
1. INTHODÜCXO

A corrosão-sob-tensão continua sendo a principal responsável pelas faíhas em

serviço dos equipamentos das indústrias d* processo. Apesar dos grandes esfor-

ços de pesquisa para entender o mecanismo deste tipo de corrosão, o fenômeno

ainda não ê suficientemente conhecido para que as necessárias precauções sejam

tomadas a fim de evitar a sua ocorrência.

Entre os materiais que sofrem corrosão-sob-tensão, os aços inoxidáveis austcnl

ticos são amplamente empregados na construção de equipamentos que manipulam

uubotJnciao corrosivas o, além disso, são particularmente susceptíveis a este

tipo de ataque, mesmo quando as condições responsáveis pela falha sejam pouco

severas.

0 presente trabalho relata um caso do trlncamento de tubos de um trocador de

calor, ocorrido por esse fenômeno, cujas causas foram estudadas pelo Laborató-

rio de Corrosão da Divisão de Metalurgia do Instituto de Pesquisas Tecnológi-

cas do Estado de São Paulo S.A.

2 . TODOS PE TROCADOR DE CAI.OR

Os tubos de aço inoxidável AISZ 304, objeto do presente estudo» pertenciam a um

trocador de calor vertical, de seis passos, constituído por 155 tubos e 5 chi-

cnnas, utilizado para aquecer com vapor d'água a lixivia preta destinada ao co

aircerto da madeira. Os tubos eram de 4,8* de comprimento e 25,4 mm de diâmetro.

A lixívia preta entrava no trocador pelo espelho inferior a temperatura ambien

te e saía pelo mesmo espelhe a temperatura aproximada de 130°C - 140°C. Quanto

ao vapor, este entrava no erteador a 170°C junto ao espelho superior e sala

junto ao espelho inferior.

0 trocador foi testado hidrostatlcamente por 30 minutos I pressio de 176,4 x

10 Pa. Ap6s o teste o trocador foi transportado para a fábrica onde permane-

ceu armazenado, a c£u aberto, por aproximadamente 2 anos. Apôs 48 horas de opo

ração ocorreu vazamento, o que foi constatado através da contaminação do vapor

com a lixivia preta.

Após o teste com liquido penetrante foi constatado que 60% dos tubos apresenta

vam trincas na região d* mandrllagem, sendo • maior incidência no espelho supe

rior.
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3. EXAMES E ANALISES

Para a realização do presente estado foram removidos do trocador vSrios segmen

tos de tubos, trêr dos quais estão mostrados na Pig. 1. Os dois primeiros cor-

respondem ao espelho superior e o terceiro ao inferior, o amassamento observa-

do na extremidade em que os tubos estavam engastados no espelho foi provocado

durante a remoção. A forma e a localização das trincas ocorridas nos tubos são

evidenciadas no primeiro tubo. Em mais detalhe uma dessas trincas ê mostrada

na Pig. 2. Nota-se que essas trincas são transversais ao tubo.

Poi constatado que todas as trincas ocorreram sempre à mesma distância

madamente 40 mm)da extremidade do tubo, correspondente â região final de man-

drilagcm. Foi observado, além disso, nestas regiões de trincamento, na superfí

cie externa dos tules,um produto de cor preta (Pig. 2). Este produto também

foi notado a uma ' t tância de 50 mm da extremidade do tubo, na região cm que

terminava o espe f , conforme pode ser observado no tubo intermediário da Figu

ra 1. Nos segmer •<. um que não foram detectadas trincas este produto era ine-

xistente.

Fig, 1 - Atptoto d» tvi$ do» «tgrnntoê d» túbo$ rmovtdoê
do irooador. Hottfot una trt M trantvtnal ao primeiro t
a pnweneu d* m produto pvto no tubo intermediário.
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ar. 2 - Aapeoto cm detalhe d» m a dot trincao ooor
no* tuboe. _Obterva-ee a presença dê w» prodü^

to preto na região da trinoa e ruma região mais afao
tada.

A análise por dispersão de energia deste produto preto acusou a presença de

cálcio, potássio, cloro, enxofre e silício, e possivelmente, alumínio e titâ-

nio. A maioria desses elementos foi também detectada na superfície da fratura.

0 exame da superfície interna do* tubos revelou que as trincas eram confinadas

à região raandrilada (Fig. 3), â aproximadamente 2 mm de sua borda final.

O exame metalográfico realizado em um dos segmentos do espelho superior exibln

do trinca transpassante revelou que além desta trinca existiam várias outras

trincas paralelas, iniciando-se na superfície interna dos tubos (Fig. 4).Essas

trincas eram ramificadas e de natureza transgranular, indicando tratar-se de

um fenômeno de corrosão-sob-tensão iniciado na superfície interna dos tubos

(Fig. 5).

Para identificar o melo que causou a corrosão-sob-tensão dos tubos, foi realiz^

da anSliso por dispersão de energia na superfície da fratura em segmentos de

tubos do espelho superior e inferior, tendo sido constatado que o teor de cro-

mo na superfície da fratura era Inferior ao de ferro. Alem disso, foi notado

que o teor de cálcio junto 1 borda interna da fratura era maior do que junto £

borda externa.
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Fig. 3 - Aapgeto da trlnoa na nuptrfici* inttrna dt vn
doa tubot. Nota-8* out a trinca eetá localizada dentro
da região mandrilada.

_4 - Âtpêato mieivçráfiao dt una roaiSo do tube em
trinca transputtanU.Hot erre», aim àttta, outra» trin-
ca» paraltla» inintando-a» na euperfíoi* inttrna do tu
bo. "



173

Pip. S - Aepeeto m dttalh* át MM dcm trinetu abttrvadaa na
Figura 1. KoUft* a mm ttatuntza trangramler.

4. ANALISE DOS RESULTADOS

Os aços inoxidáveis austenlticos quando submetidos 1 tensões de tração, aplica

das ou residuais podem sofrer corrosão-sob-tensão em meios contendo cloretos

e/ou fortemente alcallnos, mesmo que as tensões sejam Inferiores ao limite de

escoamento do matorial. Esta corrosão normalmente se manifesta em temperaturas

superiores a 80°C.

No presente caso, a corrosão-sob-tensão observada deve ter sido determinada pe

la lixivia preta, ools as trincas Iniciaram-se no lado interno dos tubos* Con-

forme i sabido, a lixivia preta i altamente alcalina, com pH da ordem de 11,5 .

Alem disso, ela podo conter cloretos como impurezas, cuja presença, no caso em

questão, foi evidenciada pelas anfllses por dispersão de energia. Assim, a cor

rosão-sob-tensão poderia ter sido determinada tanto pelos cloretos como pela

elevada alcallnldade. Para decidir qual dos dois agentes causou esta corrosão,

pode-se lançar mão dos resultados obtidos por Poulson e Gartside , os quais

mostraram que a corrosão-sob-tensão por cloretos, dos aços inoxidáveis austenl

ticos, i caracterizada pela presença na fratura desse agente e por uma relação

Cr/Pe elevada (maior do que 1), enquanto na corrosão-sob-tensão em melo alcaH

no a relação Cr/Pe na fratura $ baixa (menor do que 1) podendo estar presente*

cloretos ou não. Como no presente caso o teor de cremo detectado na fratura,

acrawf* da analise por dispersão de energia, *t* inferior ao de ferro, conclui*

se que o trlncamento foi determinado pela elevada alcallnldade do meio.



174

A maior incidência de trincamento nas porções dos tubos engastados no espelho
superior deVe-se provavelmente, a uma temperatura reinante mais elevada nessa
parte do trocador, haja visto que a entrada d* vapor se dã junto a esse espe-
lho.

As tensões causadoras desse ataque devem ter sido residuais, orlginfirias do
processo de mandrilagera, pois a posição das trincas e coincidente com a região
próxima da IncorCaco da porção do tubo doformadu por esta operação e a porção
não deformada.
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