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UMA ADAPTAÇÃO DO PROCESSO CITROSOLV PAPA

REMOÇÃO DS DIFERENTES TIPOS DE DEPÓSITOS

EM CALDEIRA DE UMA USINA TERMO-ELÊTRICAíl)

Valdiney C. Perrelra í2)

RESUMO

Durante a inspeção da caldeira de uma usina termoelêtrica, foi encontrado
grande quantidade de depósitos sobre as superfícies dos tubos (> 100 mg/cm1).
Análises químicas e análises de Raion-X indicaram naqueles depósitos a pre-
sença entre outros de ferro, cobre, cálcio, magnislo, fósforo e silício. Em
função da quantidade e do tipo dos depósitos, foi efetuada limpeza química pa
ra sua remoção, utilizando uma adaptação do processo Citrosolv. O objetivo
ria limpeza química foi plenamente atingido.

ABSTRACT

During the inspection of a power station boiler was find out a high amount
of scale/deposits on the tubes surface (>100 mg/cm1). The scale/deposits
constituents determined in chemical analysis, X-Ray fluorescence and X-Ray
diffraction were iron, copper, calcium, magnesium, phosphorué and silicon.
A chemical cleaning based on a small change of Citrosolv process, was used
to remove those scale/deposits with sucess.

1. INTRODUÇÃO

Durante a Inspeção visual da caldeira de uma usina termoelótrlca, verificou-

se a prusença de grande quantidade de depósitos.

Independente da tentativa de quantificar estes depósitos, foi consenso para

os técnicos presentes naquela Inspeção a necessidade de se efetuar uma limpe

za química para remoção dos mesmos.

Ensaios posteriores efetuados em amostras removidas de tubos da parede de ã-

gua da caldeira, confirmaram sua condição de multo suja pois a quantidade de

depósitos duros e moles determinados foi sempre superior a 100 mg/cm*.

Análises químicas e analises de Raios«X, indicaram a presença nos depósitos

de ferro, cobre, zinco, manganês, cálcio, magnésio, fósforo, silício, enxo-

fre, níquel e cobalto.

^ quantidade de depósitos e a presença nos mesmos de sail provenientes da du

reza da água associados a cobre, foi determinante para que a opção de limpe-

za química recaísse na combinação do processo Crltrosolv com a limpeza con-

vencional utilizando ácido clorídrico.

2. ENSAIOS REALIZADOS M03 DEPÓSITOS

Foram realizados os seguintes ensaios nos depósitost analisa química, difra-

U ) Contribuição técnica ao 12? SENACOR,

(2) Membro da ABRAÇO. Engenheiro Químico da DlvisSo Magnus Magnus Soilax.

S



167

•Çao de Ralos-X, íluort-scência de Ralos-X, absorção atônica.

2.1 ANALISE QUlMTCA

COMPONENTE

sio2

P 2O 5

8O4

Pe2°3
CaO

MgO

' :o2
, Indeterminado

TOTAL

SOLOVEL EM ÁCIDO

•

8,4

Ausente

59,9

8,6

5,9

4,8

Ausente

1,2

88,8

IMSOLOVEL EM ÁCIDO

11,2

11,2

TOTU.

U,2

8,4

Ausenta»

59,»

8,t

5,5

4,8

Ausente

100

2.2 DIFRACAO DE RAIOS-X

O dlfratograna obtido pala difraçSo X do depósito reaovido da superfície dos

tubos da parede de água, Indicou ser bastante complexo, apreaentando todavia

predominância de magnetita (FstjOj), ailicatoa complexos da ferro-cálcio-mag-

nêsio, óxldos da cobre e traços da hamatlta CFa2O3).

2.3 FLUOR£SC6NCIA PE RAIOS^X

Os elementos determinados nesta ensaio foramt ferro, cobra, xlnco, manganês,

cálcio, magróslo, fósforo, silício, enxofra, níquel a cobalto.

2.4 ABSORÇÃO ATÔMICA

Para conclusões finais sobra a ooorrlncia da compostos da cobra nos dap6sl>

tos, procedeu-»e a anlllsa por absorção atômica dos mesmos* O resultados dou

onsaios em cinco amostras indicou um valor médio da 6,11 da Axldos da cobre

(CuO) nos depósitos.

0 teor mais elevado da óxldos da cobra determinado neste ensaio, foi atribu£

So 1 possibilidade de maior ou manor localização deste contaminants nos depó

sitos. Por este motivo foram efetuados ensaios em cinco amostras diferentes.
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OPÇÕES DE LIMPEZA QOtKICA
3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DEPÓSITOS
Os ensaios efetuados nos depósitos, evidenciar*» algumas condições multo Im-
portantes para a escolha do processo de limpeza química.
a) Presença de elevado teor de silicatos Insolfivels nos ácidos mais utiliza-

dos em limpeza química (11,2%).
b) Presença de sais provenientes da dureza da água (14,5%),
c) Presença de quantidades apreciáveis de óxidos de cobre oeluldos nos depó-

sitos* (4,8%) .
d) Quantidade elevada de depósitos sobre as superfícies dos tubos da caldei-

ra (> 100 mg/cm1).
e) Predominância de magnetlta (Fe3O4) nos depósitos*

3.2 ETAPAS DA LIMPEZA QUlMICA
3.2.1 LIMPEZA QUlMICA ALCALINA Cl- ETAPA)
Foi especificada com o objetivo principal de facilitar a limpeza ácida poste
rior através de:
- condicionamento dos depósitos minerais aderentes.
- remoção e dispersão de óxidos de ferro e outros depósitos de baixa aderên-

cia.
- remoção de óleos provenientes da contaminação de condensado,

NOTAS
a) Relatórios de controle de condensados, indicavam ter ocorrido algumas con

taminações com óleos, embora depósitos analisados e Inspeção visual no tu
bulão de vapor nâo indicassem sua presença.

b) O condicionamento dos depósitos consistiu em torná-los porosos e carbona
tados através da lnpregnação com barrilha e agentes tenso-ativos. Isto au
nentou a superfície de reação entre o ácido • os depósitos • facilitou o
deslocamento de componentes lnsolúVeis pelo desprendimento de gás carbônjL
co.

r) Composição básica aproximada da solução de limpeza aJcallnai
Ha2CO3 — — — — — 0,5%

Seqflestrante orgânico -0,11

Agente tenso-atlvo — - 0,1%

3 . 2 . 2 LIMPEZA OülMICA ACIOA (2*- CTAPA)

specif içada com o objetivo de remover depósito» por dissolução e deslocamen
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As considerações sobre os depósitos discutidas no Item 3.1, levaram a esco-
lha do ácido clorídrico Inibido como principal solvente de limpeza. Alem dis
to seu baixo custo associado t sua maior capacidade para dissolver Óxidos de
ferro, foram fatores decisivos para sua escolha,
3.2.2.1 REAÇÕES PRINCIPAIS ENVOLVIDAS HA LIMPEZA OOlMICA COM HC1
Abaixo reações importantes com depósitos condicionados e produtos de corro
são na limpeza química com HC1.
a) Na2CO3+2HCl —e> 2NaCl + H2CO,

l
b) Pe2O3 • 6HC1 —•> 2PeCl3 + 3H2O
c) Fe3O4 • 8HC1 — • » 2FeCl3 • FeClj • 4HjO
d) CuO • 2HC1 » C u d 2 • HjO
e) Cu2O + 2HC1 •> 2CuCl + HjO

3.2.2.2 COMPOSIÇÃO BÁSICA APROXIMADA DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA ÁCIDA

HC1 — — — — — — — — 3 - 5 %
Inibidor de corrosão — — 0,3 - 0,5 % (1>

A concentração do inibidor de corrosão depende do tipo, da concentração
do ácido e da taxa de corrosão máxima desejada.

3.2.3 JATBAMENTO COM ÃGUA PHESSUKIlADA (3a- ETAPA)
Especificada devido a previsão de grandes quantidades de depósitos desloca-
dos porém não dissolvidos, após a reallsaçio da 2* etapa com solução de áci-
do clorídrico inibido.
Esta etapa, necessária qu&ndo a caldeira está multo suja e depósitos têm em
sua composição elevados teores de compostos lnsolfivels em ácido (sllicatos),
deve ser efetuada o mais rápido possível, já que oxidação das superfícies me
tálicas é inevitável.

3.2.4 PQS-LAVACEH COM CITROSOLV ÁCIDO (4* ETAPA}
Após circulação de uma solução de limpeza 1 base de ácido clorídrico, resl-
Auos de cloretos ferrosos e férrlcos permanecem no equipamento. Se em segui

a unidade é lavada com água elevando o pH para a faixa neutra, ocorre a
precipitação de õxidos de ferro hidratado* insolúveis.
Para evitar os inconvenientes desta deposição, foi especificada uma p5s-lava
jam com Cltrosolv ácido, com o objetivo de quelatar o ferro residual e
nar este problema.
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3.2.4.1 REAÇÕES ENVOLVIDAS KA PflS-LAVAGEM COM CITROSOLV HCIDO
a) FeO + NH4 (H2Cltrato) • NH4(FeCitrato) • H2O
b) Pe2O3 + 2HH4 (t^Cltrato) >• 2MH4 (FeCitratoOH) • HaO
c) F«3O4 + 3NH4(HjCitrato) » NH4(FeCltrato) + 2MH4(FeCitratoOH) + 2H2O

3.2.4.2 COMPOSIÇÃO BÁSICA APROXIMADA DA SOLDÇXO DO CITROSOLV XCIDO
Ãcido Cltrlco, pH 3,5(1) 0,4 - 0,8 %
Inibidor de corrosão — — 0,008 - 0,016 %
Bif lucre to de amôniot2) — — — - - — — — 0,1 - 0,3 %

'pH ajustado com hidróxido de amônio ou trietanolamina; concentração depen
de da quantidade de õxidos presentes e precisa ser corretamente dimensio-
nada para garantir a eficiência da limpeza química.

2)
'Aumenta poder de dissolução das camadas de õxidos presentes e sua presen-
ça ê fundamental quando limpeza ê especificada somente com processo Cltro
solv.

>.2.5 PASSIVAÇfo B REMOÇXO DE COBRE COM CITROSOLV ALCALIMO (5a- ETAPA)
>s diferentes õxidos de cobre presentes nos depósitos se dissolveram durante
i fase ácida com KC1 (2a- etapa), de acordo com as reações citadas em 3.2.2.1.
(as, devido a posição deste metal nas séries eletroqulmicas, o cobre dissol,
ido prccipitou-se sobre as superfícies metálicas da caldeira como cobre me
álico, conforme as reações abaixo:

) 2CuCl
elas razões expostas acima, foi especificada uma etapa amoniacal oxidante
:om o objetivo d« dissolver o cobre metálico das superfícies da caldeira e
to mesmo tempo passlvar a superfície do aço.
>esta forma impedlu-se a oxidação da unidade até o seu retorno operacional.
Jsta etapa sucede a anterior, a£õs a correção do pH para 9,0-10,0 com amÓnia
Ia solução de pS«-lavagem com Citrosolv ácido.
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3.2.5.1 PASSIVAÇÃO "IN SITO" COM CITBOSOLV ALCALIHO

Orna das mais importantes vantagens do Cltresolv • a passivaçâo "In situ" pe-

la solução de limpeza amonlacal. Por isto, o ajusts do pH da solução dp Ci-

trosolv ácido para 9,0-10,0 COB amonla. Técnicas d* dlfração eletrônica iden

tif lcaram que o £ line passlvante' formado pelo Citrosolv i uma forma similar

de oxido de ferro hidratado (FeOOH), poria Mis fina e mais uniforme que os

filmes passlvantes comumente encontrados sobre o aço. Investigações usando a_

cido cltrico radiativo evidenciara» que o ion cltrato não está presente como

um componente do filme passlvante (1,2).

3.2.5. 2 COMPOSIÇÃO BÁSICA APROXIMADA PA SOLOCfo 00 CITBOSOLV ALCALINO

9 0 U )
Ácido cltrico, pir'g — — — — — — (2)
Nitrito de sódio — — - — — ~ 0,2 - 0,3 t

pH ajustado com hidróxido de amônlo ou trletanolamina.

'A quantidade de Scido cltrico com pH ajustado para 9,0 deve ser .suflclen

te para obter no mínimo 0,5% de citrato livre e garantir a estabilização

do ferro em pH alcali.no.

3.2.6 LAVAGEM COM ACUA PARA REMOCfo DE AMOWIA (6* ETAPA)

Apôs o esgotamento da solução do Citrosolv alcallno, a caldeira foi enxarjua-

da com água desminerallzada para eliminar a presença de amônla.

CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA MMPBtA QUÍMICA

Para garantir a eficiência e segurança da limpesta qulvlca foram efetuados

testes para controle dos constituintes principais de todas as soluções de

limpeza utilizadas, controle de temperatura, além de testes de eficiência

dos inibidores de corrosão utilizados nma fases ácidas (2a- e 4*> etapas).

4.1 LIMPEZA QUÍMICA ALCALINA (1* BTAPA1

Os controles efetuados nesta etapa foram pH, temperatura, teapo e fosfato.

pH e fosfatot Indicavam a necessidade ou não de adições extras dos constitu-

intes da solução*

Tempo e temperaturas Garantiam o eficiente condicionamento dos depósitos pa-

ra que a etapa seguinte atingisse bom rendimento.

pH ........................ n,o - 13,0
Temperatura Í°C) — - to - 90
Tempo (horas) • — — — - 24
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.2 LIMPEZA QUÍMICA ÁCIDA (2- ETAPA)

Ou controles efetuados nesta otapa foram pll, ferro, cobre, temperatura, con-

centração de ácido.

pH e concentração de ácidot indicavam a necessidade ou não de adições extras

dos constituintes principais da solução

Ferro e cobre: quantificação parcial destes constituintes dos depósitos remo

vidos por solubilização, alem de garantir eficiência do inibi

dor de corrosão.

Temperaturat para evitar decomposição do inibidor de corrosão além de garan

tir eficiência da limpeza adds.

_,»! _——____________________ A t 9 II 11/

pn — — — — — — — — — — — — — — W, 9 — J, II

HC1 (%) 2,0 - 4,0 (2)

Tempo (horas) 40 t3)

Ferro (t) max. — 1,22 (4)

Cobre (ppm) — 35 (4)

Temperatura (°c) 50-60

'Valores de pH e concentração de HC1 indicaram apôs 30 horas do inicio

desta etapa, necessidade de adição extra de ácido.

Tempo de circulação da solução ácida acima do previsto, devido a um defeî

to ocorrido na bomba de recirculação.

Controlados como ferro total e cobre total na solução.

4.3 PÕS-LAVAGEM COM CITROSOLV AÇIDO (4a- ETAPA}
Os controles efetuados nesta etapa foram pH, ferro, cobre, temperatura e tem

->o.
pK 3,0 - 4,9
Temperatura (°C) — 48-50
Tempo (horas) — — ~ 17
Ferro (t) max. — — — 0,4
Cobre (ppm) max. -•—— (1)

'cobre sô foi determinado apôs a correção do pH para 9,0-10,0 com amônia
e Inicio da 5a- etapa com Citrosolv alcallno.

4.4 PASSIVACAO E REMOÇÃO DE COBRE COM CITROSOLV ALCALIHO (5- ETAPA)
)s controles efetuados nesta etapa foram pR, ferro, cobre, temperatura e tem
JO,

pH ...... 9,2 - 9,6
Temperatura (°C) — — - 48-50
Tempo (horas) — — — - 40dl
Perro (!) max. — « — » » - 0,2

k Cobre (ppm) — - — — — - 280<2' /•"
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J • L,
(1)Tempo total de operação COB O Citrosolv alcallno*

* *Não ocorrendo establlixação da concentração do cobre durante a fas» com
Cltrosolv alcalino, e comusi repetir esta etapa da limpesa. Na limpeza qul
mica relatada houve esta necessidade.

5 EFICIÊNCIA DOS INIBIDORES PE CORROSXO OTILI8ADOS NAS ETAPAS ÁCIDAS
Como era previsto a existência de.Fe e Cu nas etapaa £cidaa da limpeza, a
seleção dos Inibidores de corrosão foi efetuada na presença do lon
conforme seguet

5.1 VARIÁVEIS NO TESTE DE EFICIÊNCIA PARA ÁCIDO CLORÍDRICO
Cupons de teste — — — — SAB 1020

65-70
• • • » — - 5%

0,2%
— . — — . s horas
—.——.- estática

férrlco

Temperatura ( C) • —
Concentração de BC1 -
Concentração de Fe3*-
Tempo — — — —
velocidade

5.2 VARIÁVEIS NO TESTE DE EFICIÊNCIA PARA ÁCIDO ClTRICO
Cupons de teste — — — — — SAE 1020
Temperatura (°c) — -
Concentração de ácido
Concentração de Fe
Tenpo — — ~ —

— 55-60

Velocidade — — — estftlca

NOTAS
a) Foram considerados satisfatórias taxas de corrosão inferiores a 1 ng/cw'/h
b) As variSvels dos testes de eficiência a o valor máximo admitido para a

taxa de corrosão, são condições aceitas internacionalmente por fabrlean-
tes de caldeiras.

6 QUANTIDADES DE FERRO E COBRE REMOVIDOS DA CALDEIRA POR SOLUBILIEACAO

2- etapa
4 5 «tapa
59 etapa
TOTAL

FERRO (ppm)

12.200
4.000
2.000

lt.200

COBRE (ppm

35
-

280
315
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NOTAS
a) 0 total de ferro solubllizado nas três etapas foi da ordem de 18.200 ppm

sobre um volume do aproximadamente 10.000 litros, ou seja, 182 kg de Fe
ou o correspondente a 251 kg de Fe.Oj, ou ainda 260 kg de Pe^O,.

b) O total de cobre solublllxado nas duas etapas foi da ordem de 315 ppm so-
bre um volume de aproximadamente 10.000 litros, ou seja 3,15 kg de cobre
ou o correspondente a 3,94 kg de CuO.

c) Uma quantidade aproximada de 150 kg de depósitos removidos por deslocanen
to, foram arrastados pela água na etapa de jateamento,

CONCLUSÕES
7.1 A complexidade de depósitos encontrados em caldeiras de pequenas usinas

termoelêtricas, como conseqüência de falhas no controle da qualidade da
água de alimentação e da água da caldeira, justifica procedimentos de
limpeza química como o apresentado neste trabalho.

2 A combinação do processo Citrosolv (ácido cltrico) com a limpeza conven-
cional com ácido clorídrico, garantiu a remoção dos diferentes tipos de
depósitos presentes nas superfícies metálicas da caldeira.

3 A passivação final das superfícies metálicas da caldeira, evidenciaram
que quando € corretamente conduzida a fase ácida do processo Citrosolv,a
remoção por jateamento de depósitos apenas deslocados pode ser efetuada
com segurança.

7.4 A combinação utilizada permitiu dispensar a expulsão de soluções ácidas
com pressão positiva de nitrogênio e o tratamento neutralizante com álea
lis.
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Ftoto 1 - Ciclone» purlf __
vapor antes >la llnpeza química.

PW» 2 - Detalhe d» vn ciclone purifica
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antas da llspsza qubdca.
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Los problemas de corrosion localizada en Ia industria láctea revisten parti-
cular importância no solo desde ei punto de vista econômico sino también en
relaciôn ai aspecto tecnológico por Ia necesidad de asegurar Ia calidad de
los productos manufacturados. El problema de corrosion está relacionado no
solo con el producto en elaboraciôn sino también con los agentes químicos
usados en Ia limpieza o desinfección de Ias instalaciones.
El primer caso estudiado se refiere a la corrosion observada en placas de
acero inoxidable dei tipo 304 utilisados en ia pasteurizaciôn de mezclas usa
das en Ia elaboración de yogurt y postres lácteos. ~
El segundo se refiere a casos de corrosion encontrados en plantas de salado
de quesos que utilizan salmueras ácidas de elevada concentraciôn de cloru-
ros, tratadas periodicamente con hipoclorito de sódio como bactericida. La
corrosifin se presents en bandejas de acero 304 destinadas a Ia inmersiôn de
los quesos en Ias pilas de salado y es predominantemente por picado. En los
dos casos se interpreta ei fenômeno a través de medidas potenciostática» de
polarizaci6n complementadas con microscopfa óptica o de barrido de electro-
nes proponiéndose diversas alternativas de soluciôn.

ABSTRACT

DOS CASOS DE CORROSION ENCONTRADOS EN LA
INDUSTRIA LÁCTEA(1)

Héctor Augusto Videla (2)

RESÜMEN

Corrosion is one of the major proulems of the dairy industry both on the
economic plane and from the technological angle of maintaining the quality
of the products manufactured. Corrosion problems are related both with milk
products and with cleaning and desinfectlng media used daily in the plant.
The first caso studied in this paper is referred to the corrosion of 304
stainless steel plates of a pasteurizing equipment used to pasteurize mixt-
ures employed in the yoghurt and milk pudding elaboration.
The second case is referred to the corrosion of stainless steel trays used
for salting of cheese. The salting process is made by immersing the product
on the trays in soaking vats containing slightly acidic brines treated perio
dically with sodium hipochlorits as biocide. The corrosion observed predo-
minantly is pitting. Xn both cases the study is made through the use of
potentiostatic polarization techniques complemented with optical observa-
tions.

1. INTRODUeCION
Los problemas de corrosion localizada «n Ia industria láctea revisten parti-
cular importância no solo desde el punto de vista econômico sino también en
relaciôn ai aspecto tecnológico por Ia necesidad de asegurar Ia calidad de

(1) Comunlcación a ser presentada en ei 12* Seminário Nacional de Corrosion
de ABRAÇO.

(2} Miembro de ABRAÇO. Doctor en Bioquímica, Frofesor Asociado D.E. (UNLP),
Jefe Sección Bioslectroguímica, XNXPTA, ia Plata, Argentina.


