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1. INTRODUÇÃO

O condensador de vapor seja nas unidades de geração ter-

moelétrica a partir de combustíveis fósseis como nas cen

trais termonucleares desempenha diversas funções. Es se ri

cialmente um sumidouro de calor, sua principal função é

transferir o-talor de vaporização que é rejeitado no ei

cio de vapor para uma massa de ãgua de refrigeração. No

atendimento deste seu principal objetivo o condensador

desempenha outras funções. Constitui a barreira entre o

vapor condensado e a água de refrigeração, remove os ga-

ses não condensáveis presentes no ciclo e controla a con

tra pressão da turbina, a qual por sua.vez determina a £

ficiência do turbogerador na produção de eletricidade a

partir da energia do vapor.

Dentre os equipamentos auxiliares das centrais de gera-

ção termoelétrica, os condensadores são uma das causas

mais freqüentes de perda de disponibilidade das unidades

de geração. Estima-se que nas centrais a combustível fójs

sil com potência igual ou superior a 600 MW esta perda

diretamente atribuída aos condensadores é da ordem de

4%. A situação nas centrais termonucleares é bastante

semelhante. Uma pesquisa conduzida pelo Electric Power

Research Institute (EPRI) com objetivo de identificar as

causas das maiores paradas ocorridas nos reatores a ãgua

leve concluiu que a contribuição dos problemas relaciona

dos com condensadores foi de 5,2* do total das paradas

no período de janeiro de 1971 a junho de 1977. Neste le

vantamento foram consideradas paradas superiores a 100

horas, excluídas aquelas para recarregamento de combust^

vel (1).

Além das falhas e paradas explicitamente atribuíveis aos

condensadores, tem sido demonstrado que outras interrup-

ções na geração elétrica, algumas vezes mais prolongadas

do que as primeiras, podem ser correlacionadas com pro-
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blemas nos tubos dos condensadores. De uma forma indire

ta o desempenho do condensador influencia de forma sigai

ficativa o desempenho e disponibilidade de toda a planta

de geração elétrica.

Muitos dos problemas dos geradores de vapor dos reatores

a água pressurizada (PWR), tais como "denting",ataque in

tergranular, corrosão-sob-tensão e corrosão-fadiga, po-

dem ser correlacionadas com a perda da qualidade da ãgua

do circuito secundário, causada por vazamentos de ar ou

ãgua de refrigeração no condensador.

Falhas nos tubos dos oondensadores permitem a contamina-

ção do vapor (. ondensado pela água de refrigeração e po

dem produzi» contaminação de todo o ciclo de vapor. 0

grau de cor r .nação é função da taxa de vazamento e da

composição < .» água de refrigeração. Os danos que podem

ser causadü' \>or falhas nos condensadores são particular

mente grave. no caso das usinas nucleares porque as pre-

cauções re acionadas com a radiação prolongam as paradas,

aumentam i custos de reparo, e envolvem sempre conota-

ções polír.cas quanto à confiabilidade das usinas nuclea

res.

Os cintos ndiretos dos problemas relacionados com os

condensadores são portanto algumas vezes, difíceis de se

rem quantificados mas provavelmente são iguais ou maio-

res do que as perdas diretas.

Conforme já foi mencionado os tubos do condensador são

a linha de defesa contra a contaminação do vapor conden-

sado. Ê importante portanto selecionar um material que

seja capaz de resistir à combinação dos ataques químico

e mecânico tanto do lado da água de refrigeração como do

lado do vapor.

Embora a responsabilidade pela seleção dos materiais utj.
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lizados em um condensador caiba ao projetista da unidade

de geração, é importante lembrar que todos os materiais

considerados adequados para utilização em tubos de con

densadores são susceptíveis de falhas em determinadas con_

diçces, que podem existir em qualquer unidade. Desta for

ma, a responsabilidade pela elaboração de programas ade-

quados de operação e de manutenção, visando minimizar a-

quelas condições adversas, é necessariamente da empresa

operadora da central de geração elétrica.

2. A INFLUÊNCIA DAS FALHAS DOS CONDENSADORES EM OUTROS COM

PONENTES DA CENTRAL TERMOELÊTRICA

Dentre os componentes da central termoelétrica que podem

ser influenciados por falhas de corrosão nos condensado

res destacaremos os geradores de vapor e as turbinas.

Os geradores de vapor das centrais termonucleares são

particularmente sensíveis â contaminação do fluído do

circuito secundário por impurezas advindas da água de re

frigeração dos condensadores. 0 fenômeno de "denting"

apresentado na Ilustração 2-1 e que corresponde ao estran

gulamento dos tubos na passagem pelas placas suporte, é

influenciado pela presença de cloretos no circuito secun

dário. Os cloretos tendem a se concentrar nas frestas

entre as placas suporte e os tubos, e aceleram a forma-

ção de produtos de corrosão na placa suporte, provocando

a deformação dos tubos.

Os tubos dos geradores de vapor também estão sujeitos a

fenômenos de corrosão do tipo intergranular, por pites

ou ataque generalizado nas regiões de acumulo de produ-

tos de corrosão e sais (sludge) sobre a placa espelho ou

nas frestas entre estas e os cubos. A presença destes

produtos é em parte devida a decomposição de sais que en

tram no circuito secundário via falhas nos condensadores.



BSB/GPT/03

Nas caldeiras das centrais térmicas a combustível fossil

os problemas causados pela hidrõlise de sais de magnésio

originados de vazamento de água do mar nos condensadores

são bastante conhecidos. Os ácidos formados geralmente

produzem ataque localizado sob os depósitos no interior

dos tubos provocando sua perfuração.

As impurezas decorrentes da entrada de água doce através

do condensador, na sua maioria bicarbonatos, podem provo_

car tanto a corrosão do tipo cáustico como produzir depõ

sitos que impedem as trocas térmicas.

As turbinas, da mesma forma que os geradores de vapor ou

caldeiras, são afetadas pela presença de impurezas neste

caso presentes no vapor. Estas impurezas presentes na

fase vapor, mesmo em concentrações da ordem de ppb, ten-

dem a formar soluções concentradas na superfície dos di£

cos e lâminas da turbina, provocando ataque localizado

por pites, corrosão-fadiga ou corrosão-sob-tensão.

3. FORMAS DE ATAQUE NOS CONDENSADORES

Os materiais .comumente utilizados nos tubos de condensa-

dores são: latões, bronzes, ligas cobre-níquel, aços ino

xidáveis e titânio. As formas de ataque a partir do la-

do da água de refrigeração sâo: corrosão por pites e por

crevices, corrosão-erosão, corrosão galvânica e corrosão

-sob-tensão. A partir do lado do vapor as principais

formas de ataque aos tubos são: corrosão-sob-tensão, cor

rosão generalizada pelo vapor condensado e corrosão-ero-

são (impingimento pelo vapor).

A seguir será feito um resumo de cada uma das formas de

ataque mencionadas acima edocomportamento ã corrosão

dos materiais normalmente utilizados nos tubos de conden

sadores.
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3.1 Corrosão por Pites e por Crevice

A corrosão por pites e por crevice são formas de

corrosão localizada, nas quais a película de oxido

superficial (película passiva) ê destruída em deter

minados pontos, causado um ataque localizado. A

destruição da película passiva é facilitada pela

presença de ions cloretos e ions sulfato na água de

refrigeração, sendo que estes ions também inibem a

repassivação do metal.

A corrosão por pite e por crevice geralmente esta

associada ã existência de células de aeração dife-

rencial e constitui um fenômeno auto-catalítico pois

o próprio processo de corrosão no interior dos pi-

tes ou das crevices produz as condições que promo-

vem a continuidade do ataque. A gravidadevdo fenô-

meno de corrosão localizada em tudos de condensado-

res pode ser ressaltada pela Tabela 3.1-1, a qual

resultou de investigações de campo patrocinadas pe-

lo EPRI (2,3).

0 efeito da qualidade da ãgua de refrigeração na in

cidência do fenômeno de corrosão por pites e por

crevices pode ser visto na Tabela 3.1-2 (2,3).

Ao ligas de cobre (latão alumínio, bronze alumínio,

cobre-níquel) são resistentes a corrosão localizada

em água doce ou água do mar limpa, mas são extrema^

mente susceptíveis ao ataque em águas poluídas que

contenham sulfetos. Concentrações de sulfetos da

ordem de 0,05 ppm já são suficientes para produzir

o ataque localizado.

A resistência dos metais ao ataque localizado depen

de da uniformidade da película de oxido formada du

rante os estágios iniciais do processo de corrosão.
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Muitas falhas ocorridas em eondensadores, devido ao

ataque localizado, podem ser correlacionadas com

procedimentos incorretos durante a fase de prê-ope

ração da usina. Durante este período quando são

feitos os testes de pressão e reparo de falhas a o-

peração é" intermitente com pouco ou nenhum controle

da qualidade da ãgua de refrigeração. Tal procedi-

mento evita a formação de uma película uniforme de

oxido e propicia o aparecimento de pontos de corro-

são localizada durante a fase de operação. Nas USJL

nas localizadas no litoral o sistema de suprimento

de água deve ser projetado para permitir a drenagem

durante a parada das unidades. Se a água do mar per

manece estagnada no interior do condensador ou nos

dutos de suprimento de água, as espécies marinhas

presentes na água do mar morrerão, entrarão em de-

composição com consuro do oxiginio dissolvido e a

produção de sulfeto de hidrogênio,e acarretarão cor

rosão por pites. .

0 estanho, em concentrações acima de 5%, ê o único

elemento de liga que efetivamente reduz o ataque Io

calizado das ligas de cobre em águas contaminadas

com sulfetos. 0 tratamento da água de refrigeração

com sulfato ferroso e a limpeza periódica dos tubos

são medidas eficazes na redução do ataque localiza-

do. A proteção catódica por sua vez praticamente

não ê eficaz na proteção da corrosão por pites devi

do ao pequeno comprimento dos tubos que ficam prot£

gidos.

Os aços inoxidáveis são resistentes ã corrosão por

pites em água doce, mas susceptíveis ao ataque em

água salobra ou água do mar. Adições de molibdênio

e, em menor grau o aumento do teor de cromo são me-

didas eficazes na diminuição da susceptibilidâde dos

aços inoxidáveis 3 corrosão por pites em águas que
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contenham cloretos. A adição pura e simples de mo~

libdênio ã composição base do aço inoxidável com

18% de cromo e 10% de níquel conduz à formação de

uma fase frágil no material (fase sigma). Para man

ter a estrutura metalúrgica completamente austenítjL

ca o teor de níquel ê elevado para a faixa de 20 a

25%. Estes aços inoxidáveis são resistentes a cor-

rosão por pites em água do mar limpa e a experiên

cia ate o momento indica que os mesmos não são ata-

cados em águas poluídas com sulfetos.

Dados baseados em experiincias em serviço e em estu

dos de laboratório indicam que o titânio ê imune à

corrosão por pite em águas limpas ou poluídas, nas

condições de operação dos condensadores.

3.2 Corrosão-Erosáo

Todas as ligas de cobre atualmente usadas para tu-

bos de condensadores são susceptíveis ao fenômeno

de corrosão-erosão. Os principais fatores que con-

tribuem para o aumento do ataque são a alta veloci-

dade da água de refrigeração, turbulência excessi-

va, e presença de partículas sólidas e gases no

fluído de refrigeração.

Quando o ataque ocorre na extremidade de entrada dos

tubos estes são normalmente afetados nos primeiros

50 a 150 mm e decorre de turbulência naquele local.

0 ataque pode também ocorrer em qualquer local do

comprimento dos tubos e neste caso é devido a ocor-

rência de um bloqueio parcial dos tubos. Diversas

medidas são empregadas para contornar o problema de

corrosão-erosão. Dentre elas a adição de sulfato

ferroso ã água de refrigeração ê a mais usual. A

Ilustração 3.2-1 mostra o efeito da adição contínua

ou intermitente de sulfato ferroso no processo de
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corrosão-erosão de tubos fabricados em ligas de co-

bre (4).

A utilização de luvas plásticas nas extremidades dos

tubos, o direcionamneto do fluxo nas caixas de água

e a aplicação de sistemas de proteção catôdica tam-

bém são medidas eficientes na eliminação da corro-

são-erosão nas extremidades de entradas dos tubos.Na

maior parte das vezes a seleção de uma liga metãli^

ca compatível com a velocidade da ãgua de refrigera

ção elimina o fenômeno de corrosão-erosão. 0 pro-

blema de acúmulo de partículas, e de crescimento de

espécies aquáticas no interior dos tubos pode ser

evitado através de um programa de limpeza periódica

dos tubos.

0 titânio e os aços inoxidáveis possuem boa resi£

tência ã corrosão-erosão e possibilitam a utiliza_

ção de velocidades.do fluído de refrigeração muito

superiores aquelas permitidas para as ligas de co-

bre.

3.3 Corrosão Galvánica

A presença de materiais diferentes utilizados na fa

bricação de caixas de água, tubos e espelhos dos

condensadores os quais são mantidos em contato na

presença de um eletrõlito introduz a possibilidade

de ocorrência do fenômeno de corrosão galvânica. Na

célula galvânica criada o metal mais"ãtivo tem a

sua taxa de corrosão aumentada e proporciona a pro-

teção dos materiais mais nobres. A Ilustração 3.3-1

mostra esquemâticamente a localização das áreas afe

tadas pela corrosão galvânica em um condensador fa-

bricado com materiais diferentes (5).

i

Uma revisão da literatura conduzida por Beavers et
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alii (6) mostrou que são poucos os problemas de cor

rosão galvânica possíveis de ocorrerem quando são

utilizados tubos e espelhos fabricados em ligas de

cobre. Entretanto, pode ocorrer ataque galvânico

destes componentes quando utilizados em conjunto com

caixas de água fabricadas em ferro fundido, devido

a uma possível grafitização do ferro.

A pesquisa de campo efetuada pela Bechtel (2) iden-

tificou diversas combinações de materiais utiliza-

dos em feixes de tubos e espelhos. De 13 diferen-

tes combinações, somente os pares latão almirantado

(tubos)/aço carbono (espelho) e aço inoxidável 304

(tubos)/aço carbono (espelho) apresentaram taxas

elevadas de falhas por corrosão galvânica do aço.

A utilização de tubos de aço inoxidável ou de titâ-

nio em espelhos fabricados em ligas de .cobre exige

a aplicação de sistemas de proteção catódica para £

vitar a corrosão galvânica dos espelhos. No caso

do titânio, o sistema de proteção catódica deve ser

bem controlado para evitar a formação de hidretos

de titânio e a conseqüente fragilização dos tubos.

3.4 Corrosão-sob-tensão

A corrosão-sob-tensão (CST) ê uma forma localizada

de ataque resultante da ação simultânea de tensões

de tração em um metal exposto a um meio agressivo.

A eliminação tanto das tensões de tração como do

meio agressivo elimina o fenômeno de CST. Para cada

sistema de ligas existem soluções específicas que

causam CST, isto e, nem todas as soluções que produ

zem corrosão causam CST.

Embora todos os materiais utilizados em tubos de

condensadores sejam potencialmente susceptíveis ao
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fenômeno de CST nos meios presentes em um condensa-

dor, não se encontra na literatura registros de fa

lhas em serviço de aços inoxidáveis, titânio e li-

gas cobre-níquel 70-30 ou 90-10. Nas demais ligas

de cobre a incidência de falhas por CST é muito el£

vada. A Ilustração 3.H-1 mostra as áreas mais sus-

ceptíveis â CST em um condensador.

Estudos desenvolvidos em laboratório e a longa expe_

riincia em serviço com os latões indicam que este

grupo de ligas de cobre e extremamente susceptível

à CST em ambientes amoniacais, ou em presença de nî

tratos, nitritos ou sulfatos.

A maior incidência de falhas por CST ocorre na se-

ção de remoção de ar do condensador devido a alta

concentração de amônia resultante da decomposição

dos aditivos de controle químico do fluído do cir-

cuito secundário íamõnia, hidrazina, morfolina e ei

clohexilamina).

A existência de entradas de ar no condensador aumen

ta a concentração de oxigênio e de diõxido de carbo

no na seção de remoção de ar e aumenta a possibili-

dade de ocorrência de CST.

Como foi ressaltado anteriormente, para que ocorra

a CST há necessidade de tensões de tração com a pr£

sença simultânea do meio agressivo.^.As tensões de

tração podem ser resultantes da própria operação do

condensador, de tensões térmicas, da montagem e in£

talação do condensador ou de tensões residuais da

fabricação dos tubos.

As formas de se evitar a CST em tubos de condensado

dores consistem em: (1) instalar tubos de ligas re

sistentes a CST na seção de remoção de ar; (2) evi
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tar a existência de tensões de tração nos tubos e

(3) modificar o ambiente agressivo, removendo as e£

pécies que causam CST (amônia) e reduzindo a concen

tração de espécies oxidantes (oxigênio).

3.5 Corrosão Generalizada pelo Vapor Condensado

0 ambiente existente do lado do vapor nos condensa-

dores geralmente não é agressivo ao cobre ou suas

ligas. A excessão ê a ação da amônia ou compostos

amoniacais que podem atacar algumas ligas de cobre,

caso se encontrem em concentrações elevadas na se-

ção de remoção de ar dos condensadores. 0 ataque

ê mais severo nas ligas cobre-zinco e tende a se

localizar proximo as placas suporte e aos aspelhos.

A taxa de corrosão das ligas de cobre em geral au-

menta com o aumento da concentração de amônia e de

oxigênio, com o aumento do pH e pela presença de ga

ses não condensáveis com o diSxido de carbono.

Os aços inoxidáveis e o titânio aparentemente são

imunes a este tipo de corrosão. Adições de níquel

âs ligas de cobre também reduz a incidência do fenô

meno.

3.6 Corrosão-Erosão pelo Vapor

0 vapor úmido com alta velocidade proveniente da

turbina pode provocar erosão da superfície externa

dos tubos caso os atinja diretamente. 0 ataque o-

corre preferencialmente nos tubos da periferia que

recebem o impacto do vapor úmido. A experiência em

serviço e os resultados de laboratório indicam que

as propriedades mecânicas do? materiais,tais como

limite de fadiga, dureza e limite de resistência a

ruptura»determinam a sua resistência ao ataque e au
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menta no mesmo sentido do aumento destas proprieda_

des.

Dentre os materiais atualmente em uso como tubos de

condensadores o titânio e os aços inoxidáveis são

os que apresentam maior resistência a erosão pelo

vapor.

As. técnicas utilizadas com maior freqüência para re

duzir a incidência do fenômeno são a introdução de

direcionadores para o fluxo de vapor, de protetores

para os tubos ou a utilização de tubos com material

mais resistente na periferia do feixe. A literatu-

ra menciona a utilização de revestimentos de níquel

sobre latão alumínio como medida eficaz no controle

da erosão pelo vapor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cpnforme descrito nos itens anteriores os condensadores

de vapor das centrais de geração termoelétrica são equi-

pamentos particularmente sensíveis aos fenômenos de cor-

rosão e ao mesmo tempo deles se exige um desempenho ade-

quado para preservar os demais componentes do ciclo de

vapor.

São raros os estudos desenvolvidos no Brasil \ respeito

de fenômenos de corrosão em condensadores de vapor ou r£

ferentes a sistemas de proteção anti-corrosiva. Tal fa-

to é compreensível devido à pequena participação da gera

ção termoelétrica no total da energia gerada no país.

Embora o planejamento energético do país indique que nas

próximas décadas a geração hidroelétrica ainda será pre-

dominante, a consecução do plano nuclear e o aproveita-

mento das reservas carboníferas da região sul certamente

tornará necessária a condução de projetos de pesquisa nas
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áreas de corrosão e proteção dos mcteriais utilizados em

condensadores de vapor. Dentre os assuntos maij atuais

para o desenvolvimento de trabalhos podem ser menciona

dos os fenômenos de hidretação e fragilização de tubos

de titânio, de proteção catódica e revestimentos proteto

res de espelhos e caixas de água, e o monitoramento "in-

loco" das taxas de corrosão.
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CondipSo com "denting1

Produtos
Corrosão

CondipSo Original

Í
Tubo

V Placa .
Suporte

I lust rap Õo 2.1 _ "Denting" na interseção tubo /placa
suporte, em gerador de vapor
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MATERIAL DO TUBO

Não especificado

Bronze alumínio

Latão almirantado

Latão alumínio

90-10 Cu-Ni

70-30 Cu-Ni'

304 SS

316 SS

Titânio

Total

N? DE FEIXES

INSPECIONADOS

62

16

153

57

99

.79

147

34

33

680

N9 DE FEIXES EM
QUE A CAUSA DA
FALHA FOI CORRO
SAO POR PITES

13

16

5

45

39

24

0

16

0

158

RELAÇÃO

0,21

1,00

0,03

0,79

0,39

0,30

0,00

0,47

0,00

0,23

TABELA 3.1-1 - Incidência de falhas devidas ã corrosão
pites, por tipo de material do tubo

por
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MATERIAL DO TUBO

Não especificado

Bronze alumínio

Latão almirantado

Leitão alumínio

90-10 Cu-Ni

70-30 Cu-Ni

316 SS

TIPO DE ÁGUA

SALOBRA

0/7

9/9

0/0

3/3

H/31

0/16

7/9

SALOBRA
POLUÍDA

9/11

7/7

1/1

21/24

31/32

11/15

9/1.7

MAR
LIMPA

0/2

0/0

0/0

6/6

0/6

0/12

0/0

MAR
POLUÍDA
•

4/8

0/0

0/0

15/24

0/0 '•

13/17

0/0

DOCE
TORRE DE

RESF.

0/0

0/5

4/18

' 0/0

4/16

0/8

0/0

nÇ de falhas/n? de feixes

TABELA 3.1-2 - Influência da qualidade da água de refrigeração

na incidência da corrosão por pite
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DURApíO DO TESTE (It)

ILUSTRAÇÃO 9.2.1 _ EFEITO DA- ADIpAO DE F« 2 + NA CORROSÃO DE TUBOS

FABRICADOS COM LIGAS DE COBRE

( C ) _ ADIÇÃO CONTÍNUA —

— SEM ADIÇÃO, ( o ) entrodo} ( b ) «oído



Caixa de água

*— Espelho, ligo de . Cobre

Tubos de Titânio

Areos afetadas pela corrosão galvâríica
Fluxo da corrente galvâmca

Ilustração 3.3.1 — Corrosão g'alvonica em um condensodor
(esquema t i co )•
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Solda
de

Vedapoo

Região final da
expansão do tubo

Interseção do
tubo com o

espelho

Ilustração 3.4.1 _ Areas susceptíveis a corrosão-sob. tensão


