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2!s JORNADAS IBÉRICAS DE FRACTURA 

ROTURAS NAS SERPENTINAS DAS CALDEIRAS 

Correia da Cruz (*) Dias Lopes (*) Eduardo Barata (**) Martins Neves (***) 

RESUMO 

A repetic;ao de rupturas, verificadas na ligac;ao soldada Suporte - Serpentina de urna zona específica do Reaquecedor 
na<; caldeiras de vários grupos das Centrais de Setúbal e Sines com consequencias imediatas na afectac;ao da 
disponibilidade dos grupos, motivou a EDP - Electricidade de Portugal, SA, e o Fabricante para um estudo mais 
aprofundado sobre esta ligac;ao soldada, apesar das várias abordagens do problema que entretanto foram feitas. Esta 
comunicac;ao constituí a apresentac;ao do projecto de investigac;ao na tecnología de fabrico da ligac;ao soldada e que 
envolve a EDP, para além do Instituto de Soldadura e Qualidade, e o Fabricante. 

Neste trabalho pretende-se, ainda conciliar as exigencias específicas de urna ligac;ao soldada complexa, envolvendo 
matctiais dissimilmes e funciommdo cm condic;é'ies mnbientais bastante severas, com a lógica da produtividade que está 
sempre associada a um processo industrial. 

l.INTRODU<;ÁO 

A repetic;ao de ruptura-; verificadas na ligac;ao soldada 
Suporte - Serpentina numa zona específica do 
Rcaqucccdor nas caldeiras de vários grupos das Ccntrais 
de Setúbal e no Grupo I de Sines com consequencias 
imediatas na afectw;ao da disponibilidade dos grupos. 
motivou a EDP e o Constructor pma um estudo mais 
aprofundado sobre esta ligac;ao soldada, apesar das 
várias abordagens do problema que entretanto foram 
feítas. Esta comunicac;ao constituí a apresentac;ao do 
projecto de investigac;ao na tecnología de fabrico da 
ligac;ao soldada e que en vol ve, para além do Instituto de 
Soldadura e Qualidade, necessariamente o Constructor. 

1..1.:. A DOET - Direcc;ao Operacional de Equipamento 
Ténnico é urna das oito Direcc;é'ies Operacionais da EDP
Eiectricidade de Portugal, SA. 

Como finalidades principais, incumbem a DOET estudar 
e realizar empreendimentos de produc;ao termoeléctrica, 
incluinclo a sua modcrnizac;ao e renovac;ao, e executar ou 
participar cm projectos de Engenharia da Qualidade e do 
Ambiente e cm estuclos de desenvolvimento tecnológico 
e investigac;ao, quer intema quer externamente a EDP. 

Mais específicamente, a par do acompanhamento dos 
processos de execuc;ao e das tecnologías utilizadas e da 
análise aos desvíos da qualidade, destacam-se a sua 
colaborac;ao nas análises de incidentes de operac;ao de 
instalac;é'ies e/ou equipamentos e o estudo e proposta de 
soluc;oes para problemas de tecnología dos materiais 
ligados ao funcionamento dos equipamentos e 
instalar;:é'ies. 

.l.1 O ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, outra 
das instituic;oes envolvidas no estudo deste problema, é 
urna associac;ao técnico-científca, dedicada a investigac;ao 
e cuja actividade está fortemente ligada ao estudo de 
integridade de componentes industriais. Presentemente o 
ISQ é a instituic;ao de investigac;ao em Portugal que 
maior ligac;ao tem a EDP - Electricidade ele Portugal, 
SA. cm projectos de I & D e em actividades 
relacionadas com a fiabilidade dos seus equipamentos. O 
facto de o maior constructor de caldeiras cm Portugal ser 
a MAGUE, Indústrias Metalomecfulicas, SA, faz com 
que essa ligac;ao se estenda a esta instituic;ao. 

.lJ. MAGUE Indústrias Metalomecfinicas, SA, é urna 
empresa privada, especializada no fomecimento de 
equipamento para produc;ao de energía, nomeadamente 
para Centrais Tennoeléctricas para grandes centros 
produtores de electricidade e para instalac;oes industriais. 
A experiencia da MAGUE nesta actividade teve início 
no princípio da década de 60 e a sua capacidade de 
projecto, fabricac;ao, montagem, comissionarnento, 
ens<úos e assistencia após venda, foi desenvolvida 
através de dois Contratos de Licenc;a, um com a Foster 
Whecler Energy Corporation, USA, para a área dos 
Geradores de Vapor, e outro com a ABB-Asea Brown 
Bovcri, Switzerland, para Turbinas e Alternadores e 
Equipamentos Auxiliares, nomeadamente de pré
aquecimento e condensac;ao. Associado a esta actividade 
também foi desenvolvida capacidade própria nos ramos 
das tubagens e estruturas metálicas. 

(*) ISQ-Instituto de Soldadura e Qualidade 
(**) MAGUE-Construc;oes Metalomecfinicas, SA 
(***) EDP-Electricidade de Portugal, SA 
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Neste trabalho pretende-se, ainda, conciliar as exigencias 
específicas de urna ligac;ao soldada complexa, 
envolvendo materiais dissimilares e funcionando em 
condic;oes ambientais bastante severas, com a lógica da 
produtividade que está sempre associada a um processo 
industrial. 

Nao estando ainda equacionados todos os factores que 
afectam o insucesso que se tem verificado nesta ligac;ao 
soldada, sao no entanto já evidentes alguns indicadores 
sobre as causas prováveis. 

2. OBJECTIVOS DO PROJECTO 

Pretende-se analisar a influencia dos diferentes 
procedimentos de fabrico de tubos de serpentina no 

comportamento em servic;o e estabelecer regras para 
limites de controle, tendo em vista reparac;ües ou a 
construc;ao de novos componentes. 

O desenvolvimento deste trabalho passou por urna série 
de etapas relacionadas com: 

- Caracterizac;ao das soluc;oes construtiva~, processos de 
fabrico e condic;oes de servic;o. 

- Análise das falhas e caracterizac;ao detalhada dos 
fenómenos associados. 

- Simulac;ao por cálculo das solicitac;oes de servic;o. 
- Elaborac;ao de especificac;oes e recomendac;oes de 

fabrico para reparac;ao e/ou construc;ao de novos 
componentes. 

3. DESCRI<;ÁO TÉCNICA E CIENTÍFICA DO 
PROJECTO 

As falhas de componentes submetidos a alta temperatura 
e associadas a juntas dissimilares sao objecto de 
investigac;ao há largos anos, sendo alguns dos fenómenos 
já bem caracterizados [1,2,3]. Estas falhas estao 
normalmente relacionadas com um conjunto de factores 
inerentes as características dos materiais, as condic;oes de 
servic;o e concepc;ao geométrica das juntas soldadas e/ou 
dos componentes. 

A junc;ao de materiais dissimilares com ligas 
austenoferríticas ou ligas a base de níquel, cria na 
interface de ligac;ao (onde coexistem materiais com 
coeficientes de dilatac;ao linear diferentes) tensoes que 
em alguns casos podem atingir valores importantes. 
Ligac;oes soldadas com este tipo de ligas, originam a 
migrac;ao de carbono de urna faixa próxima a zona de 
fusao, para a zona de ligac;ao. Este efeito vai criar uma 

zona termicamente afectada empobrecida em carbono e 
a formac;ao de urna faixa de carbonetos no lado da zona 
de ligac;ao. Junto a esta faixa de carbonetos no lado da 
zona termicamente afectada, verifica-se que há formac;ao 
de moicrovazios que podem evoluir para microfissuras. 

O efeito das condic;ües operatórias e o meio agressivo 
provocam urna oxidac;ao acelerada pela deformac;ao 
cíclica preferencial na zona de concordfu¡cia do lado do 
material ferrítico com formac;ao de um entalhe. O efeito 
termodinfunico provocado pela diferenc;a de coeficientes 
de dilatac;ao (entre o material fundido e o material de 
base) é um dos factores que gera o aparecimento de 
tensoes iniciadoras do fenómeno de t1uencia. Os casos 
históricos publicados na literatura especializada tem feíto 
referencia a fenómenos deste tipo entre as 4 000 horas 
e 200 000 horas de servic;o. Os componentes com juntas 
soldadas em que estes fenómenos tem acorrido tem 
como materiais de adic;ao INCONEL 132, INCONEL 
182, E309, E310 e E312. 

Em componentes submetidos a tratamento térmico de 
relaxac;ao de tensoes ou revenido efectuado normalmente 
a temperaturas da ordem dos 700ºC, verifica-se 
igualmente, no mesmo tipo de junta soldada, urna 
migrac;ao de carbono da zona termicamente afectada para 
a linha de fusao, podendo verificar-se urna quebra de 
microdureza. 

Resumindo, podemos afirmar que a iniciac;ao destes 
fenómenos de degradac;ao está associada a difusao de 
carbono, precipitac;ao de carbonetos e amaciamento da 
zona termicamente afectada adjacente e formac;ao de um 
entalhe devido a oxidac;ao a alta temperatura na interface 
da junta dissímilar. A formac;ao de microvazios e 
microfissuras de fluencia está associada a alta 
temperatura de servic;o dos componentes e naturalmente 
a fenómenos mecfuücos e termodinfunicos que tem a ver 
com: 

- Diferenc;a de coeficientes de dilatac;ao linear que geram 
tensoes residuais na interface. 

- Carregamento proveniente do peso próprio, pressao 
interna ou gradiente térmico através da espessura. 

- Carregamento do sistema devido a constrangimento 
nao previsto, devido a dilatac;ao diferencial das 
serpentinas e dos componentes em que apoiam e 
também a defonnac;oes. 

O primeiro conjunto de fenómenos associa-se a vários 
aspectos relacionados com a combinac;ao de materiais, 
processos de soldadura ou geometrías dos cordoes. 
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O segundo conjunto de fenómenos está associado as 
condir.;6es operatórias, configurar.;oes geométrie<L<; e 
condir.;6es de condur.;ao. 

O terceiro conjunto de fenómenos está associado ao 
comportamento dos componentes das caldeiras e que 
podem de algum modo originar comportamento diverso 
dos suportes. 

O funbito do presente acordo insere-se na avaliar.;ao 
metalúrgica dos fenómenos ocorridos e na análise das 
causas inerentes as falhas ocorridas com recurso a 
simular.;6es. 

4. DESCRH;Áo DA FALHA 

4.1 Análise da Falha 

Apresenta-se nas Figs. 1 e 2, desenhos gerais e de 
pormenor do local de ocorréncia de fall1a, numa dada 
zona característica das serpentinas do reaqucccdor. 

Fig. 1 

Fig. 2. 

A Fig. 3 apresenta um corte de zona do suporte onde se 
identificam os fenómenos acorridos. Nestes exemplos 
verifica-se que num dos lados há uma fissura quase 
tnmsversante e com uma direcr.;ao radial com início na 
interface metal fundido tubo. A fissura propaga-se pela 
zona tennicarnente afectada de um dos cordoes da 
soldadura de ligar.;ao do suporte de ar.;o refractário (tipo 
25Crll2Ni) ao tubo de ar.;o de baixa (ti¡x1 
1Cr0,5Mo). 

Fig.3. Fotomacrografia mostrando um detalhe do 
fenómeno acorrido 

A fissura aparenta ter urna forma planar nao ramificada 
e propaga-se da superfície exterior para a interior. No 
lado contrário, no outro cordao de ligar.;ao do suporte ao 
tubo há urna pequena fissura também em 
desenvolvirnento. 

Ern algurnas das situar.;oes houve propagar.;ao destes 
defeitos ao longo de toda a espessura tendo originado 
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roturas que motivaram indisponibilidades de alguns 
grupos das Centrais Térmicas referidas. 

4.2 Dimensao do Problema 

Dos oito grupos geradores de vapor das Centrais 
Termoeléctricas de Setúbal e Sines (4+4) as falhas 
verificadas nos anos de 1989 e 1990 (dois anos 
anteriores ao início do projecto) conduziram a urna 
indisponibilidade de 67 dias no grupo 1 de Setúbal e 7 
días do grupo 1 de Sines. É, no entanto, de considerar 
ainda as reparaºoes realizadas nos grupos 2, 3 e 4 da 
Central de Setúbal nos períodos de revisao dos grupos, 
o que, nao ocasionando indisponibilidade, conduziu a 
custos bem significativos de reparaºao. 

4.3 Custos e Perdas Envolvidos 

O projecto que nos propusemos realizar e que contempla 
o desenvolvimento de um sistema de deteq:ao e 
dimensionamento de fissuras, objecto de outra 
comunicaºao deste encontro, foi orºado em 96 700 000 
escudos, com uma participaºao financeira a fundo 
perdido de 70%. 

Este custo poderá parecer significativo para um projecto 
desta natureza, mas é menos se comparado com os 
custos de reparaºao e os resultantes do facto de se ier 
de recorrer a importagao de energía. 

Nos anos de 1989 e 1990, os custos de reparagao 
motivados pelas roturas ou situagoes de pré-roturas das 
soldaduras elevaram-se a cerca de 125 000 000 escudos 
para a Central Termoeléctrica de Setúbal (todos os 
grupos). A este valor há a acrescentar cerca de 
3 500 000 escudos já dispendidos com as reparagoes 
efectuadas na CT de Sines. 

5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

5.1 Ensaios Metalográficos 

Uma das amostras cuja fissura nao era transversante foi 
observada metalograficamente num corte transversal em 
zona intermédia da fissura ondc esta se apresentava mais 
aberta. 

As Figs. 4 a 14 apresentam detalhes de análise 
metalográfica dos dois tipos de defeito. 

X 50 
Fig. 4. Detalhe da fissura no lado 1 

X 500 
Fig. 5. Detalhe da Fig. 4. 

X 500 
Fig. 6. Detalhe da Fig. 4. 
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Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 
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X 50 
Fig. 11. Detalhe do lado 2 
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X 500 
Fig. 13. 

X 500 
Fig. 14. 

No lado 1 (Figs. 4 a 10) há um fenómeno característico 
e descrito em bibliografía que tem tratado destes tipos de 
falhas, isto é, o efeito térmico na interface do metal 
fundido de liga base de níquel, com metal de base de 
ac;:o de baixa liga. É nítido o fenómeno de migrac;:ao de 
carbono, formac;:ao de camada de carbonetos e 
microfissuras predominantes de fenómenos de fluencia, 
com iniciac;:ao em microvazios junto desta camada de 
carbonetos na interface. É ainda visível o fenómeno da 
corrosao oxidac,;ao na interface dissimilar. No lado 2 
(Figs. 11 a 14), parece ser predominante um outro tipo 
de fenómeno possivelmente iniciado a um mecanismo 
identico ao lado 1, mas cm que a propagac;:ao tem uma 
morfología scmelhante a um fenómeno de fadiga 
(associado a oxidac,;ao ou corrosao a alta temperatura). A 
extremidade da fissura contém produtos de corrosao, 
tendo o aumento de tens6es (provocado pela fissura) 
degenerado em fluencia ou fadiga/fluencia. Sao visíveis 

bastantes microvazios característicos destes fenómenos, 
próximos da extremidade da fissura. 

X 150 
Fig. 15. 

Na Fig. 15 apresenta-se um esquema de um corte 
transversal do tubo onde foram medidas durezas Vickers 
e camada de espessura de magnetite na superficie 
interior; nestas medic;:oes roram observados valores 
homogéneos de durezas e de espessura de magnetite. A 
Fig. 15A mostra um aspecto dessa magnetite, junto da 
superfície interior. 

'"'-¡ •o:-

~:/54 "''c::::ns 

-180,4 
55 M1crcns 

Fig. 15A. Identificac;:ao dos locais onde se efectuaram as 
medic;:oes de espessura da camada de óxidos 
aderentes a parede interior do tubo e os ensaios 
de dureza Vickers, HV 0.5 
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Os valores de dureza Vickers sob o cordao no tubo de 
1Cr0,5Mo, igualmente medidos, encontravam-se entre 
230 e 290, corrcspondendo para o tempo de servic,:G, a 
temperatura média do metal entre 490 a 540º C. 

5.2 Análisc em Microscópio Electrónico de Varrimellto 

Foram feítas análises em Microscopia Electrónica de 
V arrimento, tendo-se encontrado próximo da iniciac,:ao da 
fissurac,:ao, urna fractura tipo frágil, com urna fase inicial 
de propagac,:ao por fadiga e urna fase tina! de tipo dúctil. 
De salientar que esta análisc foi efectuada numa amostra 
de urna caldeira cm que ocmTeu urna fissura 
transvcrsante. 

5.3 Medicao de Coeficientes de Dilatacao Linear 

Um conhccimento correcto dos coeficientes de dilatac,:ao 
linear, dos materiais do tubo das serpentinas do 
reaquccedor, metal fundido e suporte de ac,:o rcfractário 
é de extrema importfmcia para a simulac,:ao das tcnsües 
térmicas geradas na interface. Formn pma isso extraídos 
provetes adequados de 2mm de diamctro e de l2mm de 
comprimento, tcndo-se obtido valores l/1 versus 
temperatura até cerca de 700ºC, cujos resultados se 
apresentam n<L<; Figs. 16 a 18. 

JI 0~/li~l 
MI:Ji f!L(. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 
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Fig. 18. 

5.4 Análisc Experimental de Tensoes Resicluais por 
DisfraCf,:ilo de Raios X 

Foram efectuados na Faculdadc de Ciencias e 
Tecnología da Universidade de Coimbra, vários ensaios 
de medic,:ao de Tensoes Residuais por Difraq:ilo de 
Raios X, a tubos cm zonas direitas, tubos dohrados por 
processo de fabrico comum, tubos com supone soldado 
com liga base de níquel com e sem tratmnento térmico. 
Os tubos apresentam cm qualquer dos casos 
predominancia de tensües residuais de compressilo, 
longitudinalmente e transversalmente. No caso de tubos 
soldados a suportes com e sem tratmnento ténnico há 
predominfmcia de tensoes de compressilo até próximo da 
interü1ce metal fundido com tubo (Figs. 19 a 25). 
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Fig. 21. 
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Fig. 22. 
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Fig. 23. 
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Fig. 25. 

5.5 Análise de Tensóes por Cálculo Numérico 

Usando elementos finitos, comec;:ou por se fazer urna 
análise da flexibilidade de serpentina, tendo e m conta os 
constrangimentos possíveis. Neste momento procede-se 
a urna análise por elementos fmitos da zona do suporte 
para estudo das solicitac;:oes Iocais junto as ligac;:oes 
soldadas. Alguns efeitos dinfunicos, como por exemplo, 
vibrac;:oes devido ao fluxo dos fluidos, nomeadamente 
gases de combust:ao ou constrangimento em regime 
transiente, serao igualmente introduzidos de forma a 
estudar o mecanismo predominante na propagac;:ao dos 
defeitos. 

A Fig. 26 mostra o comportamento da tubagem da 
serpentina, tendo em conta os constrangimentos da 
caldeira. 

11111 

Fig. 26 

6. DISCUSSÁ O 

Dos vários fenómenos detectados nas análises efectuadas 
até ao momento há diferentes aspectos que podem ser 
identificados como associados ao mecanismo 
preponderante na falha. 

Os resultados experimentais apontam para um 
mecanismo de degradac;:ao na interface da junta soldada 
a partir de defeitos gerados numa zona ou através de 
mecanismo de corrosao associado a fluencia na junta 
dissimilar. A corrosao na interface parece estar presente 
e relaciona-se com a ciclagem térmica e seus efeitos na 
junta dissimilar que provocam no material ferrítico do 
tubo urna deformac;:ao devido as diferenc;:as de 
coeficientes de dilatac;:ao. Os fenómenos iniciam-se na 
banda de carbonetos situada na interface e a acelerac;:ao 
destes fenómenos depende das condic;:oes locais. No caso 
presente e dada a morfología da fissura, a propagac;:ao de 
tipo planar tendo sido detectados efeitos de fadiga, em 
que o meio corrosivo actua como factor de acelerac;:ao. 
A extensao da zona intercrítica tem influencia na fase 
final de propagac;:ao, devido ao aumento de tens5es como 
factor de degradac;:ao e onde se manifestam de forma 
mareante os fenómenos de fluencia. Os valores de 
dureza obtidos sob cordao, comparados com curvas 
típicas de associamento com temperaturas, apontam para 
valores médios de temperaturas de metal que se situam 
entre 490 e 540º C, o que está de acordo com valores do 
projecto inicial para esta zona. 

Restam os mecanismos de degradac;:ao directamente 
relacionados com causas de fadiga e que induzem urna 
velocidade de propagac;:ao mais ou menos elevada. Est:ao 
ainda em análise dois factores que podem influenciar o 
comportamento em re gime de fadiga e que se relacionam 
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ou com vibra¡;ües das serpentinas e/ou com o 
contrangime!lto a livre expansao das serpentinas em 
fases transientes. Es tes dois aspectos es tao a ser tomados 
em conta na simul~ao de cálculo em curso. "As tenséíes 
residuais geradas pelas opem¡;ües de enforma¡;ao dos 
tubos e soldadura com material dissimilar (liga a base de 
níquel) sao predominantemente de compressao. 

A resistencia a fadiga de vários tipos de junta está a ser 
analisada, estudando a influencia do factor de "dressing" 
e outros aspectos relacionados com melhorias na 
fabrica¡;ao na zona da interface, de modo a aumentar o 
tempo de vida destes componentes. Estao em curso 
ensaios de fadiga considerando os efeitos da enformar;ao 
dos tubos (dobragem), soldadura, efeitos do tratamento 
térmico após soldadura, efeitos dos "dressing", etc. 

7. CONCLUSÓES 

11. - O mecanismo de degrada¡;ao inicia-se por um 
fenómeno associado as camcterísticas típicas de interface 
de juntas dissimilares, devido a fenómenos de fluencia 
e/ou corrosao. 

7.2 - A propaga¡;ao parece estar associada a um 
mecanismo de fadiga que pode originar urna degradar;ao 
precoce do fenómeno de inicia¡;ao. Este fenómeno 
associa-se eventualmente a vibrar;oes ou a 
constrangimento de expansao livre das serpentinas em 
regime transiente. 

7.3 - A propaga¡;ao final dá-se por fenómeno de fluencia 
e/ou cedencia de material em regime plástico a alta 
temperatura. 

7.4 - Os factores associados ao mecanismo de fadiga, 
fase mais importante, deverao ser mantidos em limites 
aceitáveis ou eliminados de modo a garantir a 
integridade destes componentes. 

7.5 - Alguns efeitos negativos relacionados com a 
iniciar;ao da degrada¡;ao podem ser contrariados através 
de melhorias que podem vir a ser obtidas pelo efeito 
dum "dressing", nomeadamente por uma passagem de 
acabamento TIG, contribuindo fortemente para o 
aumento de vida útil deste tipo de componentes. 

7.6 - Os factores fisíco-químicos destas juntas nao 
eliminarao totalmente as causas de degradar;ao 
identificadas; no entanto, a utilizar;ao de tecnología 
ajustada as características dos materiais envolvidos e a 
considera¡;ao e controle adequado dos factores exteriores 
ao tipo de junta em aprer;o, permitirao certamente 
prolongar a vida útil dos componentes para tempos de 
vida expectável. 
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