem.
- É sensível à condição de acabamento da superfície e da condição de aderência.
- Tem limitações relativas à temperatura da peça.
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3.10. Exame através de ensaios por análise físico química de materiais

3.10.1. Princípio
Trata-se da coleta de uma amostra de compostos ou de diversos materias para que seja feita uma análise
laboratorial, ou mesmo, conforme a situação, com equipamentos portáteis, buscando conhecer os
elementos fundamentais constantes naquela matéria amostrada.
3.10.2. Aplicações e desenvolvimento
A composição total de um depósito, ou de grande parte dele, pode ser determinada pela análise química
ou espectrográfica; os constituintes presentes como substâncias podem ser identificados por microscopia
ou difração de raios X e os. organismos podem ser identificados por métodos microscópicos ou
biológicos.

O conhecimento da composição química dos depósitos formados nas tubulações e caldeiras pode
propiciar valiosas informações, que permitirão aplicar tratamentos, tanto preventivos como corretivos às
águas usadas na indústria, evitando problemas e paradas dispendiosas.

A análise de incrustações de caldeiras e tubulações sempre preocupou os técnicos ligados ao assunto.
Diversos métodos e procedimentos já foram usados e os resultados obtidos apresentavam grande
variação, devido à diferença de procedimentos e métodos usados pelos laboratórios. A fim de uniformizar
o mais possível os procedimentos analíticos adotados, a ASTM delegou ao Comitê D-19 a incumbência
de estabelecer esquema sistemático para o exame e análise das incrustações de caldeiras e tubulações.
Para o sucesso do resultado do trabalho, torna-se necessário normatizar o modo dos procedimentos
necessários à determinação de um ou mais constituintes dos componentes das incrustações de caldeiras e
tubulações. Para tal, existem trabalhos voltados para o assunto. A coleta da amostra deverá ser feita de
acordo com o método ASTM D-887.
3.10.3. Utilização
A principal utilização da análise físico química de materiais é a análise de depósitos de origem hídrica em
tubulações e caldeiras. A origem dos depósitos de caldeira vem de: minerais presentes na água, produtos
químicos do tratamento da água, produtos de corrosão do sistema antes da caldeira e da própria caldeira, e
outros contaminantes.
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3.10.4. Limitações
As principais limitações do método são:
- A análise completa, que proporcionaria o máximo de informações é muito trabalhosa e requer uso
de técnicas e aparelhagem especial.
- Os resultados das análises são difíceis de ser explicados, e, em sua maioria, sujeitos a várias
interpretações.
- A amostragem tem de ser feita de modo adequado, pois interferirá diretamente nos resultados.

3.11. Exame através de ensaios por Emissão Acústica

3.11.1. Princípio
O ensaio por emissão acústica fundamenta-se na detecção de ondas de natureza mecânica,
emitidas pelas descontinuidades durante a solicitação dos materiais e equipamentos. Uma área
portadora de defeitos é uma área de concentração de tensões que, uma vez estimulada,
origina uma redistribuição de tensões localizadas. Este mecanismo ocorre com a liberação de
ondas de tensões na forma de ondas mecânicas transientes. A técnica consiste em captar esta
perturbação no meio (sinal) , através de transdutores piezoelétricos instalados de forma
estacionária sobre a estrutura e, atraves de equipamentos especiais, localiza-la.

3.11.2. Aplicações e desenvolvimento
É necessário o acesso à estrutura para instalar os transdutores. A preparação da superfície só
é exigida na área de instalação do transdutor, inclusive a remoção do isolamento. Esses
sensores são localizados em posições convenientes e em contato com o objeto que estiver
sendo analisado, o qual é submetido á tensões (mecânicas, térmicas, etc).
Após a montagem da instrumentação, o objeto a ser ensaiado necessita ser submetido a
carregamento até um ponto onde suas falhas internas sejam ativadas e iniciem uma
progressão. Conforme o objetivo do ensaio, os parametros de carregamento são ajustados e os
resultados são obtidos através da obtenção deste sinal.
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A localização da fonte de sinal ( defeito) é obtida medindo-se a diferença dos tempos de
chegada das ondas elásticas geradas pela fonte emissora, quando elas atingirem os vários
sensores instalados na estrutura. A posição da fonte emissora é geralmente estabelecida pelo
método da triangulação utifizando-se três ou mais sensores. A quantidade de sensores
requerida para a verificação de toda a estrutura é dependente do volume da espessura
geometria do componente ensaiado. A possibilidade de localização das descontinuidades
sobre o volume total sem a necessidade de movimentação dos sensores permite o ensaio de
estruturas mesmo em áreas de difícil acesso.
3.11.3. Utilização
Geralmente, o ensaio por emissão acústica permite a detecção, localização, e, até certo ponto, a
classificação da fonte emissora de ruído. Pode ser aplicado a uma grande variedade de estruturas,
incluindo: sistemas de tubulações, tanques de armazenamento e todos os tipos de vasos de pressão.
Também pode ser aplicado a uma extensa faixa de materiais e espessuras, além de estruturas em
operação, à temperatura ambiente ou elevada.

Muitos testes de carga como, por exemplo, os ensaios hidrostáticos são executados sem monitoramento e,
portanto, podem se tornar ensaios semi-destrutivos ou destrutivos. A utilização da emissão acústica como
ensaio complementar nos testes de carga é considerada fundamental.

O enorme diferencial que a emissão acústica provém sobre os demais ensaios é possibilitar um
diagnóstico para que determinados defeitos, identificados por outras técnicas, que seriam considerados
como “de necessária correção” não seriam sequer identificados; isto porque não se tratariam de defeitos
ativos sobre tensão e, assim, corretamente não teriam a sua correção indicada. Pode ser utilizada como
técnica de monitoramento contínuo de forma a permitir um diagnóstico preditivo de confiabilidade

Para determinar a condição da integridade do fundo dos tanques, a técnica consiste em captar, por meio
de transdutores piezelétricos, sinais originários do processo de corrosão que ocorre na face interna e
externa do fundo do tanque, avaliando, desta forma, a ocorrência eventual de um processo de corrosão
ativo, conforme exemplo na Figura 17.
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Exemplo de vaso sob ensaio hidrostático, monitorado por emissão
acústica.

1

2
Distância

Montagem de
sensor

Tela de um Equipamento

Exemplo de resultado
sinais em fundo de
tanque.

Figura 17 – Exemplo de ensaio de emissão acústica em tanque
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3.11.4. Limitações
O processamento dos sinais geralmente é executado por programas de computador específicos para
emissão acústica. Estes softwares são desenvolvidos pelas empresas que fabricam sistemas de emissão
acústica e em alguns casos prestam serviços de inspeção. Portanto, a forma com que a análise de dados é
executada não é totalmente conhecida, por fazer parte do know-how das empresas que comercializam
estes produtos.

O ensaio não detecta as descontinuidades estáveis ou aquelas que apresentarem baixa emissão. Entretanto,
essas descontinuidades podem tornar-se perigosas durante as futuras operações do componente em
virtude das tensões causadas por fadiga, corrosão, sobrecarga, etc. Isto significa que esta técnica não deve
ser utilizada com exclusividade, mas sim em combinação com outros ensaios não destrutivos;

Não é sempre possível correlacionar as características da fonte com o tipo e severidade da
descontinuidade emissora.

Sempre é necessário contato com a superfície a do objeto ensaiado.

O ensaio é sensível à diversos ruídos, como o ruído de vazamentos.
3.12. Exame através de ensaios por Reflectometria de Pulso Acústico.
3.12.1. Princípio
O ensaio por Reflectometria do Pulso Acústico (RPA) se baseia na propagação de ondas
acústicas unidimensionais ao longo de um tubo. Se um pulso acústico é injetado em um tubo
perfeito e infinito irá propagar sem gerar quaisquer reflexões. Este pulso pode ser medido com
a montagem de um pequeno microfone, de uma única vez, na sua passagem pelo diafragma
do microfone. Se, no entanto, o pulso encontra uma descontinuidade na seção transversal, é
criada uma reflexão. A amplitude e a forma da reflexão é determinada pelas características da
descontinuidade. Uma restrição irá criar um reflexo positivo e uma dilatação (aumento da
secção transversal) criará um reflexo negativo. Um buraco na parede do tubo, por outro lado,
irá criar uma reflexão tendo uma forma mais complicada, afetada pelo tamanho do furo e a
radiação da energia acústica para o espaço fora do tubo.
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3.12.2. Aplicações e desenvolvimento
As vantagens que este sistema oferece em comparação aos métodos tradicionais (Eddy Current e I.R.I.S.)
é que, por não precisar de acoplante (I.R.I.S) nem sondas introduzidas (Eddy Current e I.R.I.S.) nos tubos,
permite uma rápida inspeção, estejam os tubos corroídos, ramificados ou que tenham geometria complexa
com derivações em Y ou T.
Cada tipo de defeito, corrosão, obstrução parcial ou total, orifícios, pitting, gera um eco de uma
forma diferente, o que permite identificar e localizar o defeito. Mediante a combinação de
análises de dados com o mapa do condensador, trocador de calor é possível identificar
rapidamente as zonas com problemas particulares, conforme mostra a Figura 18.

Alto falante

Microfone

Sinal de corrosão

Bocal do
tubo

Pulso

Sinal de Obstrução

Figura 18 - Exame através de ensaios por reflectometria de pulso acústico

3.12.3. Utilização
A técnica é utilizada em tubos trocadores de calor e caldeiras para a detecção de descontinuidades, como
bloqueio por resíduos de sujeira, corrosão, erosão, pitting, entre outros. O ensaio de reflectometria de
pulso acústico também proporciona informações adicionais quanto à existência de perfurações e/ou perda
de espessura de parede nos materiais. Seu principal diferencial é a identificação arrastamento com
esmagamento, que não é possível em ensaios convencionais.

Com capacidade para inspecionar tubulações de até quatro polegadas de diâmetro interno e 30 metros de
comprimento, o reflectometria de pulso acústico detecta descontinuidades mínimas em apenas 10
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segundos de inspeção. Além disto, não há necessidade de se introduzir qualquer tipo de sonda ou
acoplante nos tubos.
A técnica possibilita inspecionar qualquer configuração, dimensão ou geometria de tubos, ex.: estruturas
ramificadas, tubos com diferentes diâmetros, conexões “Y” e “T”, tubos aletados, tubos em ângulo e
tubulações onde não seja possível utilizar “PIG”. O ensaio independe do tipo de material: tubos de aço
com carbono ou inoxidável, de cobre ou de latão. Além disto, o equipamento é portátil e fácil de ser
deslocado.

3.12.4. Limitações
As principais limitaçõesdo da reflectometria de pulso acústico são
- Muitas vezes há necessidade de teste em bancada;
- Não detecta trincas;
- As condições de limpeza do tubo podem afetar os resultados obtidos;
- É limitada a tubos de diâmetro de 100 mm.

3.13. Exame através de ensaios por Termografia.

3.13.1. Princípio
O princípio da termografia está baseado na medição da distribuição de temperatura superficial do objeto
ensaiado, quando este estiver sujeito a tensões térmicas (normalmente calor). Na natureza, qualquer corpo
aquecido emite raios infravermelhos. A termografia consiste na técnica de estudo da temperatura dos
corpos através dos raios infravermelhos emitidos. Uma câmera termográfica sensível aos raios
infravermelhos decodifica a imagem em cores equivalentes às diferentes temperaturas, possibilitando
assim a identificação das áreas cujas temperaturas fogem à normalidade.

3.13.2. Aplicações e desenvolvimento
As técnicas termográficas geralmente consistem na aplicação de tensões térmicas no objeto, medição da
distribuição da temperatura da superfície e apresentação da mesma, de tal forma que as anomalias que
representam as descontinuidades possam ser reconhecidas.
Duas situações distintas podem ser definidas.
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- Tensões térmicas causadas diretamente pelo próprio objeto durante a sua operação: equipamento
elétrico, instalações com fluido quente ou frio, isolamento entre zonas de diferente temperaturas,
efeito termoelástico, etc.
- Tensões térmicas aplicadas durante o ensaio através de técnicas especiais (geralmente
aquecimento por radiação ou condução) e certas metodologias a serem estabelecidas caso a caso,
para que se possa obter boa detecção das descontinuidades.

As fontes térmicas, seus gradientes e comportamento podem ser obtidos de duas formas

Radiômetros:

São os sistemas mais simples, onde a radiação é coletada por um arranjo óptico fixo e dirigida a um
detector do tipo termopilha, piroelétrico ou quântico, onde é transformada em sinal elétrico. Os
radiômetros são em geral portáteis, mas podem ser empregados também no controle de processos a partir
de montagens mecânicas fixas ou móveis. A apresentação dos resultados é normalmente feita por meio de
mostradores analógicos e digitais, podendo ainda ser impressa em papel ou gravada para posterior análise.

Termovisores:

São sistemas de imagens dotados de recursos para a análise e medição de distribuições térmicas. Os
termovisores compõem-se, em geral, de uma unidade de câmera e de uma unidade de vídeo (display). A
unidade de câmera compreende o receptor óptico, os mecanismos de varredura vertical e horizontal, o
detector e o sistema de resfriamento. Tal como nos equipamentos fotográficos, os termovisores possuem
objetivas intercambiáveis que possibilitam adequar o campo de visão do aparelho às necessidades.
3.13.3. Utilização
A técnica é utilizada em qualquer situação onde o calor esteja envolvido. É bastante simples e necessita
de um treinamento específico de baixa duração em relação a outras técnicas. Obviamente a experiência é
determinante em qualquer tipo de análise, entretanto apenas com bom conhecimento de operação de um
termovisor já é possível a realização de vários diagnósticos simplificados.

Pode ser utilizado com muita freqüência em condições onde os equipamentos estejam: em movimento ou
muito quentes; difíceis de alcançars; sem condição de serem desligados; estarem perigosos de
tocar;quando o contato com este apresenta risco de dano, contaminação ou mudança de temperatura.
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A termovisão é uma técnica preditiva poderosa e eficaz quando os ensaios são realizados com
periodicidade e comparados entre si. Pode-se determinar o aparecimento de pontos quentes, sobrecargas
de origem elétrica ou térmica, perda de eficiência ou vazamentos em sistemas termicamente isolados, etc.

As Figuras 19 a 21 são autoexplicativas e demonstram o poder da técnica em vários tipos de detecção.

Figura 19 – exemplo da utilização da técnica de termografia
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Figura 20 – exemplo da utilização da técnica de termografia

Figura 21 – exemplo da utilização da técnica de termografia

3.13.4. Limitações
As principais limitações da técnica de termovisão são:
- As variações na distribuição das temperaturas podem ser muito pequenas para serem detectadas;
- Discrepâncias muito pequenas podem ser mascaradas, pelo "ruído de fundo", e permanecer sem
detecção;
- As principais organizações de normalização ainda não reconhecem a termografia como um método
confiável de END para avaliação e certificação dos produtos ensaiados.
- Os custos de investimento em um termovisor ainda é relativamente alto, entretanto com o
desenvolvimento tecnológico, os aparelhos vem se tornando mais acessíveis.
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- Diversas empresas prestam serviços, entretanto, muitas vezes os relatórios não são bem
estruturados, não mapeiam adequadamente as posições do objeto e apenas apresentam
conclusões qualitativas em relação ao trabalho pontual, desconsiderando mapeamentos
anteriores
- Necessita da radiação infravermelha emitida pelos corpos;

3.14. Ensaios de pressão, Hidrostático e Pneumático
3.14.1. Princípio

Consiste em submeter o equipamento a um carregamento crescente e limitado de pressão e na observação dos
resultados. Como o ensaio pode conduzir a diversos tipos de falhas, na ótica de muitos técnicos não é
considerado um ensaio não destrutivo, podendo ser considerado, na melhor hipótese como semi destrutivo.
3.14.2. Aplicações e desenvolvimento
Teste Hidrostático

Os testes hidrostáticos devem ser realizados isolando-se o trecho de tubulação por meio de raquetes ou
flanges cegos. Válvulas podem ser utilizadas, desde que as mesmas estejam adequadas à pressão do teste,
entretanto, essa situação deve ser evitada para tubulações complexas e de longo comprimento. As novas
soldas e demais ligações (flanges, roscas, uniões) devem permanecer expostas durante a realização dos
testes de pressão. A norma ASME B 31.3 pode ser utilizada como referência para a condução de teste
hidrostático.

A pressão do fluido durante o teste de estanqueidade deve ser a definida pelo profissional responsável em
função de algum parâmetro operacional de projeto. Atenção especial deverá ser dada à temperatura do
fluido de teste utilizado, em função do material da tubulação, devido ao risco da ocorrência de fratura
frágil. Cada empresa deverá conduzir um procedimento adequado, contemplando todas as situações em
que deve ser aplicado o teste hidrostático. Todas as intervenções que exijam soldagem em elementos
estruturais pressurizados ou que operem sob pressão, devem, a critério do profissional responsável, ser
seguidas de teste hidrostático, com características definidas pelo mesmo, levando em consideração as
seguintes limitações:
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- Resistência estrutural da fundação ou da sustentação da tubulação incompatível com o peso da
água que seria utilizada no teste;
- Efeito prejudicial do fluído de teste a elementos internos da tubulação;
- Impossibilidade técnica de purga e secagem do sistema;
- Existência de revestimento interno;
- Influência prejudicial do teste sobre defeitos sub-críticos.

O teste hidrostático pode ser dispensado, a critério do profissional responsável, desde que as linhas sejam
examinadas por meio de outras técnicas de inspeção ou submetidas a outros testes que permitam obter
confiabilidade equivalente.

Teste Pneumático

O teste pneumático só deve ser utilizado em tubulações que possam ter seu revestimento ou elementos
internos prejudicados pelo teste hidrostático, ou ainda pela incompatibilidade do fluido transportado com
o fluido de teste associado à impossibilidade técnica de purga e secagem do sistema. Recomenda-se que o
mesmo só seja executado após a elaboração de um roteiro adequado e cercado de cuidados especiais, por
tratar-se atividade de risco elevado, devido à grande quantidade de energia armazenada no gás
comprimido.

3.14.3. Utilização

Todo vaso de pressão em nossas plantas deve ser submetido aos critérios estabelecidos na norma
regulamentadora NR 13. A NR 13 é a única norma no país que obriga a inspeção periódica em um
equipamento, visando garantir a integridade física e a segurança dos trabalhadores que trabalhem
próximos dos mesmos. No caso de uma auditoria do Ministério do Trabalho, o auditor irá autuar o
responsável pela planta, baseando-se na NR13 - Embargo ou Interdição e na NR 28 - Fiscalização e
Penalidades, caso os equipamentos não tenham sido inspecionados conforme os critérios. Sob estes
critérios, grande parte dos vasos em uma planta estará sujeitos à exigência de um ensaio de carga. A
referida norma passa periodicamente por revisões e não será de se espantar se novos critérios para
tubulações e similares forem incorporados.
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3.14.4. Limitações
Quando aplicados, os testes de pressão sempre devem ser realizados conforme o código de construção
original, entretanto temos de ter em mente que os códigos foram desenvolvidos para equipamentos novos.
Não podemos deixar de lembrar que equipamentos em operação passam por diversos tipos de
carregamentos, sofrem stress e são sujeitos a ataques de diversas fontes. Assim, um equipamento em uso
não deve ser submetido ao mesmo carregamento de um equipamento novo sem que sejam tomados
cuidados especiais.

Não há certeza que durante os ensaios, por carregamento, algum defeito subcrítico venha a se tornar
crítico, ou mesmo algum defeito inativo venha a se tornar ativo e progredir. Desta forma é extremamente
recomendável que qualquer ensaio de pressão seja acompanhado de alguma técnica de monitoramento.
No caso, a mais indicada é a emissão acústica.

Testes de pressão podem ser realizados com pressões máximas de operação normal, e em muitas ocasiões,
com o próprio fluído de operação, quando não inflamável ou tóxico ou próprio vapor utilizado para purga
( “steam-out”) do sistema. Assim, podem ser conduzidos somente para verificação de estanqueidade, após
manutenções gerais, para detectar vazamentos através de juntas em flanges, gaxetas de válvulas e ligações
roscadas,

4. TABELAS RESUMO PARA REFERÊNCIAS DE ENSAIOS
A Tabela 2 apresenta um resumo das características dos principais ensaios não destrutivos, enquanto a
Tabela 3 indica o ensaio não destrutivo mais adequado para detectar cada tipo de defeito.
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Tabela 2 – Resumo dos ensaios não destrutivos descritos neste anexo.

LIQUIDO
PENETRANTE

VISUAL

TIPO DE
ENSAIO

DETECÇÃO

VANTAGENS

APLICÁVEL
A QUE
MATERIAL

LIMITAÇÔES

Defeitos superficiais;
Deformações;
Corrosão;
Trincas de soldas;
Trincas no metal base;
Fraturas;
Erosão;
Protuberâncias;
Empeno;
Desalinhamentos;
Incrustações;

Baixo Custo;
Portabilidade;
Resultados imediatos;
Pouca habilidade requerida;
Mínimo preparo da peça;

Metálicos;
Cerâmicos;
Polímeros;

Somente para superfícies expostas;
Geralmente só detecta defeitos
maiores;
Má interpretação de trincas ou
ranhuras;

Descontinuidades
muito pequenas;
Porosidades;
Falta de Fusão;
Trincas de soldas;
Trincas no metal;
Fraturas;

Simples, Barato e de fácil
interpretação;
Análise de peças de geometria
complexas;
Portabilidade;
Resultados imediatos;
Sistema facilmente automatizável;

Metais não ferrosos;
Metais ferrosos;
Cerâmicas
vitrificadas;
Vidros;
Plásticos;
Outros materiais
que não sejam
porosos;

Só detecta descontinuidades abertas à
superfície;
Não pode ser utilizado em superfícies
porosas ou absorventes;
Temperatura de trabalho entre 10º a 52º
C;

REQUISITOS
PARA APLICAÇÃO

Boa preparação de superfície;
Boa Iluminação;
Experiência profissional;

Excelente preparação de
superfície;
Boa Iluminação;
Experiência profissional;
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Semi-portátil;
Sensível a pequenas indicações;
Sensível a inclusão e trincas;
Habilidade moderada para
execução;

Somente material
Ferromagnético;

Descontinuidades
internas;
Trincas;
Falta de Fusão;
Porosidades;
Medição de espessura;
Corrosão;

Adequado para defeitos de
superfície;
Sensível a pequenos defeitos;
Resultados do ensaio imediatos;
Pouca preparação da peça;
Ampla faixa de espessuras de
atuação;

Ferrosos;
Não ferrosos;
Compostos;
É utilizado na
medicina para seres
humanos e animais;

Pecas de formatos complexos;
Materiais com alta atenuação acústica
(madeira, concreto, certos fundidos e
metais não ferrosos) ou alta
temperatura são ensaios de difícil
realização;

Superfície da peça a ser
inspecionada deve ser acessível à
sonda sônica;
Experiência profissional;

EMISSÃO
ACÚSTICA

Detecta
descontinuidades em
início de operação;

Executa analise da superfície
como um todo;
Em um único ensaio e possível
analisar equipamentos de grandes
dimensões;

Ferrosos;
Não ferrosos;
Cerâmicos;
Alguns compostos;

O ensaio identifica e fornece uma região
aproximada da descontinuidade, mas
não quantifica suas dimensões e o seu
local exato;
É necessário utilizar ensaios
complementares para determinar a
descontinuidade como US ou PM;

O local do ensaio não pode ter
muito ruído;
No momento do ensaio o
equipamento não pode sofrer
nenhum toque ou esbarrão;

CORRENTES
PARASITAS

Pequenas trincas;
descontinuidades
superficiais e subsuperficiais; separação
de materiais; medição
de espessura;
determinação de
profundidade de dureza
em tratamento térmico;

Pouca ou nenhuma preparação da
superfície;
Elevada velocidade de inspeção;
Aplicável a temperaturas de até
1200ºC; utilizado em peças de
geometria complexa;

Só é aplicável a
materiais
condutores
elétricos;
Dificuldade de
aplicar em materiais
ferromagnéticos;

ULTRASSOM

PARTÍCULAS
MAGNÉTICAS

Detecta defeitos
superficiais e subsuperficiais;

Não utilizável em áreas, onde ha forte
campo magnético;
Requer remoção de revestimentos
superficiais e vedante (selo);
Inspeção semidirecional, exigindo
orientação do campo para defeitos;
Peça deve ser desmagnetizada após a
inspeção;

Profundidade de inspeção limitada;
dificuldade de interpretação de
resultados;
Treinamento rigoroso do operador;

Peça deve ser fisicamente e
visualmente acessível para
execução do ensaio;

Profissional altamente
qualificado;
Adequação da sonda ao tipo de
ensaio;
Necessidade de padrões para
realização do ensaio
(comparação)
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TERMOGRAFIA

Padrões diferenciais de
distribuição de calor;
medição de
temperaturas;

Inspeção pode ser feita com o
equip. Em funcionamento;
inspeciona muitos itens em pouco
tempo;

Análise em redes
elétricas;
equipamentos
mecânicos com
emissão de calor;
Redes de vapor;
fornos; reatores;

Necessita da radiação infravermelha
emitida pelos corpos;

Peça deve ser fisicamente e
visualmente acessível para
execução do ensaio; experiência
profissional.
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Tabela 3 - Orientação para detecção de defeitos:

Ensaios
Visual

Liquido
penetrante

Partículas
magnéticas

Ultrass
om

Emissão
acústica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Termografia

Correntes
Parasitas

ANÁLISES

DEFEITOS

DESCONT.

MECANISMO DE
DANOS

Detecção
Fadiga
Cavitação
Erosão por
abrasão
Corrosão
Corrosão sob
tensão
Corrosão por
ações químicas
Porosidades
Falta de Fusão
Descontinuidad
es em início de
operação
Trincas
Deformações
Fratura
Desalinhamento
s
Defeitos
superficiais
Defeitos subsuperficiais
Medição de
espessura
Medição de
temperaturas
Separação de
materiais
Determinação de
profundidade de
dureza em
tratamento
térmico

5.

X

X
X

X

X
(externa)
X
X

(externa)

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
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ANEXO II
ENSAIOS DESTRUTIVOS
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1. INTRODUÇÃO

Para garantir a disponibilidade de uma unidade geradora termelétrica, é necessário garantir a integridade
de seus componentes não redundantes. Para avaliar a integridade desses componentes, utiliza-se uma
metodologia pré-estabelecida de Avaliação de Integridade e Estimativa de Tempo de Vida Remanescente
(Remaining Life Time Methodology).

Essa metodologia cobre tipos de analises distintos; a análise pode ser feita tanto com dados de projeto
quanto com dados de operação, e, se houver necessidade, pode ser feita ainda uma análise utilizando
amostras do componente em operação (ensaio destrutivo).

Uma vez que a disponibilidade de uma unidade geradora encontra-se diretamente ligada à vida de seus
componentes não redundantes, uma análise correta e precisa do tempo de vida remanescente torna-se
imprescindível. Uma previsão incorreta acarreta impactos econômicos e/ou ambientais.

A partir da análise do tempo de vida remanescente, tomando como base a necessidade e segurança de
cada componente específico, deve optar-se por manter a operação, reparar o componente ou substituí-lo
(LAIRE; EYCKMANS, 2001 - LABORELEC).

A Figura 1 apresenta um resumo dos métodos de avaliação do tempo de vida remanescente.

Em alguns casos extremos, quando os ensaios não destrutivos não conseguem garantir a integridade do
componente, é necessária a realização de ensaios destrutivos.

Literaturas americanas recomendam que, para determinar a necessidade ou não da retirada de uma
amostra do material (ensaio destrutivo), se façam alguns ensaios não destrutivos no componente em
questão: Ensaio ultrassônico manual, teste de tempo de percurso de onda difratada (Time of Flight
Diffraction – TOFD), teste de phased array, partículas magnéticas via úmida fluorescente ou ainda
réplica metalográfica. Em caso de anormalidade nos resultados, ou ainda alguma necessidade de se
visualizar a estrutura do material além da superfície, é necessário partir para o ensaio destrutivo.

Literaturas asiáticas, por sua vez, recomendam que ao serem atingidas 100.000 horas cumulativas de
operação, ensaios destrutivos sejam feitos nas seguintes partes de tubulação de caldeira que tenham
temperatura de projeto superior a 450 °C e que tenham o menor tempo de vida de projeto:
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Tubos do Evaporador;



Tubos do Superaquecedor.

Figura 1 – Técnicas de Análise de Tempo de Vida Remanescente e suas
Características
(Fonte: Hitachi)
Já as literaturas europeias recomendam que a metodologia de Nível III seja aplicada em:


Tubos de caldeira



Tubulação de alta energia



Componentes espessos de caldeira

Para esses componentes, a recomendação é de que se extraia uma amostra para realização de testes de
ruptura acelerada a tensão constante e a temperaturas muito acima da temperatura de operação. A tensão é
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mantida o mais próximo possível da tensão de operação. A partir desse ponto, o tempo de vida
remanescente deve ser determinado através da aplicação do Parâmetro de Larson-Miller.

A implementação do teste descrito acima requer um bom conhecimento das tensões as quais os
componentes são submetidos. Além disso, a retirada de uma amostra do componente e sua preparação
para o teste (usinagem do corpo de prova), bem como o teste em si, representam uma análise bastante
custosa.

Como a extração de uma amostra grande de um componente pode não ser prática, podem ser utilizados
corpos de prova em miniatura. Seu uso foi provado, e corpos de prova em miniatura testados em
ambientes inertes geram resultados similares a corpos de prova de tamanho normal testados ao ar livre.

Deve-se enfatizar que, antes de qualquer operação de amostragem, é importante verificar a espessura da
parede local. Nos casos em que o processo de amostragem leva a espessura a valores abaixo do mínimo
estimado, esta violação local deve ser justificada pela análise ou abordagens corretivas adequadas.
Quando o reparo envolve soldagem, é importante que os procedimentos necessários tenham sido
aprovados antes da coleta das amostras.
2 REMOÇÃO DE AMOSTRAS
Melhorias recentes nas técnicas de remoção não destrutiva de materiais permitem a medição de
propriedades críticas em testes em miniatura. As amostras retiradas em componentes operacionais se
dividem em dois grupos: amostras grandes e amostras pequenas.
2.1 Remoção de amostras grandes
2.1.1 Amostra em forma de barco
Amostras em forma de barco são removidas com uma lâmina de serra circular e realizando-se dois cortes
adjacentes de forma que a amostra tenha formato de um casco de barco. Dimensões típicas da amostra são
de 25-100 mm. Normalmente é necessária reparação por solda.

No caso de tubos, as amostras mais utilizadas são as longitudinais. Se o dano houver progredido ao ponto
de formação de cavidades e trincas, o dano será anisotrópico, e amostras longitudinais podem gerar
resultados otimistas de vida remanescente. Por outro lado, se o dano consistir meramente de redução na
dureza do material, podem ser utilizadas tanto amostras longitudinais quanto amostras de corda
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transversal (VISWANATHAN, 1989). A Figura 2 mostra amostras do tipo longitudinal, e a Figura 3
mostra uma solda no reaquecedor quente de onde foram tiradas amostras.

Figura 2: Amostras longitudinais (boat samples)
Fonte: APTECH
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Figura 3: Retirada de amostra de tubulação de vapor reaquecido quente
Fonte: APTECH

No caso de tubos do superaquecedor e reaquecedor, uma seção do tubo pode ser cortada e removida para
a avaliação, com uma nova seção de tubo de mesmo comprimento sendo soldada no mesmo lugar.

As incertezas relacionadas à reparação por solda limitam a técnica aos casos onde um dano considerável
já tenha sido detectado e grandes reparos tenham sido realizados. Experiências mostram que a remoção de
amostras de componentes não danificados e a reparação subseqüente por solda pode ser uma fonte de
trincas.
2.1.2 Amostra em plug

Amostras em plug cilíndricas são removidas em componentes de tubulação. Uma serra de copo é passada
através da parede do componente e remove toda sua espessura. Dimensões típicas são de 25-60 mm em
diâmetro. A reparação do furo envolve preenchimento com solda. O método é bom para análise pósexposição, mas é limitada pois requer bom acesso ao local e torna o componente mais suscetível ao dano.

No caso de coletores e tubulação de vapor, tanto pequenas amostras arrancadas da superfície ou amostras
do tipo plugue podem ser trepanadas através da parede, dependendo do tipo de avaliação que se deseja
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realizar. As amostras tipo plugue são úteis para caracterização de danos através da parede, enquanto as
amostras menores são úteis para caracterização de dano na superfície (VISWANATHAN, 1989).

2.2 Remoção de amostras pequenas
2.2.1 Sistema de Amostragem de Superfície (SSAM)

O Sistema de Amostragem de Superfície foi um dos primeiros sistemas desenvolvidos para remoção de
material de superfície que não causa dano mecânico ou térmico na amostra e, portanto, não requer
tratamento pós-amostragem.

Uma amostra em forma de disco é removida por uma casca cortante de forma hemisférica. A casca tem
51 mm de diâmetro e 0,25mm de espessura. A casca é girada em torno do seu eixo de simetria a
4000RPM e rotacionada em torno de um eixo ortogonal ao material. O equipamento que controla a casca
é projetado para espaços confinados (mínimo de 76 mm de diâmetro). Portanto o equipamento pode ser
usado em tubos estreitos.

A espessura da amostra depende da configuração da casca e do contorno superficial do espécime.
Espessuras típicas variam de 0,76 a 2,5mm e larguras de até 25 mm.

Amostras menores da superfície, denominadas “Cone” por Der et al, são consideradas úteis para
metalografia óptica, microscopia de transmissão e fractografia. O tamanho de tal amostra corresponde a
um cone de 5mm de diâmetro de base e de altura. Já para avaliar a microestrutura em toda a espessura da
parede de um coletor, amostras do tipo plugue de até 60mm de diâmetro podem ser removidas, com o uso
de uma ferramenta portátil de trepanação.

3. ANÁLISE DAS AMOSTRAS
Amostras retiradas de componentes de instalações industriais podem ser submetidas a exames de
laboratório ou teste pós-exposição. Com amostras maiores, a análise de laboratório pode ser feita
normalmente, utilizando ensaios convencionais e normalizados. Tamanhos intermediários são submetidos
a avaliações metalográficas, mas testes pós-exposição normalmente requerem a fabricação de amostras
sub-dimensionados. Pela necessidade de se obter resultados rapidamente, o que impede testes longos,
programas de testes precisam usar equipamentos de alta precisão ou com acelerações significativas
comparadas com as condições de serviço. A maioria dos testes é feita em condições iguais de tensão e
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temperatura de serviço. Quando esse tipo de teste é feito em aços de baixa liga, ocorre freqüentemente a
oxidação do corpo de prova.

Testes em amostras pequenas conduzidos em exposição ao ar são submetidos ao problema de cargas de
flexão adicionais devido à pequena secção transversal e perda de metal devido à oxidação. A experiência
sugere que com o cuidado adequado resultados válidos podem ser obtidos. Deve ser levado em
consideração fatores de geometria, tensão, temperatura e atmosfera. Para o caso específico de usinas de
geração termelétrica, o grande desafio é a determinação de propriedades de fluência em pequenos corpos
de prova. Estes ensaios normalmente não são normalizados e os resultados difíceis de encontrar na
literatura.
3.1 Medidas de propriedades de fluência em pequenos corpos de prova obtidos por
punção
O alcance das técnicas de amostras em miniatura é baseado em testes de punção de bola em amostras
circulares. Essas amostras têm diâmetros típicos de 10 mm e espessura de 2 mm. A amostra circular é
apoiada pela periferia e submetida à carga no centro.

O uso da tecnologia de punção em corpos de prova reduzidos fornece medidas razoáveis da resistência à
fluência de componentes e estimativas do nível de dano por fluência em serviço. Essa capacidade oferece
vantagens na avaliação de componentes por evitar o conservadorismo excessivo associado às estimativas
do desempenho em fluência.

3.2 Teste de Fluência por Impressão
O teste de fluência por impressão consiste na aplicação de carga por um endentador de ponta plana na
superfície de um material a uma elevada temperatura. A relação deslocamento-tempo do teste está
relacionada às propriedades de fluência secundária no entorno do contato entre o endentador e o material.

Foi mostrado que é possível converter a pressão média sob o endentador para a tensão uniaxial
correspondente. Os dados da taxa de deformação mínima de fluência estimados a partir de curvas de
deformação convertidas dos componentes são usados para relacionar a resistência de materiais
conhecidos. Os resultados podem ser usados para comparar a resistência à fluência de diferentes
componentes.
3.3 Avaliação por Aparecimento de Fratura da Temperatura de Transição (FATT)
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A medição da temperatura de transição para punções pequenos envolve uma abordagem semelhante
aquela usada para determinar FATT de Charpy. Uma série de testes é realizada em uma faixa de
temperatura. A energia total absorvida no primeiro pico de carga é medida como a área sob a curva de
carga-deslocamento. Os valores medidos da energia são então colocados em gráficos contra a temperatura
de teste. A temperatura de transição é definida como o ponto médio entre o patamar superior do nível de
energia e o patamar inferior.

Em geral o resultado do ensaio de punção em corpos de prova reduzidos pode ser correlacionado com o
resultado do ensaio de Charpy. Essas medidas são aplicadas a componentes para os quais existe
preocupação quanto à fragilização do material.
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ANEXO III
MECANISMOS DE FALHAS
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1. INTRODUÇÃO

As caldeiras de alta pressão estão sujeitas a falhas em seus componentes, devidos às solicitações
operacionais impostas (mecânicas, térmicas e químicas) e o seu tempo de vida projetado, pode diminuir
por ação de diferentes mecanismos de falhas. As falhas predominantes em tubos de caldeiras são
decorrentes de um grande número de mecanismos de degradação. A ocorrência de um determinado
mecanismo depende de uma variedade de fatores, desde o material do tubo, condições e tempo de
operação.

Pesquisas recentes do EPRI -Electric Power Research Institute indicam que os mecanismos de falhas mais
importantes são corrosão sob fadiga e fadiga térmica, seguido por FAC (Flow Acelerated Corrosion) e
pites. Estas pesquisas concluíram que a maioria das falhas ocorre nos tubos do economizador de baixa e
no superaquecedor, seguido pelo evaporador de alta. Também indicam que mais de 70% dos custos de
perda de geração, são influenciadas pelo tratamento químico da água. Falhas que têm ocorrido durante
muitos anos em plantas convencionais, tais como corrosão sob depósitos (dano por hidrogênio, ataque por
fosfato e corrosão cáustica), estão também presentes nas caldeiras de recuperação de calor (HRSGs –
Heat Recovery Steam Generators) de plantas de ciclo combinado.

Além das falhas em tubos, é importante lembrar que os coletores e tambores representam os maiores e
mais caros componentes das caldeiras. No caso dos coletores que trabalham em altas temperaturas, deve
haver uma preocupação fundamental com relação à segurança, principalmente em plantas de idades
avançadas, onde falhas importantes podem ocorrer.

É de fundamental importância para o sucesso de operação das plantas térmicas, quaisquer que seja sua
concepção, a correta escolha do tratamento químico, o seu completo controle pelo operador e o
conhecimento sobre o que fazer em situações de emergência.

Assim, o entendimento dos mecanismos de falhas e como lidar com eles, é fundamental para a operação
segura e econômica das plantas térmicas.
2. MECANISMOS DE FALHA X CAUSA RAIZ

É importante fazer uma distinção entre mecanismo de falha e causa raiz. Por exemplo, o mecanismo de
falha ou dano pode ser fadiga térmica, mas a causa raiz pode ser operar em condições que produzem
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transientes térmicos nos componentes e materiais. Ambos, tanto o mecanismo como a causa raiz precisam
ser corretamente identificados para a adoção de ações (de reparos) e procedimentos (estratégias
operacionais) adequados para o devido tratamento do problema.

3 TIPOS DE MECANISMOS DE FALHAS

Há várias causas possíveis para falhas, que podem ser atribuídas a três fatores principais: condições
térmicas, fatores químicos e fatores mecânicos; que originam os mecanismos de falhas presentes em
caldeiras, conforme tabela abaixo:

1.Ruptura sob tensão

4. Corrosão lado fogo/gases

- Sobreaquecimento de curta duração

- Corrosão na zona de baixas temperaturas

- Sobreaquecimento de longa duração (fluência)

- Corrosão por cinzas de carvão à alta temperatura

- Solda de materiais dissimilares

- Corrosão por cinzas de óleo a alta temperatura
- Corrosão na parede de água

2. Fadiga
- Fadiga por vibração

5. Erosão
- Erosão por cinzas leves

- Fadiga térmica

- Erosão por cinza fundentes (escória)

- Fadiga por corrosão

- Erosão por sopragem de fuligem
-Erosão por partículas de combustíveis sólidos
(carvão)

3. Corrosão lado água/vapor
- Corrosão sob tensão
- Corrosão localizada (pitting)

6. Falta de controle de qualidade
- Tratamentos químicos

- Corrosão cáustica

- Limpeza de manutenção

- Danos por hidrogênio

- Defeitos de materiais
- Defeitos em soldas

Fonte: Manual of Investigation and Correction of Boiler Tube Failures- EPRI- CS 3945
Além das causas e efeitos acima, outros mecanismos de falhas tem sido alvo de atenção e
devem ser considerados, em função de suas ocorrências; tais como: FAC, deformação
sobtensão a baixas temperaturas, grafitização, desgaste e corrosão proveniente de contato
entre partes metálicas (rubbing/fretting). Dentre estes, o FAC, coloca-se como o mecanismo de
falha mais importante presente nos circuitos de baixa pressão (evaporadores e
economizadores) das caldeiras convencionais e, sobretudo nas caldeiras de recuperação de
calor (HRSGs), que devido às suas características construtivas (projetos compactos, com
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feixes tubulares de raios curtos e maiores velocidades de fluxo), estão mais sujeitas à
ocorrência deste fenômeno.
As informações nas seções seguintes, serão organizadas pelos tipos de mecanismos de falha,
como segue:
-

Descrição do mecanismo de falha, localização, causas prováveis e ilustração correspondente
(aparência típica);

-

Verificação das causas da falha, ensaios não destrutivos;

-

Ações corretivas.

3.1 Ruptura sob tensão

Quando a temperatura do metal esta na faixa de fluência deve ser observada as distribuições entre tensão
e temperatura, pois um aumento em qualquer um deles pode reduzir a vida útil de um tubo através de uma
falha induzida pela tensão de ruptura. Superaquecimento pode ser de curta e longa duração.
Superaquecimento de curta duração é geralmente um aumento rápido e temporário da temperatura do
metal, enquanto que durante o superaquecimento de longa duração, a temperatura aumenta lenta e
continuamente e neste caso, a exposição em temperaturas mais altas ocorre e o material começa a escoar.
Falha de solda de metais dissimilares, também é incluída na categoria de tensão sob-ruptura. Propriedades
diferentes podem criar um aumento do nível de tensão e causar uma ruptura. A falha ocorre com pouco ou
nenhum aviso de degradação do tubo e geralmente é catastrófica.

3.1.1

Sobreaquecimento de curta duração

Falhas por sobreaquecimento de curta duração ocorrem como resultado de um incidente de
elevação rápida e temporária da temperatura do metal dos tubos.

Localização: Pode ocorrer em tubos resfriados por água ou vapor, nos locais :
- com entupimento por detritos, decorrentes de deficiência da sopragem e vapor;
- expostos a altas taxas de transferência de calor, devido à irregularidade de queima;
- de ocorrência de fluxo de baixo resfriamento, devido a problemas de circulação ou vazamentos
(furo no tubo a montante do mesmo);
- de aplicação de materiais de baixa qualidade.

Causas prováveis: Fluxo anormal do refrigerante ou excessiva temperatura do gás de combustão. Fluxo
anormal do refrigerante pode ser causado por bloqueio no circuito do tubo, perda no nível de água do
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tambor, perda de água de circulação e sopragem incompleta de vapor durante a partida da caldeira.
Temperatura excessiva do gás de combustão pode ser causada por ; fogo excessivo durante a partida da
caldeira, quando o aquecedor de água de alimentação esta fora de serviço ou baixa carga da caldeira e por
irregularidade de queima.

Verificação das causas: Por investigação do fluxo do refrigerante e condições de operação da
combustão. Remoção de tubos pode ser necessária para examinar entupimento ou restrição de fluxo.
Registros diários de operação podem indicar perda do nível de água ou falha de circulação (por mau
funcionamento de equipamento ou erro operacional). Medição de temperatura do metal do tubo e do gás
da fornalha pode certificar o sobreaquecimento ou queima irregular dos queimadores. Testes em modelos
podem avaliar as taxas de fluxo e turbulências dentro do tubo.

Método de avaliação: Não é possível detectar sobreaquecimento por ensaios não destrutivos normais, já
que a falha é resultado do aumento repentino da temperatura e a degradação do metal é rápida. Exame
metalúrgico da superfície da fratura e da microestrutura podem fornecer informações para a investigação
da falha.

Aparência típica: Sobreaquecimento de curta duração produzem consideráveis deformações na forma do
metal (alongamento e redução na parede ou na seção transversal do tubo). Ruptura longitudinal em forma
de “boca de peixe”, com bordas finas da superfície de fratura é típica para ferrítico, quando a falha
acontece antes de atingir a temperatura crítica superior. Outras aparências são possíveis dependendo do
material e extensão da parte do tubo sobreaquecido.

Ações corretivas: Envolvem medidas para prevenir entupimentos dos tubos, controle do nível de água no
tambor, garantir circulação do refrigerante e reduzir taxas excessivas de queima.

136

Fonte: Lifetime Analysis of Boiler Tubes – VTT Research Report nº. TU 074-021828 (07.10.2003)

3.1.2

Sobreaquecimento de longa duração – Fluência

Sobreaquecimento de longa duração combinado com tensões mecânicas próximas ao limite de
escoamento dos materiais, são condições que originam falhas por fluência.

Localização: Fluência pode ocorrer em tubos resfriados por vapor nos locais:
- Com entupimento parcial por detritos, carepa ou depósitos (incrustações).
- Expostos ao calor radiante ou excessiva temperatura do gás, devido ao bloqueio da passagem de
gases;
- Antes da região de aplicação de aço de maior grau de resistência a altas temperaturas;
-. Apresentam maior tensão por causa de ligações soldadas

Causas prováveis: Falha por fluência acontece por exposição relativamente contínua por um período
maior de tempo, acima da temperatura do projeto do metal; por um aumento lento de temperatura ou de
tensões ou por acumulação de períodos de sobreaquecimento excessivo.
Fluência é causada por circulação insuficiente, temperatura elevada de gases de combustão ou
inadequação de materiais dos tubos.

Verificação das causas: As causas fundamentais da fluência podem ser verificadas pela investigação de
circuitos do refrigerante, passagens de gases e características do material do tubo. Amostragem do
material interno do tubo é necessária para verificar as causas de bloqueios que impedem a troca de calor.
Medição da temperatura do metal do tubo e do gás da fornalha pode revelar esquema do fluxo anormal
dos gases. Testes das propriedades do material do tubo podem revelar a aplicabilidade do material para
dada temperatura. Medição da espessura da parede do tubo é necessária para verificar se o nível de tensão
não tem aumentado por causa de corrosão e erosão.

Método de avaliação: Medições ultrassônicas para verificar a diminuição da espessura da parede do tubo
por erosão, corrosão ou oxidação. Medidas do diâmetro externo do tubo podem indicar que abaulamento
tem ocorrido por degradação por fluência. Termopares podem ser fixados acima dos tubos para medir o
valor de temperatura do metal do tubo que é atingida nas localidades selecionadas. Nos tubos, os locais de
interesse especial são antes da transição de um aço menos nobre para outro mais nobre.
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Aparência típica: A extensão da fratura e sua aparência variam. A fratura pequena faz abertura na forma
de uma bolha, em quando a fratura maior provoca uma abertura larga parecida com uma “boca de peixe”.
A superfície da fratura é de bordas grossas com diversas trincas secundárias adjacentes à fratura principal.
A superfície do tubo pode ter uma dura e grossa camada de óxido produzindo estrias em forma de V,
similar à aparência do couro do jacaré.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: As ações corretivas incluem a determinação da vida remanescente dos tubos baseada
na temperatura efetiva, nível de tensão e características do material. Métodos de análise paramétricos tais
como o método do parâmetro de LARSON-MILLER, podem ser aplicados para avaliar os efeitos da
várias ações corretivas. Flushing com fluido sob alta pressão, ou limpeza química podem ser realizados
para remover incrustações internas, deposições e entupimentos e reduzir a temperatura do metal do tubo.
Elevação do grau do material pode ser necessária para tornar o aço mais resistente a fluência nos locais de
alta temperatura. Ações corretivas tais como telhas de proteção, aplicação de revestimento térmico
protetor podem ser feitas para reduzir a taxa de redução de espessura da parede do tubo causada por
corrosão ou erosão.

3.1.3

Soldagem de metais dissimilares

Soldagem de materiais distintos predispõe falhas devido à diferença de suas propriedades e
comportamentos sobtensões e temperaturas.

Localização: Trincas na solda de metais dissimilares podem ocorrer em tubos de superaquecedores e
reaquecedores que:
-

Foram expostos a temperaturas superiores às de projeto.
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-

Foram expostos a tensões superiores às de projeto.

As tensões são originárias de cargas intrínsecas, cargas primárias e secundárias.

Causas prováveis: A fratura na solda de metais dissimilares é causada pela aplicação de temperaturas e
tensões que excedem o valor esperado e aceleram o processo de fluência. A tensão total aplicada a junta
inclui tensões originárias da diferença do coeficiente de dilatação térmica dos materiais, da pressão
interna do vapor, peso próprio do tubo, gradiente térmico ao longo da parede e esforços devido a mau
funcionamento dos suportes dos tubos. As variações na vida útil da junta soldada de metais dissimilares
estão diretamente relacionadas as variações da tensão total e temperatura atingida durante a operação da
caldeira.

Verificação das causa: As causas podem ser verificadas pela determinação da temperatura real de
operação e das tensões experimentadas durante a vida do equipamento. Uma técnica está sendo
desenvolvida para quantificar os danos ocorridos na solda em função de excessos de temperatura e tensão.
A técnica chamada “Predição de danos em serviço” utiliza a correlação de danos quantitativos baseados
no serviço e em dados de testes de laboratório e assume que a avaria total é a somatória de causados por
cargas intrínsecas, primárias e secundárias.

Método de avaliação: Radiografia e ultrassom têm sido aplicados para detectar trincas em solda de
metais dissimilares com metal de enchimento a base de ferro. As técnicas específicas utilizadas requerem
interpretação cuidadosa já que outros defeitos e geometrias de solda também podem produzir indicações
no ensaio não destrutivo. Uma amostragem de tubos representativa deve ser solicitada para determinar se
um início de dano está presente.

Aparência típica: As trincas em solda de metais dissimilares produzem uma fratura circunferencial na
junta. A fratura é paralela a linha de fusão da solda no aço ferrítico. A superfície da fratura tem forma de
cordões de solda e aparenta como se fosse aço ferrítico não tivesse fundido com o metal da solda. O início
da trinca pode ocorrer em qualquer ponto ao longo da linha de fusão. Uma fratura frágil, de borda grossa,
resulta da ligação dos vazios adjacentes a precipitação de carbonetos ao longo dos contornos de grãos.
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Fonte: Boiler Tube Analysis – B & W – Babcock & Wilcox ,E 101-3153

Ações corretivas: Implicam em reparo ou substituição da junta soldada com várias opções. Se a tensão
aplicada e temperatura são fatores críticos, uma melhoria na performance da junta soldada pode ser obtida
pelo controle destes fatores. A junta pode ser relocada para uma posição com temperatura mais baixa. Um
metal de enchimento a base de níquel pode ser usado para diminuir as tensões devido as diferenças na
expansão térmica. Inspeções frequentes e manutenção dos suportes e espaçadores podem reduzir cargas
secundárias.

3.2 Fadiga

Tensões cíclicas, ciclagem térmica e vibrações devido a altas velocidades do fluxo de gases, produzem
inicio e propagação de trincas por fadiga. Um serviço em ambiente agressivo frequentemente acelera
falhas futuras. Falhas por fadiga tendem usualmente se localizar em áreas de alto nível de tensão, tais
como soldas e suportes.

3.2.1 Fadiga por vibração: Vibrações em caldeiras estão associadas ao fluxo de gases (alta frequência e
baixa amplitude) ou ao ciclo da caldeira (baixa frequência e alta amplitude).

Localização : Fadiga por vibração pode ocorrer em:
- espaçadores entre tubos verticais de paredes d’água ou painéis horizontais;
- fixadores ou uniões em tubos horizontais.
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Causas prováveis: por vibrações produzidas por forças induzidas por fluxo de gases ou vórtex.

Verificação das causas: Através da observação local da falha e pelas características da trinca.
Considerando que as vibrações nos tubos são decorrentes das características vibracionais dos tubos e do
fluxo de gases; é difícil de estabelecer qual destas variáveis é a causa mais significante. As características
vibracionais dos tubos dependem do depósito de cinzas.

Aparência típica: Fadiga por vibração produz trincas espessas na superfície externa dos tubos, na direção
circunferencial e iniciam na raiz da solda.

Fonte:-Boiler Tube Analysis –: B & W – Babcock & Wilcox E 101-3153

Método de avaliação: exames superficiais de liquido penetrante ou partículas magnéticas são utilizados
para detectar trincas na superfície externa. Recomenda-se examinar os tubos adjacentes aos tubos
trincados.

Ações corretivas: Alterar as características vibracionais do sistema (frequência de vibração) e instalar
amortecedores ou eliminadores de vibrações.

3.2.2

Fadiga térmica

Pode ser criada durante a operação ou como residual do processo de fabricação. Soldas de materiais
dissimilares e zonas termicamente afetadas atuam como concentradores de tensões e são particularmente
susceptíveis para este mecanismo de falhas. Expansões térmicas diferenciais entre tubos e coletores ou em
soldas, causam suficientes tensões para originar uma trinca.

Localização: ocorre em locais:
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- sujeitos a respingos de água do fundo dos coletores;
- sujeitos a respingos de água condensada nos sopradores;
- sujeitas a mudanças rápidas na temperatura do fluído (entrada de economizadores e
superaquecedores);
- curvas de raio curto e nas soldas de uniões de tubos com coletores.

Causas prováveis: resfriamento rápido do metal do tubo provoca alterações metalúrgicas no material
(endurecimento). Expansões térmicas diferenciais entre tubos e coletores ou em soldas, causam tensões
para originar trincas. Mudanças na temperatura da água de alimentação causam trincas nos tubos de
entrada dos economizadores.

Verificação das causas: Pode ser observado o funcionamento dos dispositivos de remoção de água
(drenos) do sistema de sopragem. O monitoramento através de termopares na entrada do economizador e
do superaquecedor revela a magnitude das flutuações de temperatura.

Métodos de avaliação: Ensaio não destrutivo do tipo liquido penetrante ou partícula magnética para
detectar trincas superficiais e métodos ultrassônicos para detectar trincas internas.

Aparência típica: Fadiga térmica geralmente produz trincas extensas de formato reto e estreito.

Fonte: Material & Chemistry Report, Barry Dooley, EPRI, 1, June 2006

Ações corretivas: Envolvem substituição do tubo danificado, quando a profundidade da trinca
compromete o limite de resistência do material para a pressão de operação.

3.2.3

Corrosão Fadiga

Combinação de dois modos de falhas: químico (corrosão) e outro mecânico (fadiga por tensão repetida).
A ciclagem de temperaturas concentra tensões nas tubulações, principalmente nas regiões de soldas,
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curvas e nas uniões dos tubos com os coletores. Durante estas condições de tensões, a camada de óxido de
ferro que protege o tubo é rompida, deixando a superfície do tubo exposta à água. Isto origina um
acumulo de produtos de corrosão. Repetidos ciclos de fadiga sob estas condições químicas favorecem a
formação e propagação de trincas.

Localização: São encontrados em locais com diferentes taxas de expansões térmicas e em uniões de
componentes de caldeiras com mudanças de direções. Trincas se originam na superfície interna e externa
e em anexos soldados (entre tubos e coletores).

Nota: Babccock & Wilcox adverte para ocorrências de falhas por corrosão fadiga no lado interno das
curvas dos risers. As trincas aparecem alinhadas ao longo do eixo neutro, limitadas na área da curva e se
originam através de pites, que se propagam através da parede do tubo. Vazamentos devido à ruptura
catastrófica de tubos podem acorrer nestes casos.
Causas prováveis: Trinca por corrosão-fadiga é causada por tensões cíclicas e condições ambientais
corrosivas. Condições que contribuem para o dano por corrosão fadiga incluem:
- Pobre controle químico da água (períodos de alto oxigênio dissolvido ou variações do pH);
- Ciclagem térmica (tensões flutuantes), particularmente repetidas partidas e paradas;

No lado externo, as trincas se formam pelas tensões restringidas nas dilatações. No lado interno, por
oxigênio dissolvido ou condições ácidas e tensões.

A ruptura da camada protetiva de óxido durante as grandes paradas deve ser evitada por procedimentos
adequados de preservação (inertização).

Verificação das causas: As causas de corrosão fadiga podem ser verificadas pela avaliação das tensões
cíclicas e pelas condições ambientais no local da falha; associadas com a operação cíclica das caldeiras
(mudanças nos níveis de tensões aplicadas em função das variações de temperatura e de pressão do
vapor).

Métodos de avaliação: O método mais efetivo de detecção de corrosão fadiga é a inspeção boroscópica,
embora não permita determinar a profundidade das trincas. Outros ensaios não destrutivos são utilizados:
líquido penetrante e partículas magnéticas (para tricas externas) e ultrassom e radiografia (para trincas
internas).

143

Aparência típica: A aparência microscópica das trincas varia com a contribuição relativa de corrosão e
de tensão. Onde há altas tensões, as trincas são mais retas e estreitas, similares às trincas por fadiga
térmica e onde a corrosão é mais pronunciada, as trincas são ramificadas, intergranulares e mais espessas.
A fratura ocasionada por corrosão fadiga é profunda e perpendicular à máxima tensão. A fratura externa
será coberta com um depósito duro de óxido que sairá com a ruptura. Trincas paralelas e múltiplas estão
geralmente presentes na superfície do metal e próximas a falha.

Ações corretivas: Revisar e promover alterações de configurações, reduzindo tensões cíclicas (análises
de tensões) em áreas susceptíveis ä flexibilidade e dilatações diferenciais; tratamentos térmicos para
remover tensões residuais; inspeções completas nas curvas dos risers; limpeza de tubos de caldeira.
Revisar tratamento de água, verificando se excursões de pH e oxigênio tem ocorrido. Substituir tubos que
mostram quaisquer evidencia de trinca.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

3.3 Corrosão lado água / vapor

O processo corrosivo nos tubos de caldeiras depende basicamente da água e sua química (pH,
contaminantes, etc.). Inicia-se pela concentração de uma espécie química indesejável, sob um depósito
existente na superfície metálica. A fonte deste depósito pode ser uma carepa/escama, deixada no
comissionamento, um depósito de hematita do retorno do condensado ou contaminantes advindos do
programa de tratamento de água. Independente da fonte, o depósito gerado, cria um alojamento para uma
célula de corrosão.Esta corrosão gera mecanismos de falhas, conhecidos como: corrosão sob tensão,
corrosão localizada (pittings), corrosão cáustica e danos por hidrogênio.

3.3.1 Corrosão sob tensão:
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Trincas por corrosão sob tensão são comuns em elementos de caldeiras onde existe a combinação de altos
níveis de tensão e a presença de um meio corrosivo.

Fonte: "An Overview of the use of Engineered Compressive Residual Stresses to Mitigate SCC and
Corrosion Fatigue". N. Jayaraman, Lambda Research, Inc.

Localização: em tubos de superaquecedores e reaquecedores:
- expostos a concentrações de cloretos, sulfatos ou hidróxidos;
- sujeitos a altos níveis de tensões por condições de serviços ou processo de fabricação, em curvas,
soldas ou suportes.
Causas prováveis: Concentração de materiais corrosivos no local com alto nível de tensão e
susceptibilidade do material do tubo. Materiais corrosivos podem ser introduzidos por arraste do tambor
ou por injeção de água por atemperadores e por sopragem das linhas de vapor. Estes materiais se
concentram em regiões inclinadas, curvas e tubos horizontais. Aços inoxidáveis austeníticos notadamente
se sensibilizam por corrosão sob tensão, mesmo quando expostos à temperaturas normais de operação.

Verificação das causas: As causas de trincas por corrosão sob tensão podem ser verificadas pela
determinação das fontes de materiais corrosivos e pela razão dos altos níveis de tensões. Materiais
corrosivos depositados na superfície interna são usualmente cloretos e hidróxidos, enquanto que os
sulfatos estão presentes nas superfícies externas. Os níveis de tensão podem ser estimados por análise de
tensões, enquanto que a susceptibilidade do material do tubo pode ser estabelecida por testes de materiais
de acordo com a norma ASTM A 262-81. Tensões residuais nas curvas são introduzidas pelo processo de
fabricação.
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Métodos de avaliação: Ensaios não destrutivos do tipo líquido penerante fluorescentes em aço
inoxidável austenítico e partícula magnética fluorescente em aços ferríticos, são utilizados para detectar
trincas nas faces externas (devido à natureza fechada da trinca, deve-se aumentar o tempo de aplicação).
Em trincas múltiplas, testes hidrostáticos podem ser utilizados. Metalografia e análise química para
identificar os constituintes do aço. Análise espectroscópica para a identificação dos materiais corrosivos.

Aparência típica: Trinca estreita tipo fio de cabelo difícil de detectar a olho nu, podendo ser
circunferencial ou longitudinal e são perpendiculares as solicitações de tensão (a maioria se origina na
face interna do tubo). As trincas produzem uma fratura espessa, pois se propagam através do material ao
invés de reduzir sua parede.

Fonte: SCC and Intergranular Corrosion of a 316 Ti SS Preheater Tube. Metalurgic Technologies, INC.
PA.

Fonte: HRSG Academy – HRST, Vancouver, 8th -10th,2010

Ações corretivas: Cuidados com as sopragens (produtos cáusticos) e limpeza química (hidróxido de
sódio, fosfato trissódico, etc.), onde sólidos podem ser arrastados para os superaquecedores. As condições
de altas solicitações e tensões residuais devem ser eliminadas (controle de soldas). Utilizar materiais
estabilizados que tenham como componentes titânio, molibdênio, nióbio, etc., elementos que inibem a
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formação de carbetos de cromo. Dependendo da severidade, toda seção atingida do superaquecedor deve
ser substituída quando o problema for resultante de limpeza química.

Obs. A maioria das falhas por trincas de corrosão sob tensão ocorrem 100h após iniciada as trincas e
geralmente no início de operação da unidade, através de contaminantes introduzidos na caldeira.

3.3.2

Corrosão localizada - Pites por oxigênio:

Basicamente os pites por oxigênio se originam em decorrência de momentâneos altos níveis de oxigênio
dissolvidos – oxigênio dissolvidos na água e de baixos níveis de oxigênio dissolvidos na área sob o
depósito, criando um potencial eletroquímico que gera uma célula de corrosão. Oxigênio dissolvidos pode
ser absorvido na água durante uma parada, quando a água é deixada na caldeira e os vents são abertos ou
pode estar contido na água de alimentação, particularmente durante a partida por deficiência do
desaerador ou ainda por práticas ruins de preservação.

Localização: Corrosões localizadas podem ocorrer em qualquer parte da caldeira. Localizações mais
prováveis são aquelas com altos níveis de concentração de oxigênio:
- Tubulações internas do economizador;
- Pontos baixos do reaquecedor onde durante paradas da caldeira deposita-se condensado;
- Tubulações horizontais dos reaquecedores, onde há diminuição relativa da parede dos tubos e a
direta exposição destes a atmosfera durante paradas da caldeira.

Causas prováveis: Pites ocorrem devido à exposição dos tubos a água com altas concentrações de
oxigênio, durante partidas da caldeira, principalmente devido à deficiência de desaeração e em operação a
baixas cargas. Também nos pontos baixos e curvas do reaquecedor onde ocorre a formação de
condensado, durante as paradas da unidade com o contato destas com a atmosfera, através da turbina.

Verificação das causas: A origem das causas das corrosões localizadas pode ser verificada por
monitoramento do nível de oxigênio entrando no economizador, especialmente durante as partidas e/ou
operação em baixas cargas.

A causa da alta concentração de oxigênio deve-se a condições de defeito dos desaeradores dos
aquecedores, inadequada injeção de inibidores químicos de oxigênio ou excessivas infiltrações de ar nos
aquecedores de baixa pressão, tubulações de condensado e condensador. Durante períodos de caldeira
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fora de operação, drenagens inadequadas e métodos de proteção em “stand-by”, que pode ser verificado
por intermédio de amostragem para revelar a formação de alguns pontos de corrosão.

Métodos de avaliação: Medições de espessura da parede dos tubos através de controle com ultrassom. A
inspeção das superfícies dos tubos através deste método, em alguns casos, é limitada pela dificuldade de
acesso e posicionamento do transdutor. Há também necessidade da preparação das superfícies.

Aparência típica: Corrosões localizadas produzem perfurações na superfície interna dos tubos. Pites
caracterizam-se por superfícies desenvolvidas por atividade galvânica. Tem aparência avermelhada
devido ao produto da corrosão (hematita Fe2 O3).

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Fonte: EPRI-1010437 - Electric Power Research Institute: Cycle Chemistry Guidelines for Shutdown, lay
up and startup of combined cycle units with HRSG.

Ações corretivas: Ações corretivas envolvem controle do nível de oxigênio na água de alimentação no
economizador e proteção das tubulações durante períodos de parada. Quando o nível de oxigênio excede
a 10 ppb na água de alimentação, atitudes devem ser tomadas para imediatamente localizar e isolar a
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fonte de oxigênio e removê-la por método de desaeração mecânica ou química. Em curtos períodos, a
caldeira pode ser protegida por cobertura de nitrogênio ou capa de vapor refrigerante. Em longos
períodos, pode ser protegida com o enchimento dos superaquecedores e reaquecedores com condensado
que contenha amônia ou ainda inertizada com N2.

3.3.3

Corrosão Cáustica

O ataque caustico é um tipo de corrosão que ocorre devido a concentração de hidróxido de sódio em áreas
de alto fluxo de calor e com depósitos. Um depósito poroso em áreas de altas temperaturas podem
concentrar hidróxidos de sódio em níveis corrosivos pelo aumento localizado de pH.

Localização: Tubos resfriados por água estão sujeitos a corrosão cáustica nos locais:
- com quebra de fluxo, tais como juntas soldadas com saliências internas, curvas ou depósitos.
- com tubos horizontais ou inclinados.
- com fluxo de calor elevado ou incidência de chama (próximo de queimadores).

Causas prováveis: Concentrações de hidróxido de sódio proveniente de produtos químicos de tratamento
de água da caldeira. Mudanças na quantidade de água de alimentação da caldeira em locais onde há fluxo
elevado de calor e depósitos. Os depósitos são formados pelos produtos de corrosão no sistema de água
de alimentação ou pela penetração de contaminantes no condensador. O crescimento dos depósitos que
ocorre nas regiões com elevadas incidências de calor leva ao aumento da concentração do hidróxido de
sódio nesses locais e, portanto, ao surgimento de uma corrosão localizada. Como os depósitos dificultam
a transferência de calor, há um aumento da temperatura do metal do tubo, tendo como consequência uma
aceleração do mecanismo de concentração do hidróxido de sódio.

Verificação das causas: Basicamente as causas podem ser verificadas através dos procedimentos de
tratamento de água da caldeira, ou :
- Pela análise dos produtos de corrosão do sistema de água de alimentação depositados nos tubos de
caldeira;
- Verificando-se a existência de contaminação do condensado por vazamentos de água de
resfriamento no condensador;
- Pela realização de cortes de tubos de caldeira para amostragem, verificando-se a espessura
relativa de parede para quantificar a camada de depósitos presentes na superfície interna do tubo
no lado aquecido (normas ASTM D887-82 e D3483-78).
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Métodos de avaliação: Ultrassom e raio X.

Aparência típica: A corrosão cáustica produz rupturas no tubo com aparência de uma fenda fina ou
vazamentos por buracos na superfície interna do tubo, na região onde a corrosão reduziu a espessura da
parede. O tubo falha de uma maneira dúctil após a espessura do mesmo ter sido significativamente
reduzida pela corrosão. Um depósito espesso normalmente está presente na superfície interna.

Fonte:HRSG Academy - HRST,Vancouver, 8th -10th,2010

Ações corretivas: A correção deste mecanismo tem com princípio básico:
- o controle rigoroso do tratamento da água da caldeira;
- a redução do arraste de produtos de corrosão do sistema de água de alimentação para caldeira;
- evitar o ingresso de condensado contaminado por vazamento no condensador na caldeira.
- a remoção periódica dos depósitos de produtos de corrosão por limpeza química.
- a eliminação de soldas com saliências ou outras irregularidades na superfície interna da junta;

3.3.4

Danos por Hidrogênio

Caracteriza-se por fissuras e trincas intergranulares, através da presença de hidrogênio nos contornos dos
grãos de perlita. Para a ocorrência de fragilização por hidrogênio, fazem-se necessários três requisitos:
formação do gás hidrogênio, tipicamente por incursões de baixos valores de pH; um depósito e calor. O
carbono na perlita reage com o hidrogênio na forma de metano, distorcendo os grãos de perlita, criando
vazios ou fissuras. O calor facilita a difusão do hidrogênio através do metal e sua reação com o carbono.
Este fenômeno enfraquece a estrutura do metal e quando ocorre, a substituição da área comprometida é a
única opção de reparo.

Localização: Os tubos de aço de carbono resfriados por água podem ficar sujeitos ao dano por hidrogênio
em locais:
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- com distúrbios de fluxo tais como juntas soldadas com saliências internas, curvas ou depósitos.
- em tubos horizontais ou inclinados.
- com altos fluxos de calor.

Causas prováveis: - Operação com água de alimentação da caldeira com baixo pH devido a penetração
de sais ácidos em vazamentos no condensador;
- Contaminação proveniente de uma limpeza química executada de forma errada;
- Defeitos nos instrumentos de controle químico da água de alimentação;
- Concentração de contaminantes corrosivos nos depósitos localizados na parede interna dos tubos.
Esses depósitos são provenientes dos produtos de corrosão do sistema de água de alimentação
ou de contaminantes que penetram no condensado em caso de vazamentos no condensador.

Verificação das causas: Através da investigação da fonte de químicos corrosivos na caldeira e pela
quantidade de depósitos no lado aquecido da superfície interna dos tubos. Para isto, podem-se efetuar
cortes de tubo para amostragem, verificando a espessura relativa da parede e a quantidade de depósitos
(ASTM D 887-82 e D 3483-78).

Métodos de avaliação: Ultrassom e raio X.

Aparência típica: O dano por hidrogênio produz fraturas no tubo com aparência de uma “janela aberta”
ou de uma grande fenda. A superfície de fenda delimita a região do dano por hidrogênio. Crostas
(escamas) internas espessas poderão estar presentes.

Ações corretivas: A ação mais imediata é restabelecimento dos parâmetros normais do controle da água
de alimentação da caldeira. Considerações sobre a execução de lavagens químicas na caldeira. As
lavagens químicas devem ser consideradas quando o pH da água de alimentação da caldeira torna-se
ácido devido a contaminação no condensador, por ingresso ou devido a formação de elementos ácidos na
caldeira devido a problemas no tratamento d’água. A limpeza química é realizada para remover os
depósitos internos e interromper a geração adicional de hidrogênio na superfície do tubo.
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Fonte: HRSG Academy- HRST,Vancouver, 8th -10th,2010

3.4 Corrosão lado fogo/gases

O uso de combustíveis contaminados e o acumulo de depósitos de escórias do combustível, provocam
corrosão nos componentes das caldeiras no lado fogo. A presença de cloretos, enxofre e metais alcalinos
nas cinzas do combustível, é a principal razão para corrosão na superfície externa dos tubos. A formação
de depósitos nos tubos dificulta a transferência de calor e causa um aumento na temperatura do metal, que
pode gerar a formação de uma camada de depósito fundido. Esta camada acelera significativamente a
corrosão na superfície dos tubos, reduzindo assim a espessura de parede. O fluxo de gases também
contém partículas sólidas de cinzas volantes, que podem acelerar a taxa de corrosão cumulativamente
sobre a superfície dos tubos ou atuando como partículas erosivas.

3.4.1

Corrosão na zona de baixas temperaturas

Corrosão em zonas de baixas temperaturas ocorre devido à condensação dos gases de combustão e
formação de ácido sulfúrico.

Localização: Ocorre no economizador em locais:
- onde a temperatura do metal esta abaixo do ponto de orvalho do ácido;
- onde a temperatura do gás de combustão esta abaixo do ponto de orvalho e haverá condensação
sobre as partículas de cinzas volantes.

Causas prováveis: A corrosão a baixa temperatura é causada basicamente pela formação e condensação
do ácido sulfúrico nos gases da combustão.
A quantidade de SO3 formada no processo de combustão é um importante fator, pois o aumento na
concentração de SO3 resulta no aumento na temperatura do ponto de orvalho do ácido.
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A corrosão a baixa temperatura é um problema mais significativo em caldeiras que queimam óleo do que
em caldeiras que queimam carvão, devido ao vanádio presente nos depósitos de cinza do óleo e a menor
quantidade de cinzas nos dutos de gases, reduzindo a quantidade de constituintes alcalinos para
neutralizar o ácido.

Verificação das causas: A origem das causas de corrosão por baixa temperatura pode ser verificada por
determinação da temperatura do ponto de orvalho do ácido, que é definido como a temperatura na qual os
gases de combustão estão saturados com ácido sulfúrico. O ponto de orvalho do ácido varia diretamente
com o acréscimo de SO3 A temperatura do metal e dos gases no economizador deve ser medidas para
determinar que ambos estejam acima do ponto de orvalho do ácido durante as várias fases de operação da
caldeira.

Métodos de avaliação: Exame visual e ultrassom para medição de espessura de parede.
Ultrassom tem seu uso limitado pelas restrições de acesso. Sonda para análise dos depósitos são úteis para
determinar o potencial de corrosão, para vários níveis de excesso de are para várias quantias de aditivos
no combustível.

Aparência típica: Corrosão a baixa temperatura deixa os tubos com paredes finas e eventualmente
resultam em ruptura dúctil do aço. A face externa pode ter aparência de seção ovalizada, onde a ação
corrosiva ocorreu.

Fonte: HRSG Academy - HRST, Vancouver, 8th -10th,2010
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Fonte:HRSG Academy - HRST,Vancouver, 8th -10th,2010

Ações corretivas: Envolvem o aumento da temperatura do gás e do metal acima do ponto de orvalho do
ácido pela redução do excesso de ar, ajustando-se o teor de aditivos no combustível. A redução da
quantidade de SO3 nos gases de combustão pelo controle d o excesso de oxigênio abaixo de 1% ou pela
injeção de aditivos a base de óxido de magnésio no lado do fogo, tem sido bem sucedida na prevenção da
corrosão a baixa temperatura, mas pode não ser possível para muitas caldeiras.

3.4.2

Corrosão por cinzas de carvão à alta temperatura

A corrosão provocada por cinza de carvão ocorre na superfície externa dos tubos, devido à aderência de
cinzas fundidas.

Localização: A corrosão provocada por cinza de carvão fundida pode ocorrer em superaquecedores e
reaquecedores, em pontos com:
- Temperaturas na superfície do tubo entre 593°C e 704°C (taxas máximas de corrosão ocorrem a
643°C). Temperaturas altas no metal possivelmente ocorrem em tubulações próximas à área que
estejam expostas a calor radiante ou em tubulações que contenham vapor mais quente.
- Depósitos de cinza corrosiva do tipo escória que ficam fortemente aderidos ao tubo.

Causas prováveis: Certos tipos de carvão contêm constituintes que formam depósitos de cinza que são
corrosivos na forma fundida. A corrosão por cinza de carvão fundida é causada pela formação de
complexos trisulfatos de ferro alcalino nos depósitos de cinza quando a temperatura do metal estiver entre
593°C e 704°C. A corrosão torna-se uma preocupação quando a espessura da parede se reduz a uma taxa
de 1 µin/h (25 nm/h) ou maior.

Verificação das causas: As causas da origem da corrosão por cinza de carvão fundida podem ser
verificadas por meio da determinação da corrosividade da cinza de carvão e pela medição da temperatura
do metal do tubo debaixo do depósito de cinza. Tipos de carvão que contenham teores de cloretos
inferiores a 0,2% e teores de enxofre inferiores a 0,3% não tem produzido taxas de corrosão
significativas. Termopares colocados temporariamente na superfície do tubo podem mostrar se as
temperaturas do metal estão dentro da escala que possibilite a formação de depósito fundido. Depósitos
de cinza de combustão devem ser removidos para análises químicas e pontos de fusão.
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Métodos de avaliação: Medições da espessura das paredes da tubulação por ultrassom e
medições da temperatura do metal do tubo servem para estabelecer a taxa e a extensão da
corrosão e calcular o efeito da corrosão na vida útil do tubo. A inspeção ao longo do
comprimento principal em um ou mais dos conjuntos sob a mais elevada temperatura do vapor
pode mostrar se está ocorrendo corrosão e os pontos onde ela é maior. A medição de
espessura por ultrassom deve ser feita na área de maior perda de metal, que geralmente é de
30 a 40 graus distantes do fluxo de gás. Corpos de prova de temperatura controlada têm sido
usados para se obter informação sobre a quantidade e corrosividade dos depósitos de cinzas.

Aparência típica: A corrosão por cinza de carvão fundida provoca a redução da parede do tubo, o que
eventualmente resulta na ruptura dúctil do aço. A maior perda de metal ocorre ao longo das interfaces
entre a parte do tubo coberta por cinza e a parte não coberta. Manchas na superfície do tubo ocorrem nas
posições de 2 horas e 10 horas (30 a 45 graus distantes da direção do fluxo de gás). As fraturas são
longitudinais e a superfície externa pode ter um aspecto escamado.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: Ações corretivas dependem da gravidade do problema de corrosão. Diversas ações
corretivas em curto prazo envolvem uso de tubos mais espessos, o uso de telhas nos tubos ou seu
revestimento com um material resistente a corrosão, depositado termicamente. Ações corretivas em longo
prazo incluem a substituição dos tubos por uma liga de maior grau, tubos co-extrudados em aço; outro
tipo de tubo com tratamento na superfície, a mistura do carvão para reduzir os constituintes corrosivos na
cinza, ou a redução da temperatura do metal através da mudança da temperatura da saída do vapor final
ou ainda o redesenho do circuito dos tubos.

3.4.3

Corrosão por cinzas de óleo a alta temperatura

155

Este tipo de corrosão ocorre na superfície externa dos tubos, devido a aderência de cinzas de óleo com
contaminantes corrosivos em regiões de altas temperaturas.

Localização: Corrosão por resíduo de óleo à alta temperatura pode ocorrer nos superaquecedores e
reaquecedores quando:
- Tenham temperatura de metal maior que 593°C. Altas temperaturas do metal normalmente ocorrem
nos tubos expostos a calor radiante.
- Tenham depósitos com resíduos corrosivos com vanádio, sódio e enxofre.

Causas prováveis: Corrosão por resíduos de óleo é causada pela formação de composto sódio - vanádio
líquido depositado na face do tubo. O aumento do vanádio no óleo varia de acordo com a fonte do óleo,
embora a maior contaminação por resíduo de cloreto de sódio ocorra pela água do mar durante o
transporte marítimo. Os maiores danos ocorrem quando a proporção do óxido de sódio para o óxido de
vanádio está bastante alta (1:5), para permitir formas líquidas destes produtos de combustão. Corrosão por
resíduo de óleo torna significante referência quando a espessura da parede é reduzida de 1 µin/h (25nm/h)
ou mais.

Verificação das causas: A origem das causas da corrosão por resíduo de óleo pode ser verificada
determinando o agente corrosivo do resíduo e por medição de temperatura do metal do tubo sob resíduos
depositados. Sensores para medida da temperatura de corrosão, medida dos depósitos de resíduos tem
sido utilizados para determinar o agente corrosivo nos resíduos depositados. Termopares instalados
temporariamente na face dos tubos que podem mostrar quando a temperatura do metal está dentro da
faixa para formação de depósitos fundidos.
Métodos de avaliação: Medida de desgaste de parede de tubos por ultrassom e medida da temperara do
metal do tubo são coletadas para determinar o grau de corrosão e sua extensão e para calcular o efeito da
corrosão na vida dos tubos de aço em serviço.

Aparência típica: Corrosão à alta temperatura por resíduo de óleo produz parede de tubo fina que
eventualmente resulta na ruptura do metal. A maioria da perda do metal ocorre abaixo do resíduo líquido
depositado. Marcas planas podem ser produzidas na superfície entre o depósito e o tubo exposto. Fraturas
são longitudinais e a face externa pode ter uma textura rugosa.
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Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: Ações corretivas dependem da severidade do problema de corrosão. Uma estimativa
de vida útil pode ser tomada com base em tubos seguros. A reposição do tubo deve ser feita com uma liga
de grau superior ou com aço perfilado, ou injetando um aditivo no óleo para mudar a temperatura de
liquefação do resíduo depositado. Aditivos a base de óxido de magnésio tem demonstrado serem bem
sucedidos e economicamente viáveis. Um complexo magnésio - vanádio é formado com a temperatura de
liquefação acima da temperatura de operação. Temperatura de liquefação alcança 677°C para 10% MgO e
1094°C para 40% de MgO O controle do excesso de ar para cerca de 0,8% tem também beneficiado, mas
pode não ser possível para algumas caldeiras.

3.4.4

Corrosão na parede de água

Corrosão que ocorre no lado fogo das paredes d’água devido a condições corrosivas na zona de
combustão.

Localização: ocorre em locais com:
- combustão incompleta e atmosfera redutora na parede d’água;
- depósito de cinza corrosiva;
- impactos constantes ou periódicos das chamas.

Causas prováveis: Corrosões da parede d’água do lado fogo são causadas por condições corrosivas na
zona de combustão as quais são devidas a suprimentos inadequados de oxigênio, altas concentrações de
enxofre, aumento do cloreto do combustível, alinhamento impróprio dos queimadores e formação de
cinza fundida na superfície dos tubos da parede d’água.

Verificação das causas: Pela investigação da corrosividade do combustível, do processo de combustão e
regularidade da transferência de calor. Observação visual através das portas de inspeção pode demonstrar
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problemas na combustão, conforme colisões da chama ou partículas de carbono. Testes de campo podem
ser requeridos para determinar o nível de monóxido de carbono próximo à parede d’água e quantidade de
incombustos nas cinzas.

Métodos de avaliação: Medições de espessura da parede com ultrassom são feitos para estabelecer a
velocidade e extensão da corrosão.

Aparência típica: Corrosão produz diminuição da parede que eventualmente resulta em ruptura dos
tubos na direção longitudinal. A diminuição da parede é uniforme através de vários tubos em uma
localização. Ranhura ou fenda circunferencial com profunda penetração interna (em caldeiras
supercríticas). Depósitos de cinzas duras e escuras são usualmente encontradas na superfície externa dos
tubos.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: Ações corretivas dependem da severidade da corrosão. Ações de curto prazo envolvem
mudanças das condições de operação, alinhamento dos queimadores, melhoria da qualidade do carvão e
proteção por aspersão térmica das regiões afetadas. Ações de longo prazo incluem modificações do tipo
do material dos tubos.

3.5 Erosão

Este mecanismo de falha é encontrado basicamente em caldeiras que queimam carvão e óleo combustível,
onde o suo do combustível produz partículas volantes duras. Há uma redução na espessura de parede
devido às partículas abrasivas e o nível de tensão nos tubos aumenta. Falhas por erosão são encontradas
em economizadores, em tubos inferiores e paredes inclinadas das fornalhas, em áreas aproximas aos
sopradores de fuligem, reaquecedores e superaquecedores.
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Fonte: Lifetime Analysis of Boiler Tubes – VTT, Research Report nº TU 074-021828 (07.10.2003)

3.5.1

Erosão por cinzas leves

Erosão por cinza volante ocorre devido a presença de excessivo ou irregular fluxo de gases que aceleram
uma grande quantidade de partículas de cinzas na direção da superfície dos tubos.

Localização: Ocorre em locais que:
- Apresentem folga entre os feixes tubulares e as paredes da caldeira;
- Apresentem canais de desvio de gás onde a velocidade do gás de combustão pode ser muito mais
alta do que a velocidade do fluxo principal;
-Apresentem protuberâncias ou desalinhamento nas fileiras de tubos;.
- Estejam adjacentes às áreas com alta acumulação de cinza.

Causas prováveis: A erosão por cinzas leves é causada pelo fluxo de gás turbulento ou excessivo que
acelera um grande volume de partículas de cinzas leves e as direciona para a superfície do tubo. Há um
aumento na erosão do tubo quando os tubos estão desalinhados, quando há desalinhamento ou perda das
guias e chicanas de fluxo de ar, quando a operação ocorre acima da velocidade de fluxo de ar do projeto,
quando ocorre obstrução ou entupimento das passagens de gás por acumulação de cinza, o que força o gás
de combustão a circular através de passagens menores a velocidades mais altas.

Verificação das causas: As causas da erosão por cinzas leves podem ser verificadas determinando-se a
razão pela qual o fluxo de gás é turbulento ou excessivo nos pontos de erosão. O desalinhamento dos
tubos ou das guias de fluxo e acumulação de cinza podem ser verificados e corrigidos sem a necessidade
de testes adicionais. A verificação do fluxo de gás excessivo exige a revisão das práticas e condições de
operação e possivelmente a realização de testes de velocidade do gás. Testes de velocidade com “ar frio”
têm apresentado boas correlações entre as áreas de alta velocidade e os pontos de danos.
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Métodos de avaliação: Exame visual e medições da espessura das paredes da tubulação por ultrassom
são usados para detectar e monitorar erosão por cinzas leves.

Aparência típica: A erosão por cinzas leves produz manchas polidas devido a remoção do óxido e a
redução da espessura do tubo. Uma fratura longitudinal, de bordas finas resulta quando a velocidade de
erosão é alta, porém, se a erosão ocorrer gradativamente por certo período de tempo, a fratura pode ter
bordas espessas, devido aos efeitos de fluência em longo prazo. Os danos da erosão limitam-se a uma
pequena área.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: Ações corretivas envolverão a redução da quantidade das cinzas leves que atingem a
tubulação, ou aumento da resistência ao desgaste da tubulação. A mudança nas condições de operação da
caldeira tais como redução da carga, rebaixamento dos níveis de ar em excesso, balanceamento dos fluxos
de ar, modificação nos sopradores de fuligem e a prevenção da acumulação de cinza são ações que
possibilitam a redução da velocidade das cinzas. Mudanças estruturais tais como chicanas, telhas, escudos
e placas podem ser feitas.

3.5.2

Erosão por cinza fundente (escória)

A erosão por escória de carvão resulta da fusão de cinzas sobre as paredes inclinadas da fornalha.

Localização: Erosão por escória ocorre basicamente na região inclinada da parede da fornalha.

Causas prováveis: Propriedades do carvão (temperatura de fusão das cinzas) e desenho da fornalha;
formação de cinzas sólidas e posterior fusão na parede da fornalha e superaquecedores. A queda de
pedaços maciços de escória pode erodir e danificar severamente os tubos da parede inclinada da fornalha.
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Verificação das causas: Avaliar a temperatura de fusão da composição das cinzas.
Método de avaliação: Inspeção visual e ultrassom (medição de espessura da parede do tubo).

Aparência típica: Deformação do tubo (amassamento). Mancha sem brilho. Desgaste excessivo.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: Aumentar a espessura da parede do tubo. Instalar telha de proteção. Mudar o tipo de
carvão.

3.5.3

Erosão por sopragem de fuligem

Ocorrem devido a localização ou operação imprópria de um soprador de fuligem ou do sistema de
sopragem.

Localização: Erosão por sopragem ocorre em locais que tem impacto direto do fluxo dos sopradores de
fuligem (principalmente próximo ao canto da fornalha).

Causa provável:
- Localização ou funcionamento impróprio do sistema de sopragem;
- Desgaste da ponteira do tubo (lança de sopragem).
- Presença de condensado no vapor de sopragem;
- Parede saliente ou feixe tubular desalinhado.

Verificação das causa: Investigação da condição do soprador ou de sua operação e do sistema de
sopragem.

Método de avaliação: Inspeção visual e medição de espessura.

161

Aparência típica: Produz mancha sem brilho no metal, canto vivo e erosão alta.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: Aperfeiçoamento da manutenção dos sopradores e dos sistemas que os compõe.
Revestimento da zona mais afetada. Reparos emergenciais (enchimento com solda). Calibragem dos
sopradores e períodos de revisões.

3.5.4

Erosão por partículas de combustíveis sólidos (carvão)

Erosão em equipamentos da caldeira devido ao impacto de partículas de carvão.

Localização: Ocorre em queimadores de carvão, onde a introdução do ar de combustão em alta
velocidade e tangente a superfície do tubo, transmite um movimento giratório na entrada do carvão.

Causas prováveis: A erosão por partículas de carvão é causada quando o revestimento protetor interno
do queimador já não está exercendo bem a sua função.

Verificação das causas: Através da observação das condições do revestimento interno instalado para
proteger o tubo do queimador. A observação do tipo de fluxo estabelecido no queimador pela introdução
do ar secundário e terciário pode revelar onde ocorrerá erosão significativa.

Método de avaliação: Exame visual. e medição da espessura da parede do tubo por ultrassom são usados
para detectar e monitorar a erosão por partículas de carvão.
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Aparência típica: A erosão por partículas de carvão reduz a parede do tubo. A fratura de borda fina
ocorre quando a espessura da parede é reduzida a ponto de não suportar a pressão interna de água.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: As ações corretivas implicam em observação e substituição do revestimento interno
para que ele não perca a sua função protetora durante a operação da caldeira. Ajustes no ar secundário e
terciário podem ser necessários para mudar o padrão de fluxo no queimador e controlar a taxa de erosão
do revestimento interno protetor.

3.6 Falta de controle de qualidade

O controle de qualidade e o monitoramento dos componentes em todos os estágios, desde o projeto,
seleção de materiais, processo de fabricação, procedimentos adequados de operação e de manutenção, são
necessários para garantir a funcionalidade da caldeira durante toda a sua vida operacional. Qualquer
descuido em quaisquer destas fases, leva ao comprometimento da confiabilidade e disponibilidade do
equipamento, através da presença dos mecanismos de falhas.

3.6.1

Componentes químicos

Danos por excursões de produtos químicos são causados pela falta de qualidade do uso de produtos.
corrosivos.

Localização: Danos químicos podem ocorrer em locais:
- que não foram completamente neutralizados após a limpeza química;
- expostos acidentalmente a soluções químicas de limpeza;
- expostos a produtos químicos devido a falha no controle químico da água da caldeira.
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Causas prováveis: Basicamente causados pela falta de controle de qualidade no uso de produtos
químicos corrosivos. Ocorrem quando agentes químicos de limpeza não são adequadamente neutralizados
antes da operação ou são acidentalmente injetados em alguma parte da caldeira por mau funcionamento
de equipamentos de tratamento d’água ou por erro operativo. A operação normal da caldeira com pH e
outros parâmetros da água fora dos limites especificados provoca danos químicos.

Verificação das causas: A causa de danos químicos pode ser verificada pela revisão dos procedimentos
de limpeza química, do sistema de bombeamento de produtos químicos, dos dados registrados de
produtos químicos e monitoração da água e instruções do controle químico. Danos químicos podem
interagir com outros mecanismos de falha, levando a uma ruptura. Neste caso pode ser necessária a
aplicação de um método sistemático de análise de falha para deduzir a causa.

Método de avaliação: A amostragem de tubo, embora não seja considerado um método normal de
avaliação não destrutiva, deve ser feita durante ou após a limpeza química para permitir a observação da
superfície interna do tubo. Se o ataque corrosivo produziu uma redução de parede, a medição de
espessura por ultrassom deve ser feita para avaliar a extensão do problema.
Aparência típica: Danos químicos produzem perda da espessura de parede devido à
corrosão. Ocorrem ao longo da superfície interna total. Manifesta-se como um mecanismo de
falha por corrosão interna, assim como danos por hidrogênio, corrosão cáustica, corrosão
localizada, ou trinca por corrosão sobtensão.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: A ação corretiva pode implicar em troca de toda uma seção de tubos da caldeira. Como
isto é muito dispendioso, maior ênfase deve ser dada nas ações preventivas para evitar danos químicos.
Atividades de controle de qualidade como elaboração de procedimentos para limpeza química,
treinamento de pessoal, monitoração dos parâmetros de limpeza, revisão dos circuitos de bombeamento e
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válvulas, são algumas destas ações preventivas. Auditorias no programa de controle químico da água
devem ser conduzidas para certificar a adequação dos procedimentos, recursos e mão – de – obra.

3.6.2 - Limpeza de manutenção

Danos podem ser inseridos pela falta de qualidade dos procedimentos de manutenção,
principalmente durante a limpeza de fornalhas.

Localização: Danos por limpeza de manutenção podem ocorrer em qualquer local onde seja necessário:
- martelamento, raspagem ou remoção de lascas;
- limpeza a vácuo
- jateamento de areia, granalha ou hidrolateamento.

Causas prováveis: Ocorrem quando força excessiva é aplicada no processo de remoção de cinza
acumulada na caldeira. Os danos aos tubos ocorrem quando os equipamentos de limpeza são mal
manuseados ou impropriamente aplicados.

Verificação das causas: Os danos por limpeza de manutenção podem ser verificados pela inspeção e
teste dos tubos após a atividade de limpeza. A degradação encontrada imediatamente após a limpeza pode
ser explicada pela comparação do tipo de dano com o método ou ferramenta usada no processo. Os danos
revelados mais tarde não podem ser facilmente relacionados à atividade de limpeza que produziu a
degradação. Nestes casos a análise metalúrgica da falha e um método de análise de falha serão
necessários para chegar à verdadeira causa do dano.

Método de avaliação: A inspeção visual das áreas limpas deve ser conduzida por pessoa experiente e
conhecedora da instalação. Sinais internos de dano podem requerer testes adicionais para uma correta
avaliação da extensão do dano. Medida de espessura por ultrassom pode ser feita para checar perda na
parede de tubos que foram jateados. Teste hidrostático deve ser feito para checar trincas ou furos,
especialmente após martelamento.

Aparência típica: Os danos por limpeza de manutenção produzem deformação, perfuração, goivadura,
trincas ou perda de espessura. O tipo de dano depende do método ou ferramenta empregada na limpeza.
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Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: A ação corretiva implica em avaliação e documentação do dano antes do retorno do
tubo ao serviço. Trincas e furos requerem reparo imediato enquanto amassamento, goivadura ou perda de
espessura podem ser reparados mais tarde. Medidas de controle de qualidade como preparação do
procedimento de limpeza e treinamento do pessoal podem minimizar a possibilidade de danos por
limpeza de manutenção.

3.6.3 Defeitos de materiais

Falhas de materiais são causadas por falta de controle de qualidade durante a fabricação armazenamento,
transporte e instalação.

Localização: Defeitos de materiais podem ocorrer em qualquer local da caldeira, mas são mais propensos
a causar falhas em locais de alta temperatura, devido à interação com o mecanismo de falha ruptura
sobtensão.

Causas prováveis: Defeitos de materiais são introduzidos durante a produção do aço, conformação do
tubo, montagem da caldeira ou substituição de tubos.

Verificação das causas: Defeitos de materiais podem ser verificados por análise metalúrgica, teste das
propriedades do material e revisão dos arquivos relativos ao tubo. Devem ser pesquisadas as
especificações do material e da compra, documentos de inspeções de fabricação e instalação, dados de
estocagem e expedição e condições de projeto.

Métodos de avaliação: Exames visuais, testes com partículas magnéticas e ultrassom são executados em
vários passos durante a fabricação dos tubos. A identificação do material e métodos de controle é
empregada para separar e manter separados os tubos de materiais diferentes. Espectrômetros portáteis
devem ser usados para a rápida confirmação da liga antes da instalação do tubo.
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Aparência típica: Defeitos de material produzem degradação que levam a falhas por tensão ou fadiga. A
instalação de material inadequado leva à ruptura por tensão, enquanto defeitos superficiais resultam
normalmente em falha por fadiga.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: Um tubo com defeito, normalmente falha antes que o defeito seja detectado e o tubo
substituído. Em face de dificuldade de ação após o tubo estar em serviço, deve-se tomar os cuidados para
descobrir defeitos antes de sua a instalação. Ações preventivas devem ser tomadas para detecção de
defeitos antes da instalação. Medidas de controle de qualidade são necessárias para assegurar a qualidade,
tais como: inspeção, documentação do fabricante transporte e procedimentos de instalação.

3.6.4 Defeitos em soldas

Defeitos de soldagem são causados por falta de controle de qualidade na especificação do procedimento
de soldagem, na qualificação do soldador ou no processo de certificação da qualidade da solda (END’s:
LP, ultrassom ou exames radiográficos).
Localização: Defeitos de solda podem ocorrer em qualquer local onde haja solda entre tubos ou membros
estruturais da caldeira.

Causas prováveis: Defeitos de solda são causados pela falta de controle de qualidade durante o processo
de soldagem. Vários tipos de defeitos podem ser introduzidos devido a deficiências no método de solda.
Os defeitos mais comuns são excesso de penetração, porosidade, inclusões, fusão incompleta,
rebaixamento e penetração inadequada na junta. Os defeitos resultam de preparação imprópria da junta,
eletrodo impróprio, pré – aquecimento inadequado, resfriamento rápido e deficiência na execução da
soldagem. Outros problemas na execução da solda são a fragilização do metal líquido ou “trincas de
cobre”, bloqueio do tubo por resíduos de solda e grafitização do aço carbono ou carbono – molibdênio.
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Métodos de avaliação: Ensaios de partícula magnética e líquido penetrante são os métodos mais comuns
de monitorar a qualidade do processo de soldagem. Exame visual da junta, do processo e da solda
completa pode evitar colocar em serviço uma solda insatisfatória. Radiografia é usada algumas vezes em
tubos de caldeira, mas só é obrigatório em tubos com maiores diâmetros. As radiografias são mais
frequentes usadas para avaliar uma pequena porcentagem de juntas soldadas como uma prática de
controle durante modificações na caldeira ou grandes projetos de substituição de tubos.

Aparência típica: Defeitos de solda normalmente produzem trincas que são geralmente frágeis e
mostram pouca deformação plástica na região da falha. Trincas longitudinais ou transversais podem
ocorrer no metal de adição ou no metal base. Defeitos de solda também podem tornar-se o local de início
de corrosão lado água, fadiga ou ruptura sob tensão.

Fonte: The Nalco Guide to Boiler Analysis. Port R. D & Herro H M.

Ações corretivas: Se uma solda defeituosa é colocada em serviço, ela normalmente falha antes que possa
ser detectada e reparada. A ênfase deve ser dada em ações preventivas que podem minimizar a
possibilidade do defeito ser produzido. Medidas de controle de qualidade são necessárias para garantir
juntas soldadas adequadamente. Essas medidas são:
- qualificação dos procedimentos de solda, dos soldadores e dos operadores de soldagem;
- certificação de inspetores de solda e examinadores de ensaios;
- calibração dos equipamentos de soda e dispositivos de ensaios;
- documentação da solda e métodos de testes, materiais e equipamentos.

3.7 FAC – Flow Acelerated Corrosion (Corrosão por fluxo acelerado)

Corrosão por fluxo acelerado é um fenômeno que pode ocorrer em todas as tubulações das caldeiras que
contém água ou a mistura água vapor. Entretanto é mais comum nas áreas de mais baixas pressões e
temperaturas, como tambor, evaporador e economizador. Água é condição essencial para a ocorrência de
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FAC, não ocorrendo, portanto em áreas de vapor superaquecido. É, portanto, um fenômeno físicoquímico, devido basicamente, a dissolução da camada de magnetita que protege as paredes do tubo e do
tambor; a qual é arrastada com o fluxo de água. Este fenômeno representa a maior causa de falhas em
tubos de HRSGs.

Localização: FAC pode ocorrer em diversos pontos das caldeiras, nas regiões mais baixas temperaturas,
onde houver água na fase simples ou na fase dupla, aliada à combinação de outros fatores físico-químicos
favoráveis à ocorrência no fenômeno, tais como: pH, oxigênio dissolvido, temperatura e velocidade de
fluxo do fluído e, geometria e metalurgia dos componentes das caldeiras.

Os principais sistemas com componentes fabricados em aço carbono, os quais apresentam combinação
dos fatores de temperatura, pH, concentração de oxigênio e velocidade/turbulência de fluxo de água/vapor
(fase água e fases água/vapor) dentro de determinadas faixas favoráveis a incidência de FAC são :
- sistemas de condensado;
- equipamentos de água de alimentação de Caldeiras;
- sistemas de drenagem de trocadores de calor água/vapor;
- drenos de separadores de umidade;
- desaeradores ou respiros;
- drenos de reaquecedores;
- sistemas de extração de vapor de alta e baixa pressão;
- sistemas de selagens de vapor;
- drenagens em geral (para condensadores, para tanques, etc..).

E os componentes existentes nos sistemas acima que apresentam potencial elevado de incidência de FAC
são:
- tubos de by-pass de vapor em válvulas de controle de água de alimentação;
- placa de tubos (espelhos) em aquecedores de água de alimentação;
- extremidades de tubos, chicanas de aquecedores de água de alimentação;
- tubulações de água de alimentação, especialmente em áreas internas e em volta de curvas, válvulas,
tees, após placas de orifício;
- tubulações de dreno de coletores;
- redes de condensado;
- tubos de entrada de economizadores de caldeiras;
- cruzamentos de tubulações com reduções de diâmetro;
- redes de by-pass de água/vapor;
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- partes inferiores de válvulas de controle;
- tubulações dos atemperadores;
- redes de extração de vapor;
- componentes de drenagens de Caldeiras de recuperação (HRSG).
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Locais de ocorrência de FAC em HRSGs
Fonte: HRSG Academy – HRST, Vancouver, 8th -10th,2010

Causas prováveis: As principais causas ou parâmetros que contribuem para a ocorrência de FAC são:
- Solubilidade da camada de magnetita: é o fator primário, determinante da ocorrência de FAC O
excesso de sequestrante de oxigênio, como a hidrazina, até pouco tempo, considerado como
extremamente necessário para manter os níveis de OD - oxigênio dissolvido em valores baixos (0
– 10 ppb) para prevenir pites; atualmente é considerado causa da predominante de FAC. Este
sequestrante de oxigênio aumenta a mobilidade dos íons de ferro presentes na camada de
magnetita (Fe3O4), contribuindo para a sua solubilidade. Pesquisas mostram que a diferença de
perda de parede devido ao FAC é 100 vezes maior se tivermos OD de 1 ppb ao invés de 20 ppb
na água de alimentação. Por isto, recomenda-se manter os níveis de OD na água de alimentação,
em torno de 15 a 20 ppb, para a redução de FAC.
- Temperatura: tem relação direta com FAC, em função do aumento da solubilidade da magnetita,
entre 230o F e 480o F, com pico entre 265o F - 285o F (fase simples) ou entre 300o F- 335o F (duas
fases).
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Fonte: HRSG Academy , HRST - Vancouver, 8th -10th,2010
Temperatura x Desgaste de Material
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Influência da temperatura na taxa de desgaste para diferentes aços
Fonte: Control erosion/corrosion of steels in wet steam, JONAS, O.- Power, p.102-103, 1985; Jonas Inc.
- Altas velocidades de fluxo: FAC é função da velocidade do fluxo e da geometria da tubulação,
sendo, portanto, mais presente em curvas de raios curtos onde existem condições favoráveis à
erosão, como joelhos, tees e redutores.
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Influência da Velocidade da água/vapor no desgaste de material
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Influência da velocidade da água/vapor no desgaste de material para diferentes aços
Fonte: Control erosion/corrosion of steels in wet steam, JONAS, O.- Power, p.102-103, 1985; Jonas Inc
- pH: influencia a solubilidade da magnetita na superfície do aço carbono. A 200oC, a magnetita é 10
vezes mais solúvel a pH de 8,7, comparado a 9,6. Portanto recomenda-se manter o pH entre 9,4 e 9,6
e nunca inferior a 9,2 na água de alimentação.

Fonte: HRSG Academy , HRST - Vancouver, 8th -10th,2010

- Metalurgia: a presença de pelo menos 0,1% de cromo no metal base tem efeito significativo na
redução de FAC. Em áreas susceptíveis à FAC , recomenda-se ligas com 1 a 2% de cromo.

Verificação das causas: A verificação da ocorrência de FAC esta basicamente na identificação dos
parâmetros mencionados como causas nas regiões e pontos susceptíveis à sua ocorrência.

Método de avaliação: através de inspeções visuais, medição de espessura por ultrassom e
radiografia digital apresentam confiabilidade na detecção da redução de espessura. Há uma vantagem do
uso de radiografia digital quanto aos custos da inspeção, pois não é necessário remover o isolamento
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térmico. A geometria do componente crítico (curvas, tees, válvulas, etc..) pode impedir a realização de
ensaios não destrutivos, porém, sempre se deve optar por ensaios os quais garantem a medição de
espessura na região crítica priorizada em relação à erosão/corrosão conforme previsto no plano de
inspeção. O uso de ensaio do tipo eddy current tem sido aplicado com sucesso

Aparência típica: Na fase única (líquida) o FAC tem a aparência superficial típica de casca de laranja e
com pites em forma de ferradura.

Fonte: 2009 Summer Boiler Reliability Interest Group Meeting, Duluth, MN, June 9-11, 2009, Stan
Walker, EPRI

Fonte: 2009 Summer Boiler Reliability Interest Group Meeting, Duluth, MN, June 9-11, 2009, Stan
Walker, EPRI

Na fase dupla (liquido/vapor) o FAC tem a aparência de listras de tigre e de filmes de oxidação vermelha
e corrosão escura (negra).
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Fonte: 2009 Summer Boiler Reliability Interest Group Meeting, Duluth, MN, June 9-11, 2009, Stan
Walker, EPRI

Fonte: 2009 Summer Boiler Reliability Interest Group Meeting, Duluth, MN, June 9-11, 2009, Stan
Walker, EPRI

Ações corretivas: Os pontos chaves para prevenção contra a ocorrência de FAC são:
- Evitar o uso de sequestrante de oxigênio em partes da caldeira de aço carbono (tubulações e
tambores);
- Operar com pH da água de alimentação de 9,2 a 9,8 ou maior;
- Manter o OD na água de alimentação pelo menos 10 ppb , mas não zero;
- Dependendo do projeto da planta, garantir um pH no evaporador de 9,2 a 9,8. Isto pode requerer o
uso de uma dosagem de um álcali sólido (fosfato tri-sódico ou hidróxido de sódio);
Utilizar aços cromo: 1,25% (P11) ou 2% (P22) em locais com alto risco de FAC de única fase ou de
dupla fase ou no mínimo T22.

3.8 Ruptura por deformação a baixas temperatura
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Tipicamente ocorrem locais de altas tensões, notadamente na superfície externa de curvas de tubos.
Trincas circunferenciais são comuns, mas trinca longitudinal também tem sido observada em curvas de
tubos de economizador de caldeiras convencionais e de HRSGs, onde as curvas são de raios menores.

Localização: Basicamente em curvas de tubos devido à presença de tensões geradas no processo e
fabricação e montagem e em operação.

Causas prováveis: As principais causas de trincas por deformações a baixas temperaturas são:
- à altos carregamentos de tensões, incluindo tensões residuais da conformação a frio, potencializadas
pela ovalização dos tubos e curvas e por altas tensões de operação;
- elevadas dureza do material do tubo.
- curva com ovalização maior que 8% ou dureza maior que 220-240 HV são consideradas de alto
risco.

Método de avaliação: A confirmação do mecanismo pode ser feita através de
- medição de dureza;
- medição da ovalização do tubo em locais suscetíveis;
- medição de tensões residuais.

Aparência típica: As trincas são predominantemente intergranulares com micro fissuram paralelamente
alinhadas. Para tensões mais altas e durezas menores, a trinca pode ser transgranular.

Ação corretiva: Todos os tubos afetados devem ser substituídos.
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Fonte: In the boiler business, this ios front-page news – Bob Krowech. Combined Cycle Journal- 2010
Outage Handbook – 4 Q/2009
3.9 Grafitização

Defeito que ocorre mais comumente na zona afetada pelo calor (ZAC) de soldas de aços carbono ou aços
liga de baixo molibdênio. O resultado é a fragilização do material com fratura por perda de espessura.

Localização: Em soldas de aços carbono ou de carbono-molibdênio. Estes materiais se expostos a
elevadas temperaturas irão dissolver o carboneto de ferro no aço, formando nódulos de grafite,
fragilizando o material e eventualmente incorrendo em fratura frágil. Mais comum em superaquecedores
e reaquecedores.
Causa provável: Longos períodos de exposição do metal a temperaturas na faixa de 450 oC - 700oC.

Método de avaliação: A identificação do defeito pode ser feita por:
- exame metalúrgico em amostra removida para caracterização da grafitização;
- uma falha a 45o é indicativo de dano por grafitização severa e a 90o por dano médio.

Aparência típica: Microscopicamente o dano é manifestado por fratura frágil ao longo de uma linha de
nódulos de grafite (cadeia de grafitização), que se forma ao longo da ZAC. A falha é usualmente
circunferencial e paralela a solda, mas ela pode seguir qualquer linha de formação de grafita.
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Fonte: Boiler Life and Availability Improvement Program – EPRI 1017471, Chapter 59. December 22,
2009

Fonte: Boiler Tube Analysis , B & W – Babcock & Wilcox- E 101-3153
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Fonte: Boiler Tube Analysis , B & W – Babcock & Wilcox- E 101-3153

Ação corretiva: Substituir ou reparar os tubos danificados e identificar todos os locais similares ou soldas
que também se traduzam em risco, dado as falhas ocorridas.

3.10

Rubbing/Fretting: Desgaste e corrosão proveniente de contato entre partes metálicas

Um processo de fricção no lado fogo do tubo, causa redução de espessura por perda de material. A
superfície externa resulta em uma forma plana e lisa. A área friccionada pode resultar também em uma
forma côncava, delineada pelo perfil do tubo adjacente. Ocorre quando o tubo adjacente entra em contato
direto metal/metal. A perda de metal resultante do processo de desgaste acelera a oxidação da superfície
do tubo, onde a camada de óxido protetora foi removida.

A causa raiz pode incluir: desalinhamento, quebra ou suporte inadequado dos tubos.
As ações de correção referem-se a reparo ou substituição do tubo, reparo ou substituição dos suporte
inadequado e correção de eventuais desalinhamentos.

Fonte: Boiler Life and Availability Improvement Program – EPRI 1017471, Chapter 57. December 22,
2009
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1.

SUPORTES DE TUBULAÇÃO

O objetivo de qualquer suporte de tubulação é acomodar o peso do tubo suspenso em locais
predeterminados da rede. Componentes passivos, como, elementos estruturais, hastes e outros
elementos que tornam a tubulação mais rígida são usados para realizar tal função. Durante a
passagem de fluido através da tubulação ocorre a dilatação térmica da mesma na direção
vertical. O movimento é denominado “-” ou para baixo e “+” ou para cima, dependendo em que
sentido a tubulação está se movimentando em relação à posição da condição a frio, conforme
mostra a Figura 1.

Figura 1- Movimentação térmica da tubulação

A dilatação térmica dos materiais é a principal propriedade observada no estudo dos suportes e
das.tubulações a eles associadas. A Tabela 1 apresenta a dilatação térmica de tubos de
diferentes materiais em milímetros a cada 30,48 m (100 pés) de tubo.

MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE
DE UNIDADES GERADORAS A TURBINAS A GÁS
ADFADFADFADF

Tabela 1: Dilatação térmica do tubo em milímetros a cada 30,48 m (100 pés) de
tubo.

Vapor Saturado
(vácuo em mmHg
até 100⁰C/pressão

Temperatura
(⁰C)

Ferro

Aço

Fundido Carbono

Ferro

Liga de

Forjado

Aço 4-6%

Aço
inox

Cobre

18/8

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Cr (mm)

-128,89

-32,18

-38,40

-39,85

-31755,94

-60,60

-58,95

-117,78

-30,25

-35,71

-37,16

-29215,94

-56,03

-54,56

-106,67

-27,94

-32,92

-34,37

-26167,94

-51,46

-50,24

-95,56

-25,55

-29,92

-31,37

-30,58

-46,63

-45,57

-84,44

-23,01

-26,82

-28,27

-26,26

-42,06

-40,67

-73,33

-20,37

-23,57

-25,02

-23,72

-31,90

-35,71

-62,22

-17,53

-20,14

-21,59

-19,91

-31,39

-30,51

-51,11

-14,66

-16,71

-18,16

-16,87

-26,06

-25,30

-40,00

-11,61

-13,16

-14,61

-13,31

-20,47

-19,99

-28,89

-8,53

-9,53

-10,97

-9,63

-14,76

-14,63

-17,78

-5,31

-5,84

-7,11

-5,94

-9,04

-9,30

-6,67

-2,06

-2,08

-2,54

-2,39

-3,38

-3,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,44

1,55

1,78

1,78

1,17

2,29

2,16

746,51

15,56

5,11

5,54

6,60

4,98

7,95

8,08

733,81

26,67

8,66

8,89

10,92

6,76

13,61

13,46

710,95

37,78

11,96

13,28

15,42

10,57

19,28

19,51

672,59

48,89

15,77

17,27

19,76

14,38

24,94

25,40

610,62

60,00

19,33

21,18

24,38

18,19

30,20

31,09

514,86

71,11

22,89

24,64

28,96

22,00

36,27

36,53

371,60

82,22

26,19

28,70

33,02

25,81

41,76

42,80

MPa após 100⁰C)

(mm)
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Tabela 1: Dilatação térmica do tubo em milímetros a cada 30,48 m (100 pés) de
tubo (continuação).
Vapor Saturado
(vácuo em mmHg
até 100⁰C/pressão

Temperatura
(⁰C)

MPa após 100⁰C)

Ferro

Aço

Ferro

Liga de

Fundido

Carbono

Forjado

Aço 4-6%

(mm)

(mm)

(mm)

Cr (mm)

Aço
inox

Cobre

18/8

(mm)

(mm)

163,83

93,33

30,00

32,77

37,34

29,62

47,60

49,02

0,00

100,00

32,28

35,05

40,39

32,16

50,93

52,37

0,02

104,44

33,55

36,83

42,16

33,43

53,44

54,61

0,07

115,56

37,11

40,89

46,74

37,74

59,03

60,71

0,14

126,67

40,92

45,47

51,31

41,81

65,13

66,52

0,24

137,78

44,73

49,53

55,63

46,13

70,97

72,44

0,36

148,89

48,79

53,85

60,71

49,94

77,06

78,61

0,52

160,00

52,30

58,42

65,28

54,25

82,78

84,58

0,69

171,11

56,41

62,74

70,10

58,32

88,49

90,81

0,95

182,22

60,48

67,31

74,93

62,64

95,10

96,77

1,25

193,33

64,54

71,88

79,88

66,70

101,35

103,07

1,60

204,44

68,61

76,20

84,84

70,51

107,29

109,22

2,03

215,56

73,18

81,05

89,92

74,83

112,88

115,52

2,53

226,67

77,24

85,47

95,00

79,15

119,23

121,62

3,11

237,78

81,31

90,27

99,57

83,72

125,58

128,07

3,80

248,89

85,37

94,62

104,65

88,04

131,67

134,24

4,58

260,00

89,43

99,59

109,73

92,10

138,28

140,72

5,49

271,11

93,75

104,44

115,06

96,67

144,63

146,86

6,52

282,22

98,32

109,09

120,40

100,74

150,47

153,52

7,69

293,33

102,64

114,30

125,48

105,82

156,57

159,51

9,03

304,44

107,21

119,38

130,81

109,88

163,17

166,45

10,52

315,56

111,53

124,46

135,64

114,71

169,27

173,18

12,20

326,67

116,36

129,54

141,22

119,02

175,62

179,48

14,08

337,78

197,13

135,13

146,56

123,60

181,97

186,00

16,19

348,89

125,50

140,21

151,64

128,68

188,32

192,61

18,66

360,00

129,31

145,29

157,23

133,25

194,67

198,88

Manutenção Centrada em Confiabilidade - Unidades Geradoras a Turbinas a Gás

185

Tabela 1: Dilatação térmica do tubo em milímetros a cada 30,48 m (100 pés) de
tubo (continuação).

Vapor Saturado

Aço

Ferro

Liga de

Fundido

Carbono

Forjado

Aço 4-6%

(mm)

(mm)

(mm)

Cr (mm)

371,11

134,90

150,62

162,31

137,57

201,27

205,89

382,22

139,73

155,70

167,64

142,65

207,37

211,89

393,33

144,55

161,04

173,23

147,22

213,97

219,28

404,44

149,38

166,62

178,82

152,04

220,83

225,81

415,56

154,20

171,96

184,15

156,87

227,18

232,82

426,67

159,03

177,80

189,23

161,95

234,29

239,32

437,78

163,86

183,39

195,07

166,78

240,39

246,43

448,89

168,68

188,47

200,66

171,86

247,50

252,53

460,00

173,74

196,60

206,25

176,68

254,36

260,20

471,11

178,79

199,90

212,09

181,51

260,96

269,37

482,22

184,18

205,99

218,19

186,59

267,82

274,07

493,33

189,46

211,07

223,27

191,41

274,93

280,80

504,44

194,39

216,92

229,11

196,49

282,04

288,06

515,56

199,75

222,50

234,70

201,57

288,90

294,89

526,67

205,51

228,35

240,28

206,40

295,76

302,34

537,78

210,85

233,43

246,13

211,23

302,36

309,30

(vácuo em mmHg

Temperatura

até 100⁰C/pressão

(⁰C)

MPa após 100⁰C)
21,25

Aço

Ferro

inox

Cobre

18/8

(mm)

(mm)

548,89

239,27

216,31

309,73

560,00

244,86

221,39

316,59

571,11

250,19

201,07

323,70

582,22

256,29

231,55

330,56

593,33

262,64

236,37

336,91

604,44

267,21

241,71

344,27

615,56

273,05

246,79

350,88

626,67

278,89

251,87

357,99

637,78

284,48

257,20

364,85
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Tabela 1: Dilatação térmica do tubo em milímetros a cada 30,48 m (100 pés) de
tubo (continuação).

Vapor Saturado
(vácuo em mmHg

Temperatura

até 100⁰C/pressão

(⁰C)

MPa após 100⁰C)

Ferro

Aço

Ferro

Liga de

Fundido

Carbono

Forjado

Aço 4-6%

(mm)

(mm)

(mm)

Cr (mm)

Aço
inox

Cobre

18/8

(mm)

(mm)

648,89

289,56

260,50

371,45

660,00

295,66

267,11

378,56

671,11

301,50

272,19

385,42

682,22

307,34

277,27

316,33

693,33

312,93

282,35

399,39

704,44

318,01

287,43

405,99

715,56

323,85

292,51

413,11

726,67

329,69

297,59

420,22

737,78

335,03

302,67

427,08

748,89

340,87

307,75

433,68

760,00

346,46

312,57

440,54

771,11

447,65

782,22

454,51

793,33

461,37

804,44

468,48

815,56

475,34

Um suporte de molas é utilizado quando se tem um tubo que sofreu tal deslocamento e a mola é
utilizada para compensar o movimento sofrido pela tubulação. Em locais onde se tem altas
temperaturas de trabalho (superaquecedores e reaquecedores), os suportes devem acomodar o
peso da mesma, bem como compensar o deslocamento sofrido.

Suportes e restrições permitem que a rede de tubulação funcione nas condições normais de
operação sem que ocorra a falha do tubo ou de outros equipamentos associados.
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2 TIPOS DE SUPORTES
2.1 Suporte Rígido

O suporte rígido é utilizado quando é necessário suportar o peso da tubulação. Tais
equipamentos não permitem a movimentação vertical da rede, logo devem ser instalados em
pontos onde não se faz necessário a absorção do movimento causado pela dilatação térmica do
tubo. O movimento horizontal e de rotação da rede é permitido. A Figura 2 mostra um exemplo
de suporte rígido.

Figura 0- Suporte Rígido

2.2.

Haste

A haste consiste, geralmente, em uma estrutura de aço que, uma de suas extremidades, está
aparafusada na parte superior da rede de tubulação e, a outra, em uma viga, por exemplo. A
haste possibilita movimento lateral e horizontal da rede, restringindo o vertical.
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2.3 . Suporte Flexível

Um suporte flexível consiste em uma estrutura que permite o movimento da rede em todas as
três direções, mas também suporta o seu peso. Tal equipamento se faz necessário quando a
movimentação devido à dilatação térmica é permitida. Na parte interna do dispositivo há uma
mola, a qual é comprimida ou estendida, possibilitando o movimento vertical da rede. A Figura
3 mostra alguns exemplos de suportes flexíveis.

Figura 3 - Suporte Flexível

Os suportes flexíveis são divididos em dois tipos: suportes flexíveis de carga constante ou de
carga variável. Os suportes flexíveis de carga constante consistem em dispositivos em que a
força do suporte aplicado na tubulação é constante. Tal equipamento é utilizado quando a
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variação de carga na mola é muito grande ou quando a dilatação térmica da tubulação é superior
a 75 mm.

Já nos suportes flexíveis de carga variável a carga aplicada na tubulação pelo suporte, varia de
acordo com a carga aplicada na mola. Tal equipamento é utilizado quando a variação de carga
na mola é não é muito grande ou quando a dilatação térmica da tubulação é inferior a 75 mm,
conforme mostra a Figura 4.

Figura 4 - Vários suportes flexíveis

2.4. Restrições
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As restrições controlam, limitam ou redirecionam os movimentos da tubulação resultantes da
dilatação térmica, a fim de reduzir o nível de tensões nos tubos ou em outros equipamentos
ligados a tubulação. Outra função de tal equipamento é de absorver cargas impostas por certo
eventos (terremoto, vendaval, golpe de aríete) que acarretam um alto nível de tensão, conforme
mostra a Figura 5.

Figura 5 - Exemplos de restrições
2.5. Guias

As guias são dispositivos usados quando se deseja restringir a movimentação na direção
perpendicular ao eixo do tubo, em um sentido ou nos dois, ficando livre a movimentação na
direção paralela. A rotação também pode ser restringida ou não. A Figura 6 apresenta exemplos
de guias.

Figura 6 - Guias
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2.6. Âncoras

As âncoras impedem o movimento da tubulação nas três direções, acarretando fixação total da
estrutura, conforme Figura 7.

Figura 7 - Âncora

2.6. Rolos de tubos

Os rolos de tubos, apresentados na Figura 8 são usados quando a tubulação apresenta um grande
movimento na direção axial e mínima movimentação na direção lateral e vertical. O pequeno
atrito entre os rolos e os tubos permite tal movimento longitudinal.
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Figura 8 - Rolos de tubos
2.7. Selas

Selas são dispositivos utilizados para acomodar o peso da tubulação, conforme mostra a Figura
9. Dependendo da profundidade, podem impedir a movimentação lateral. Adicionando-se
parafusos ou cintas, pode-se restringir a movimentação vertical.

Figura 9 - Sela
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2.8. Trapézio

O trapézio é utilizado em situações em que não se pode ter apenas uma haste por limitações de
espaço. Tal equipamento é tanto usado em tubos verticais quanto horizontais. Cada haste é
projetada para suportar o peso da tubulação inteira, caso ocorra uma rotação do suporte e o peso
fique acomodado em apenas uma das duas hastes, conforme mostra a Figura 10.

Figura 10 – Trapézio

3. INSPEÇÃO DOS SUPORTES

O desenvolvimento e a revisão das condições de operação dos suportes são vitais. O potencial
de falhas catastróficas deve ser antecipado e minimizado através de um efetivo programa de
inspeção. A frequência de inspeção visual é determinada pelas especificações, a norma ASME,
ou de acordo com as especificações do fabricante.

3.1. Primeiros passos

Antes de começar o processo de inspeção é importante entender o projeto do sistema de
tubulação e a função de cada suporte na rede. Desenhos, planilhas de dados e especificações
ajudam ao inspetor o entendimento do que foi desenvolvido pelo projetista.

Abaixo, tem-se uma lista de documentos que servirão de suporte para a equipe de inspeção:
 Projeto do componente
 Relatório de dados antigos
 Arquivos de engenharia e manutenção
 Desenhos
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 Horas de operação
 Arquivos originais do fabricante do equipamento
 Arquivos do contratante
 Modo de operação
 Número de entrada de unidade e caracterização do tipo de entrada
 Número de horas de operação fora da condição de projeto
 Qualquer condição de operação que possa afetar a integridade do sistema de
tubulação (exemplo: golpe de aríete)
 Desenhos isométricos
 Desenho detalhado das soldas
 Desenhos detalhados dos suportes de tubulação

3.2 Procedimento

O processo de inspeção dos suportes deve ser feito, preferenciallmente, nas condições a quente
ou nas de operação e nas condições a frio ou nas paradas de unidade.

Abaixo estão listados alguns pontos que pretendem servir como base para as inspeções
rotineiras do sistema de suporte da tubulação. Em tais procedimentos, busca-se verificar:
 Dano ou quebra do suporte;
 Se a montagem está de acordo com o desenho do projetista;
 Presença de fluência, fadiga ou carga excessiva;
 Modificações na linha;
 Indícios de ferrugem: a pintura a cada dois anos ajuda a aumentar o tempo de
vida do suporte;
 Condição das molas dos suportes flexíveis;
 Se o procedimento de inspeção está sendo seguido;
 Se os critérios de aceitação estão sendo usados;
 Deficiências: se forem encontradas devem ser registradas, revistas e relatadas
se for preciso;
 Se os suportes estão de acordo com o que foi projetado;
 Se os suportes estão o mais perto possível de mudanças de direção (Lateral ou
Vertical);
 Se nas curvas, loops e nas extremidades dos terminais de tubo há espaço
suficiente para permitir o movimento dessas partes na dilatação térmica;
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 Se os suportes não estão soldados diretamente nos tubos;
 Interferência com ou de outro tubo ou equipamento;
 Vibrações;
 Condições gerais dos suportes, hastes, guias, âncoras;
 Molas quebradas;
 Deflexão excessiva da tubulação: caso isso for verificado, pode ser necessária
a instalação de molas com um curso maior;
 Tubos muito soltos: tal característica pode necessitar um ajuste no suporte ou o
projeto de um novo sistema de suportes;
 Guias com folgas inadequadas;
 Defeituosos: separadores, filtros, juntas, silenciadores;
 Movimentos indesejáveis em articulações;
 Evidências de corrosão;
 Movimento ou deterioração das fundações de concreto;
 Distorções;
 Condição dos parafusos;
 Fixação dos anéis e vigas nos suportes;
 Operação dos rolos dos tubos;
 Âncoras defeituosas e quebradas;
 Válvulas corroídas;
 Vazamento em válvulas e flanges;
 Presença de qualquer suporte temporário: caso tal dispositivo não seja mais
necessário, o mesmo deve ser removido. Por exemplo, durante o teste
hidrostático, são utilizados dispositivos que impedem o movimento de certos
suportes;

3.2.1. Análise Fotográfica
Durante a inspeção, deve ser feita uma documentação do estado dos suportes. Muitas fotos
devem ser tiradas, mesmo que nem todas sejam usadas no relatório. A Figura 11 mostra um
exemplo de registro fotográfico durante uma inspeção.

Problema identificado no campo:
Caso um problema seja identificado, seguir as seguintes instruções:
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 Pintar a região do problema para facilitar a identificação no futuro e incluir o
reparo;
 Tirar fotos (de vários ângulos e posições) que mostrem claramente a região do
problema já sinalizada com tinta;
 Fazer uso de papel e caneta/lápis: anotar o número da foto, qual o suporte
analisado e o problema identificado;
 Selecionar as melhores fotos para o corpo do relatório, adicionando as demais
no apêndice;

Figura 11 - Registro fotográfico de suporte desalinhado
3.3. Condições específicas

Durante a inspeção, para certos cenários encontrados, alguns procedimentos específicos devem
ser adotados, a fim de melhor entender o problema e resolvê-lo.
3.3.1. Corrosão/Erosão/Incrustação
 Atenção à natureza e à extensão da corrosão;
 Amostras devem ser coletadas para uma posterior análise química;
 Caso o isolamento térmico seja retirado e forem encontrados equipamentos
corroídos, outras regiões devem ser expostas para verificar a extensão do
fenômeno;
 Medir a profundidade dos pites com um medidor de pites;
 Para avaliar a corrosão nas frestas dos suportes, pode-se usar um ultrassom.
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As Figuras 12 e 13 mostram um tubo e suporte que sofreram corrosão.

Figura 12 - Corrosão no tubo e no suporte

Figura 13 - Corrosão no suporte
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3.3.2. Trincas

Os suportes devem ser inspecionados e investigando-se há presença de trincas:
 Presentes geralmente nas regiões de menor seção transversal perto das
restrições;
 Atentar para regiões perto das soldas;
 Uso de inspeção por líquido penetrante ou por partícula magnética;
 Uso de lupa para verificação de trincas em geral;
 Metalografia em regiões críticas;
As Figuras 14 e 15 mostram imagens de trincas encontradas em suportes de tubulação.

Figura 14 - Trinca nas soldas
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Figura 15 - Trinca na fixação do suporte

3.3.3. Desalinhamento

Durante uma inspeção, se for encontrado qualquer tipo de desalinhamento, a causa deve ser
determinada.

As principais causas de desalinhamento são:
 Dilatação térmica não prevista;
 Âncora quebrada ou defeituosa;
 Atrito excessivo nas selas de deslizamento: tal problema pode ser causado
pela falta de lubrificação ou necessidade de rolos nos tubos;
 Rolos quebrados ou incapacidade dos rolos rodarem por corrosão ou por falta
de lubrificação;
 Suportes muito curtos, limitando a movimentação da rede de tubulação;
 Tubo desalojado do seu suporte de forma que o seu peso esteja distribuído de
forma desigual nas hastes ou selas;
 Trincas nos flanges de conexão ou invólucros de bombas e turbinas onde a
tubulação está fixada;
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 Suportes forçados a saírem da posição original por expansão ou contração da
tubulação;
As Figuras 16 e 17 mostram exemplos de desalinhamentos

Figura 16 - O suporte sofreu rotação em relação a linha de centro da
tubulação
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Figura 17- Tubulação quase fora do seu suporte
3.3.4. Pontos quentes no isolamento

Quando forem percebidos pontos quentes no isolamento dos tubos, devem-se seguir os
seguintes procedimentos:
 A parte interna ao isolamento deve ser inspecionada visualmente em busca de
falhas;
 A parede do tubo no ponto de aquecimento do isolamento deve ser
inspecionada visualmente em busca de oxidação e descamação;
 A proteção deve ser removida para visualizar o metal e a região deve ser
inspecionada em busca de trincas;
 A espessura do tubo deve ser verificada para garantir que sua espessura seja
suficiente para continuar em operação;
 O diâmetro externo do tubo em alta temperatura de operação deve ser medido
para verificar distorções;
A Figura 18 mostra um exemplo de ponto quente no isolamento
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Figura 18 - Ponto quente no isolamento constatado com fotografia
infravermelha

3.3.5. Vibrações

Durante a inspeção, vibrações na tubulação devem ser notadas. As vibrações podem ser
causadas por deslocamentos anormais devido a desvios no suporte. As fontes das vibrações
devem ser eliminadas, caso contrário dispositivos que absorvem tal energia devem ser
instalados. Abaixo, alguns possíveis desvios nos suportes:
 Trincas nas soldas, principalmente nos pontos de restrição.
 Tamanho inadequado das hastes dos suportes;

As figuras 19 e 20 apresentam exemplos de danos causados por vibração dos
suportes.
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Figura 19 - Trinca na solda que une o suporte e o tubo

Figura 20 - Haste do suporte desgastada pela vibração

3.3.6. Danos mecânicos por forças externas

Este tópico é autoexplicativo e a Figura 21 mostra dois exemplos deste tipo de dano.
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(a)

(b)

Figura 21 -. (a) Parafuso de fixação do suporte quebrado; (b). Haste do
suporte quebrada.

3.3.7. Reparos fora de conformidade

Nas Figuras 22 e 23 a seguir, tem-se imagens de soldas de má qualidade.

Figura 22 - Solda de má qualidade
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Figura 23 - Solda de má qualidade

3.3.8. Inspeção das molas

Durante a inspeção dos suportes, alguns cuidados devem ser tomados em relação aos suportes
flexíveis. O componente crítico de tal dispositivo é a mola. Abaixo, alguns aspectos a serem
investigados:
 Temperatura de operação da mola: a resistência à fadiga da mola depende da
temperatura de trabalho da mesma. Caso a temperatura de trabalho esteja
diferente da temperatura para qual a mola foi projetada, pode haver uma falha.
 Verificar qualquer sinal de corrosão na mola ou desgaste;
 Verificar a movimentação do flange de carga;
 Condições do local onde está a mola;
 Afrouxamento da mola;
 Se a mola está trabalhando dentro do limite “quente” e “frio” e não fora dele: a
temperatura do momento da medição deve ser anotada. A resistência ao
movimento da mola depende o quanto as espiras estão comprimidas. Se as
espiras estiverem comprimidas na posição que não seja a de projeto, algo está
errado. O caso extremo é quando as espiras estão completamente
comprimidas e a mola não se movimenta mais;
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Na figura 24, tem-se um suporte flexível, onde a mola está enterrada em pó de carvão e cinzas.
Caso ocorra a solidificação desta massa, a movimentação da mola não será mais possível.

Figura 24 - Suporte de mola enterrado em pó de carvão e cinzas
Nas Figura 25 e 26, observa-se a perda da funcionalidade das molas por corrosão.

Figura 25 - Espiras corroídas, acarretando a perda de funcionalidade da
mola
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Figura 26 - Corrosão da capa de proteção da mola

3.3.9. Golpe de aríete:

O golpe de aríete é o ruído causado por “slugs” de condensado colidindo em alta velocidade
com a parede da tubulação e equipamentos. Na Figura 27, tem-se um desenho esquemático da
formação do “slug”.

Figura 27 - Ilustração de um golpe de aríete

Tal fenômeno tem inúmeras implicações:
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 A velocidade do condensado é mais alta que o normal, logo a dissipação de
energia cinética é maior que o esperado;
 A água é densa e incompressível, logo o efeito de “amortecimento”
experimentado quando os gases encontram uma obstrução é nulo;
 A energia da água é dissipada contra as obstruções do sistema de tubulação,
bem como válvulas e outros equipamentos da rede;
A formação do “slug” de condensado indicando um golpe de aríete inclui um ruído de batida e,
em alguns casos, movimentação da tubulação.

Nos casos mais extremos, o golpe de aríete pode provocar uma fratura da tubulação, bem como
dos equipamentos que estejam ligados a ela, como suportes e válvulas. A fratura acarreta o
vazamento de vapor da rede, levando a uma situação extremamente perigosa. A Figura 28
apresenta um exemplo dos efeitos causados por um golpe de aríete.

Figura 28 - Suporte de tubulação torcido e desprendido devido ao golpe de
aríete
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Um bom projeto de engenharia, instalação e manutenção previnem o golpe de aríete. Tais
práticas são melhores que escolher materiais assumindo que tal fenômeno vá ocorrer.

Em geral, o golpe de aríete ocorre nos pontos baixos da tubulação. Abaixo, alguns motivos que
levam a ocorrência de tal fenômeno:
 Flacidez na linha de tubulação, talvez por falha nos suportes;
 Drenagem inadequada;
 Operação incorreta: abertura rápida de válvulas e entrada de unidade quando a
tubulação está fria;
Algumas práticas devem ser adotadas para minimizar tal problema:
 Instalar linhas de vapor com queda gradual na direção do fluxo e pontos de
drenagem instalados em intervalos regulares nos pontos baixos;
 Instalar válvulas depois de todos os purgadores, a fim de evitar que
condensado retorne para a linha de vapor durante as paradas;
 Abertura lenta das válvulas de isolação permitindo que qualquer condensado
que esteja no sistema flua lentamente através dos drenos, antes que o mesmo
seja carregado pelo vapor em alta velocidade. Tal prática é especialmente
importante durante as entradas de unidades;

4. Reparo dos suportes

Quando poucos suportes são inspecionados, têm-se falhas inesperadas, no entanto, quando todos
são inspecionados, tem-se um gasto muito alto. O método de inspeção baseada no risco aparece
como uma ferramenta para determinar os elementos que devem ser inspecionados.
4.1. Inspeção baseada no risco

Tal ferramenta busca relacionar a probabilidade de ocorrer uma falha e a sua consequência.
Quanto mais alta for a probabilidade e maior a consequência da mesma, mais critica é a
situação, logo a inspeção de tal equipamento deve ser priorizada. Para melhor entendimento
pode-se visualizar a Figura 29.
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Figura 29 - Estratégia de manutenção

4.2. Boas práticas para evitar novas falhas

A seguir são citadas alguns procedimentos recomendados para evitar falhas:
 Quando ocorrer uma falha, o mecanismo da mesma deve ser identificado;
 Dever ser feita uma análise a fim de identificar a causa raiz da falha;
Dados importantes dos suportes para uma análise da causa raiz da falha:
- Temperatura do suporte;
- Tensão no suporte;
- Espessura do suporte;
- Microestrutura do suporte;
- Propriedades do material do suporte;
- Elementos que estejam depositados no suporte e suas respectivas
espessuras.
 Investigar outros possíveis mecanismos de falha, resultantes da fragilização do
equipamento. Por exemplo, quando há corrosão do material, ocorre a
diminuição da seção transversal da peça, acarretando um aumento nas
tensões, que, se forem superior a tensão de resistência do material, pode levar
a ruptura do mesmo;
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 Uma vez identificada a causa, um estudo deve ser feito a fim de evitar novas
ocorrências;
 Melhorar o sistema antigo;
 Controlar o sistema novo;

A fim de facilitar o trabalho em futuras falhas, é importante a formação de um banco de dados
com as análises das falhas já ocorridas.

5. CONCLUSÃO

Na maioria das vezes, os suportes de tubulação, uma vez colocados, acabam sendo esquecidos e
só recebem a devida atenção quando ocorre uma falha. O programa de inspeção dos suportes
tem como propósitos: avaliar a condição física dos suportes para garantir a confiabilidade dos
mesmos, determinar as causas da deterioração, recomendar curtas ou longas paradas para
reparos/trocas. Deseja-se evitar os riscos de uma falha catastrófica dos suportes, logo a adoção
de um programa de inspeção rotineira do sistema de suporte de tubulação é essencial.
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