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SINÓPSE

Descreve-se os esforços da Petrobrás para adquirir capacitação para o controle dos equipamentos
que operam processando cargas com elevados teores de Nitrogênio. Neste contexto, avaliaram-se
os danos por hidrogênio em aços tipicamente utilizados em equipamentos de unidade de
craqueamento catalítico(UFCC) expostos a soluções alcalinas de amônia, contendo H2S e cianeto,
características deste ambiente corrosivo. Diversas técnicas eletroquímicas tais como permeação
de hidrogênio, impedância eletroquímica, ruído eletroquímico, acompanhamento de potencial e
resistência a polarização linear, foram estudadas com o objetivo de identificar a técnica mais
indicada para distinguir  diferentes severidades de carregamentos de Hidrogênio. Neste
experimento foi testada uma célula de permeação de resposta rápida, para contornar a limitação
dos elevados tempos de resposta das células extrusivas convencionais. As técnicas de END foram
utilizadas para fornecer meios de comparação entre os corpos de prova ensaiados e possibilitar
um modo de avaliar quantitativamente, em situações de campo, os danos gerados.

1. INTRODUÇÃO

Todo material metálico submetido a tensões inferiores ao seu limite de escoamento/fadiga
apresenta vida operacional praticamente ilimitada. O mesmo não ocorre se, concomitantemente a
estas tensões, existirem fenômenos que degenerem as propriedades do material e acumulem
defeitos ao longo do tempo de operação. Dentre estes, cita-se o fenômeno de fragilização pelo
hidrogênio, que ocasiona a perda de resistência mecânica e propriedades relacionadas à
tenacidade a fratura até a ruptura de material submetido a tensões abaixo do seu limite de
escoamento.

Atualmente as paradas programadas de diversas unidades das refinarias são devidas à
necessidade de se avaliar o nível de dano aos equipamentos. Estão sendo aperfeiçoadas técnicas
de ensaios não-destrutivos, que permitem avaliar os danos de forma automatizada e em grande
escala, visando manter estas unidades em operação.

Este trabalho está inserido no esforço da Petrobrás de capacitar-se para o processamento de
cargas com elevados teores de Nitrogênio. Neste contexto, avaliamos os danos por hidrogênio em
aços utilizados nos equipamentos da seção de recuperação de gases de uma unidade de
craqueamento catalítico(UFCC) expostos a soluções alcalinas de amônia, contendo H2S e
cianeto, características deste ambiente corrosivo. Investigou-se o processo de difusão do
hidrogênio no aço ASTM A516Gr60 utilizando-se diversas técnicas eletroquímicas tais como
permeação de hidrogênio, impedância eletroquímica, ruído eletroquímico, acompanhamento de
potencial e resistência a polarização linear, com o objetivo de identificar a técnica mais indicada
para distinguir  diferentes severidades de carregamentos de Hidrogênio. Também foi avaliado o
efeito de algumas variáveis de processo como temperatura e concentração de CN- e H2O2’, de
forma a se obter um melhor entendimento do processo corrosivo. Neste experimento foi testada
uma célula de permeação de resposta rápida, para contornar a limitação dos elevados tempos de
resposta das células extrusivas convencionais. Foi também comparado o desempenho de aços
resistentes ao H2S com os aços convencionais.

As técnicas de EIS, acompanhamento de potencial e LPR se mostraram promissoras na
monitoração do processo corrosivo, devendo ser utilizadas em paralelo com a técnica de



permeação de Hidrogênio. A temperatura se mostrou uma variável crítica e foi ratificado que a
agressividade do meio é função da concentração de CN- e HS-, tendo o H2O2 se mostrado um
inibidor bastante eficiente. A célula de resposta rápida apresentou excelente desempenho, o que
lhe conferiu a confiabilidade necessária para o seu uso industrial. Foi verificado que a
determinação de um critério de trincamento deve levar em consideração a temperatura e
especificidade do material. Da mesma forma, a determinação quantitativa da concentração de
cianeto livre na solução mostrou-se uma tarefa complexa. Por fim, foi observado que o
mecanismo predominante de dano nos aços convencionais neste ambiente é o trincamento
induzido por hidrogênio (HIC).

2. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS

2.1 Ultra-som automatizado

Os flanges laterais foram inspecionados por ultra-som antes e após cada ensaio para se avaliar
presença de descontinuidades do tipo trincamento induzido por hidrogênio, tendo como objetivo
a detecção de danos internos à chapa. Este ensaio substitui os ensaios de CLR (crack lengt ratio)
e CTR (crack thickness ratio) definidos na NACE TM0284-96. As técnicas convencionais da
inspeção ultra-sônica não são sensíveis a perturbações micro-estruturais dos aços pela presença
de Hidrogênio, assim sendo foi utilizado o procedimento da PETROBRAS/CENPES/SEMEC-
001, desenvolvido para detecção de inclusões, dupla laminação e defeitos laminares em chapas de
aço degradados pela ação do H2S. Este método não detecta defeitos perpendiculares à chapa.

2.2 Partícula Magnética

Este ensaio foi utilizado nos flanges e c.p.’s de “double-beam” após cada ensaio para verificação
da ocorrência de descontinuidades superficiais e subsuperficiais  . Foi seguida a norma Petrobrás
N-1598C.

2.3 Emissão acústica

Os flanges laterais foram monitorados por emissão acústica em dois ensaios, com o objetivo de se
determinar o nível de corrente de permeação que iniciaria a propagação de defeitos nos mesmos.
O referido ensaio baseia-se na emissão de ondas mecânicas no metal, a partir de uma área
portadora de defeitos, quando a mesma é solicitada mecânica ou termicamente. Estas ondas
mecânicas são captadas por transdutores piezoelétricos sendo os sinais digitalizados para análise
dos parâmetros representativos. O código ASME Seção V, artigo 12, disciplina a execução destes
ensaios em vasos de pressão, que normalmente envolve uma pressurização do equipamento,
necessária para solicitar mecanicamente a área defeituosa.

No nosso caso a solicitação das áreas defeituosas será feita pela pressurização das
descontinuidades com H decorrente da permeação.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1 Ensaio 1 na Autoclave



O desenho da figura 1 apresenta, de forma esquemática, as descontinuidades, no flange
monitorado com emissão acústica, encontradas em cortes transversais realizados em posições
determinadas pelo ensaio ultra-sônico e nas linhas que conectam as posições dos cabeçotes de
emissão acústica. O retângulo traçado corresponde a região inspecionada por ultra-som, a região
monitorada por emissão acústica está compreendida entre os sensores 2, 4 e 6.

Figura 1 - Descontinuidades encontradas no flange monitorado por emissão acústica.

A tabela 1 apresenta as coordenadas e dimensões das descontinuidades encontradas no flange
descrito na figura 1. Monitoração com emissão acústica.

A análise dos dados foi executada com base nos parâmetros abaixo:
- aumento da taxa de contagem;
- momentos onde a corrente de hidrogenação foi igual ou superior a 4 µA/cm;
O gráfico da figura 2a ilustra a corrente de hidrogenação em função do tempo durante a aquisição
de dados.

A grande maioria dos arquivos gerados apresentou localização de sinais, tal fato impede a
definição do momento onde realmente a nucleação e o posterior crescimento de trincas
ocorreram. Em função disto os dados dos arquivos de emissão acústica foram convertidos para
utilização em planilhas eletrônicas de cálculo com a finalidade de obter os valores médios e o
desvio padrão de cada período compreendido nos arquivos. A figura 2b apresenta os parâmetros
de emissão acústica parametrizados pela média obtida nos dados gerados com o filtro nos
momentos de aumento de contagem.

Na figura 2b pode-se notar a presença de dois picos nas posições 300 h e 950 h
aproximadamente. O acréscimo dos valores acima de 1000 h corresponde ao final da monitoração
onde ocorreram vários ruídos decorrentes da movimentação na autoclave. Durante o período de



ensaio nota-se que os valores dos parâmetros de emissão acústica permanecem muito próximos,
tal fato não permite discernir se os sinais localizados correspondem realmente a presença de
descontinuidades ou ruídos espúrios do ensaio.
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Figura 2 – (a) Gráfico corrente de hidrogenação versus tempo de ensaio, e (b) Parâmetros de

emissão acústica parametrizados pela média.

3.2 Ensaio 2 na Autoclave

O gráfico da figura 4 ilustra a corrente de hidrogenação em função do tempo durante a aquisição
de dados.

PERMEAÇÃO DE HIDROGÊNIO - MULTITEST - ASTM A516Gr60
espessura = 1.7 mm
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Figura 4 - Gráfico corrente de hidrogenação versus tempo de ensaio.

Em função dos resultados obtidos no primeiro ensaio realizado em autoclave foram escolhidos
três intervalos para análise dos dados coletados de EA. Foram determinados os seguintes
intervalos:
- intervalo 1 - entre 437 h (08/08/00 11h) e 529 h;
- intervalo 2 - entre 632 h (16/08/00 14h) e 670 h; e,



- intervalo 3 - entre 1080 h (04/09/00 6h)e 1150 h.
A informação citada entre parênteses corresponde a data real de início do intervalo no tempo
(necessária para correlação com a aquisição de dados em EA).

3. CONCLUSÕES

O sistema constituído pela autoclave e seus periféricos montados para a realização deste
experimento se mostrou um excelente instrumento para a reprodução em escala semi-industrial
de um ambiente corrosivo e para o estudo do mesmo no que tange a corrosividade. Ele viabilizou
a instalação de diversos dispositivos de monitoração, o que nos permitiu avaliar o significativo
efeito do Cianeto, Peróxido de Hidrogênio e gás sulfídrico neste processo corrosivo, além de
permitir a comparação entre as diversas técnicas de monitoração.

Com relação à monitoração do processo corrosivo num ambiente similar à da área fria de uma
UFCC, a permeação foi a técnica que mostrou melhor correlação com as variáveis de processo.

A emissão acústica mostrou-se sensível ao trincamento do aço observado no 2º ensaio com
solução de NH3, mas não sinalizou correntes de permeação elevadas quando isto não implicava
em trincamento, conforme visto no 1º ensaio de NH3. No 2º ensaio com solução de amônia,
diversos parâmetros de EA, notadamente energia e contagem, apresentaram elevação
significativa durante os picos de corrente.

Com relação à avaliação dos danos por HIC nos flanges utilizando o método não convencional
de ultra-som, destacamos que a utilização desta técnica ultra-sônica mostrou-se extremamente
satisfatória tanto na avaliação da extensão do dano em termos de área do corpo de prova, como
também na distribuição dos danos ao longo da espessura do corpo de prova, e nos permitiu ainda
calcular a concentração crítica de trincamento.
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