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� Esta análise visa verificar o real atendimento da
junta de expansão aos objetivos especificados,
estudar os principais mecanismos de falha e
avaliar os reparos possíveis.

� Principais propósitos de juntas de expansão
instaladas em sistema de tubulação:

a- Prover flexibilidade, absorvendo os movimentos
e permitindo o sistema se dilatar livremente;

b- Absorver parte das cargas decorrentes da
dilatação do sistema, sobre equipamentos mais
sensíveis .

Encontro de suportes e juntas de expansão 

Análise dos principais processos de 
deterioração de juntas de expansão



Tipos construtivos de juntas de expansão

A depender dos movimentos a serem absorvidos pela
junta de expansão, há os seguintes tipos construtivos:

Fole simples (“single expansion 
joint”)

Axial

Fole duplo (“double expansion 
joint”)

Axial e lateral

Universal (“universal expansion 
joint”)

Axial, lateral e rotação 
em um plano

Pivotada (“hinged expansion joint) Rotação em um plano

Pivotada com rasgo (“hinged and 
slot expansion joint”)

Axial e rotação em um 
plano

Cardâmica (“gimbal expansion 
joint”)

Rotação em qualquer 
plano



Tipos construtivos de juntas de expansão 

Quanto à não transmissão do esforço de empuxo 
devido à pressão interna (“pressure thrust”):

Juntas balanceadas 
(“pressure balanced 

expansion joint”)

Junta universal, limitada por 
tirantes para movimento axial

Juntas pivotada e cardâmica 

Fole extra para compensação 
do empuxo: em curva ou em 
linha



Posturas na análise de falha

No estudo de falhas 
das juntas de 
expansão, ter em 
mente que a reação é a 
falha da junta, mas a
ação é o mau 
comportamento do 
sistema

�Análise do 
sistema

�Análise da 
própria junta de 
expansão



Evidências  no sistema associadas à falha da junta de expansão

Verificar operação anormal, sobrepressão, ocorrênci a de emergências ou de situações não previstas no 
projeto,  por exemplo, operação variável ou vibraçõ es ou escoamento bifásico
Histórico de falhas e reparos anteriores

Comparar o projeto com a realidade da instalação

Corrosão dos suportes e outros componentes da tubul ação

Erro de instalação da suportação auxiliar do suport e de mola: tirantes desiguais; tirantes frouxos ou 
partidos,  rolamentos presos, deslizantes gastos

Falha do suporte de contra-peso;

Suporte de mola operando topado ou no batente

Capacidade de carga insuficiente do suporte de mola

Falha ou quebra da mola de suporte de carga variáve l ou de carga constante

Vibração excessiva da tubulação, mecânica, induzida  pelo fluxo interno ou por vento

Interferências física entre tubulações

Movimentos excessivos da tubulação

Deflexões excessivas da tubulação que interferem no  ajuste do suporte de mola

Falta ou quebra de ancoragem

Falta de guias ou folgas inadequadas

Trechos de “ponto baixo” de linhas de gás que acumu lam líquidos ns paradas, resultando em carga 
excessiva para o suporte de mola

Erros de montagem: “offsets” não atendidos, desalin hamentos nas extremidades, travas não removidas

Esforços indevidos provenientes do sistema de tubul ação sobre a junta de expansão



Ex.: Influência dos suportes fixos tipo pendural e dos suportes de mola 

Verificação das dimensões de projeto

Verificação de falta, corrosão e quebra de componen tes estruturais



Ex.: Influência dos suportes fixos tipo pendural e dos suportes de mola 

Verificação das dimensões de projeto
Verificação de falta, corrosão e quebra de componen tes estruturais



Ex.: Influência dos suportes fixos tipo pendural e dos suportes de mola 

Verificação das dimensões de projeto
Verificação de falta, corrosão e quebra de componen tes estruturais

Suportes travados
Quebra da mola



Ex.: Influência dos suportes fixos tipo pendural e dos suportes de mola 

Verificação das dimensões de projeto
Verificação de falta, corrosão e quebra de componen tes estruturais

Suportes travados
Quebra da mola



Problemas próprios das juntas de expansão

Vida útil residual à fadiga consumida

Corrosão ou erosão do fole

Presença de corpo estranho entre as corrugações

Instabilidade do fole (“squirm”)

Deformações do fole;

Problemas com o “hardware” ou acessórios externos que orien tam o devido
funcionamento da junta: • tirantes travados

• tirantes com folga indevida vigas
• suportes deformadas ou partidas
• pantógrafos deformados ou partidos
• pinos presos
• anéis de reforço ou equalização do fole soltos ou partidos

Proteção insuficiente dado pela luva externa;

Falta do travamento do fole (tirantes limitadores) durante o teste de pressão
hidrostático de campo.



Defeitos em foles

a- Decorrentes da fabricação
Não são admitidos quaisquer defeitos, tais como:
arranhões ou riscos, danos de armazenamento, danos
de transporte ou manuseio, perda da simetria,
corrugações deformadas, perda de material do fole.

b- Após uso
Alguns defeitos são tolerados, tipo: amassamento
localizado, riscos leves, mossas.
Um exame rigoroso deve preceder a avaliação de
pequenos defeitos tipo: alvéolos, trinca, furo
superficial, furos passante, que são intoleráveis .



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

�Instalação errada

A instalação errada  é uma das causas mais 
freqüentes de problemas de dano 
generalizado das juntas de expansão, 
causam deformações além das previstas, 
podendo levar à ruptura:
� Falta ou instalação inadequada
guias e ancoragens;
� Uso de apenas uma única junta pivotada 
ou cardãmica, que torna o sistema instável;
Obs.: essas juntas devem trabalhar aos 
pares ou associadas.
� Excesso de juntas, o que também  
torna o sistema instável.



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Danos durante transporte e 
instalação

- Choque por ferramentas;
- Riscos e mossas no fole;     
- Centelhamento ou faísca  

resultando em respingos de 
solda sobre o fole;

- Manuseio indevido;
- Pedaço de material estranho

entre as corrugações;
- Esquecimento do fole 

travado;
- Tirantes mal ajustados.
Obs.: Nos foles com anéis de equalização ou 

reforço das corrugações, quando a montagem do 
anel é por soldagem, o risco de se atingir o fole é  
muito grande, daí serem preferível os anéis. 
aparafusados



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

�Condições operacionais

São situações inesperadas de 
operação como pressão 
elevada, esforços externos, 
movimentos além dos 
especificados.

Acarretam a redução da vida à 
fadiga do fole e da capacidade 
de resistir à pressão. 

O resultado são deformações 
plásticas excessiva, trincas e 
rupturas do fole.



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Pressão excessiva 
(“pressure squirm”) 

Flambagem de coluna

Flambagem no plano, em que as 
corrugações perdem o 
paralelismo

Inchamento “bulging” de uma 
ou mais corrugações do fole



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Torção

Caracterizada por esforço 
de torção, com rotação ao 
longo do eixo da junta de 

expansão. 

Em condições normais de 
projeto o fole não resiste à 

torção, que deve ser 
absorvida pelos acessórios 
externos como os tirantes e 

as dobradiças



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Resistência à fadiga

Junta de expansão serviço vapor:  3 000 a 5 000 cic los. 
Juntas de expansão de UFCCs, serviços críticos, por te 
avantajado, mais sensíveis às tolerância de fabrica ção: 
500 a 1000 ciclos 

Fole conformado a frio (hidráulica ou mecânica) res ulta 
em deformação plástica (“cold work”), eleva resistê ncia 
mecânica do material, sem comprometer dutilidade. 

O “cold work” também melhora a resistência a fadiga , 
permitindo absorver  deformações inelásticas que se  
acumulam durante a vida do fole em operação. 

O material Alloy 625 LCF, material mais usado para  
fabricação de foles, apresenta as 
seguintes.propriedades: 
a- Grãos pequenos e controlados de tamanho 5 a 7 
ASTM, o que proporciona razoável resistência à fadi ga:
b- Excelente resistência a sensitização, logo à corr osão 
sob tensão;
c- Reage positivamente ao “cold work” controlado.

Propriedade 
mecânica 

0% “cold 
work”

10% 
“cold 
work”

Tensão de 
Ruptura

87 000 psi 98 000 
psi

Tensão de 
escoamento

35 000 psi 70 000 
psi

Elongamento 54% 36%

Este efeito se reduz quando o fole é exposto à alta  temperatura (acima de 600ºC), 
que age como um recozimento do material (“solution annealing”), e ao longo da 
operação zera o “cold work”.
Daí a inconveniência do alívio térmico do fole depo is de conformado.
Na realidade, após os primeiros ciclos de operação a parede do fole escoa e alivia 
as altas tensões residuais da fabricação



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Vibração
A vibração pode ser:
• induzida pelo escoamento do fluido;
• imposta por máquina (bomba, 

compressor ou turbina), 
• flutuação contínua da pressão, 
• alta velocidade do fluido, 
• escoamento turbulento
• e é amplificada na ressonância.

A vibração de alta freqüência e baixa 
amplitude é melhor resistida pela junta de 
expansão do que a vibração por baixa 
freqüência e alta amplitude.

O mecanismo de deterioração é por 
trincas circunferenciais, que se localizam 
nas seguintes regiões;
a- No topo das corrugações e próximas às 
extremidades  
b- Nas ZTAs (zona termicamente afetada) 
das soldas de fixação do fole.



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Serviço com vibração
Nessas situações o fole é construído de:
•Material de alta resistência (como Inconel ou 
Incoloy) que leva a espessuras pouco 
espessas, que promovem menor rigidez e 
maior flexibilidade, resultando em maior 
resistência à fadiga;

• Foles multi-lâminas (“multi-plies”).

No caso de vibração induzida pelo fluido o 
recurso mais usado é o da luvas (“liners”) 
internas. 
Em condições de alta velocidade, é comum 
surgirem trincas na solda de fixação ao 
corpo, provenientes do escoamento do fluido 
ou quando a junta se situa próxima (menos 
de 4 a 5 diâmetros) de acessório tipo curva 
ou tê. 



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Corrosão 
Os foles sofrem os seguintes processos 
corrosivos: 
• alvéolos ou  “pittings”, 
• trincas de corrosão sob tensão, 
• ataque químico generalizado, perda de 
material por erosão, ácidos fortes. 

Importante observar que a tolerância 
para corrosão no fole é zero.

Algumas recomendações essenciais:
• As juntas de expansão em que se 

prevêem deterioração por corrosão 
devem, preferencialmente, serem 
instaladas na posição vertical.

• Manter o fole sempre aquecido em 
operação, acima de 200ºC, no mínimo;

• Controlar a temperatura do fole, de 
modo a não ultrapassar 600ºC, que já é 
a faixa de fluência dos aços 
inoxidáveis e de alta liga. 



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Trincas de corrosão sob tensão 
(“stress corrosion cracks”)

São trincas nos pontos baixos como o  
fundo das corrugações, do tipo 
transgranulares ou no contorno dos 
grãos, combinadas ou não à fadiga. 

Causas:
• fluidos estagnados, 
• condensado de gases ácidos em      

temperaturas abaixo do “dew point”), 
• ácidos politiônicos que se formam nas 

paradas; 
• fluidos em baixa temperatura com água
e sais tipo cloretos e fluoretos, 

• meios cáusticos.

Associados a :
• Superfície de metal dos foles em baixa

temperatura (60ºC a 90ºC);
• Regiões de altas tensões residuais da

fabricação;

As providências passam por:
* Seleção correta do material do foles, como

ligas acima de 45%Ni e aços duplex;
* Isolamento térmico do foles, para reduzir a 

condensação dos gases;
* Redução do conteúdo de cloretos a menos

de 1 ppm;
d *  Eliminação do O 2  do fluido;
e *  Aquecimento externo permanente do fole

com  manta “hot blanket”.    
Notas:  
a- Os aços inoxidáveis da série 300 são muito 

sensíveis à corrosão por  cloretos;
b- O tratamento térmico de “annealing” não reduz a 

sensibilidade aos cloretos.



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

“Pittings” ou alvéolos

Ocorrem particularmente nos foles de 
aços inoxidáveis austenísticos.
É um tipo de corrosão altamente 
localizada, com pequenas perda de 
material, nos pontos baixos da 
corrugações.
São acelerados pelo pH baixo do 
meio, temperaturas altas e tensões 
elevadas.
Para esses foles se utilizam:
* Aço inoxidável tipo 316L (“low 

carbon”);
* Ligas especiais de alto Ni com Mo;
* Alivio térmico da tensões residuais.



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Corrosão do fole por 
ataque do fluido de purga 

Para a proteção do fole da ação do 
fluido (corrosão, vibração induzida, 
temperatura) é utilizada a camisa ou 
luva interna, prevenindo a entrada do 
fluido no espaço anular criado.

Nessa situação em algumas juntas é 
necessário a purga com fluido externo, 
normalmente vapor d ´água ou ar.

A depender dos contaminantes do 
vapor, por exemplo sais de cloretos ou 
fluoretos, ocorre o ataque do fole pelo 
fluido de purga.

Nas juntas em que o fole é de aço 
inoxidável austenístico (AISI série 300) 
o ataque é por corrosão sob tensão, 
surgindo trincas e “pittings”.



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Corrosão externa sob o isolante térmico

É uma outra forma de corrosão possível em fole 
que é externamente isolado, para mantê-lo 
aquecido.

Sob o isolante durante as paradas, por exemplo, 
forma-se umidade que se condensa e associada 
aos sais que contaminam o isolante térmico 
provocam a corrosão do fole.

A prevenção é o uso de manta cerâmica com requisito 
de baixíssimo cloreto (1 ppm max).



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Problemas decorrentes da 
construção “junta seca”

As juntas secas surgiram como 
solução aos problemas crônicos da 
juntas com purga.

Nessas juntas a vedação do 
espaço anular, entre a camisa 
interna e o fole, é garantida por uma 
mangote metálico flexível, que atua 
como selo.

Durante a operação o risco é o 
mangote soltar-se ou se romper, 
expondo o isolamento do fole à 
ação do fluido interno.

Conforme informação da Senior Flexonic é comum perd er-se o selo mangote 
durante a operação, porém o isolamento térmico inte rno do fole é construído 
com uma capa de reforço de malha de fio de inox, qu e resiste ao catalisador 
que penetrar no espaço anular .



Principais motivos de deterioração de junta de expa nsão

Trincamento causado por ação de “canto 
vivo” do corpo sobre o fole

Em caso da fixação do fole pelo lado interno do corpo da
junta de expansão, é importante o cuidado com o
arredondamento do canto vivo para evitar o efeito de
“cunha” sobre a parede do fole.



Ação da temperatura sobre a junta de expansão

No caso do serviço com fluidos quentes, as 
juntas de expansão podem ser:

*  Juntas frias (“cold wall”): quando têm 
isolamento térmico interno com revestimento 
refratário;

*  Juntas quentes (“hot wall”): quando são 
isoladas externamente com material isolante.  

Nas figuras:
�Tipos 1 e 2 são juntas quentes
� Tipos 3 e 4 são juntas frias.

O Tipo 3 não é mais usado pois há tendência 
de quebra do refratário da camisa, que se 
dilata e trinca o revestimento.

Detalhe do isolamento do fole



Juntas que trabalham com o fole quente, acima de 45 0ºC

Detalhes do projeto
1- A suportação das articulações (pivotada ou 
cardâmica) não pode ser do tipo anel 
circunferencial soldado ao corpo, pois 
estrangularia o corpo, durante a dilatação 
térmica do conjunto.
Devem ser de projeto especial denominado 
flutuante (“floating ring design”).

2- O espaço anular entre a camisa interna e o 
fole deve ser preenchido com isolante térmico 
(normalmente fibra cerâmica), para manter o 
fole em temperatura não superior a 450ºC.
Acima dessa temperatura começa a ocorrer o 
recozimento do material do fole, o que reduz a  
resistência mecânica, e acima de 600ºC, já  
está operando na faixa da fluência (“creep”), o 
que não é considerado no projeto do fole.

É o caso dos dutos do sistema do
turbo-expansor das UFCCs.
Para garantir a vedação do espaço
anular entre a camisa interna e o fole,
é recomendado que a camisa interna
seja do tipo telescópica, sem selo de
mangote flexível, para não se correr o
risco de dano do turbo-expansor, no
caso de desprendimento do selo.

Obs.: Nos casos de foles trabalhando em temperaturas elevad as (acima de 600ºC), o
fole após conformado deve sofrer tratamento térmico de reco zimento (“solution
annealing”), para eliminar o “cold work” e prover aumento de resistência à fluência,
sacrificando assim a resistência à fadiga.



Juntas que trabalham com o fole frio, abaixo de 250 ºC

São juntas em que o fole trabalha frio e fica 
sujeito ao ataque por condensação ácida 
dos gases internos ou  aos ácidos 
politiônicos que se formam e depositam nas 
paradas.

É o risco sempre presente nos foles de 
equalização de pressão, das juntas 
balanceadas, que trabalham frios.

Nessas situações há dois recursos:
� Isolar termicamente o fole pelo lado 
externo e controlar a temperatura com 
termopares (“skin points”) colados sobre o 
metal do fole, porém nem sempre confiável;

� Instalar manta de aquecimento ( “hot 
blancket”) sobre a superfície externa do fole, 
mais caro, porém muito mais eficiente, para 
manter o fole quente.
Esse acessório é totalmente automatizado, com termop ares que transmitem o 
sinal da temperatura para um controlador programáve l. 
É uma camisa construída em segmentos, cada um conte ndo seus 
aquecedores e termopares, envolvidos em manta cerâm ica de isolamento e 
com proteção externa contra o tempo.
Os termopares, fiação e conduites são certificados contra explosão. 



Pontos quentes (“hot spot”) no corpo da junta de ex pansão

Nas juntas frias, isto é com revestimento refratári o no corpo, 
costuma ocorrer a falha conhecida por ponto quente 

(“hot spot”).

É causada pela queda de parte do revestimento refra tário 
interno, expondo o metal às altas temperatura de op eração do 

fluido.

Para denunciar esse problema, as juntas são externa mente 
pintadas com tintas sensíveis à temperatura, que mu dam de 

cor quando submetidas á temperatura, revelando a re gião com 
ponto quente.

Outro recurso é seguir um procedimento sistemático de 
inspeção periódica da junta por termografia.



Falhas de juntas de fole construídos com tecido sin tético

São juntas de fole não-metálico 
instaladas em tubulações que 
operam em baixa pressão (3 psi 
max).

Nos UFCCs estão à saída da 
Câmara de orifícios e no sistema de 
dutos de gases da Caldeira de CO ou 
da Caldeira recuperadora de calor.

Também são utilizadas nos dutos 
de pré-aquecimento do ar de 
combustão dos queimadores de 
caldeiras e de fornos. 

Têm o inconveniente da possibilidade de falha catas trófica no caso 
do fluido interno atingir o fole, que é consumido r apidamente.



Falhas de juntas de fole construídos com tecido sin tético

Falhas típicas

� Vazamento para a atmosfera, apresentando 
explosividade,  devido ao gás CO, que escapa por
permeação através do material do fole; 

� Ocorrência de descolamento ou o rompimento,
provavelmente por vulcanização mal feita; 

� São muito frágeis à sobrepressão que podem 
ocorrer nas emergências operacionais; 

� Podem ocorrer também problemas com os contra
flanges que são pouco rígidos, não permitindo 
aperto suficiente e levando a algum vazamento;

� A penetração de água é muito perigosa, pois ela 
compacta o enchimento do fole e afeta sua 
resistência à temperatura, fragilizando o fole 
localmente e rompendo catastroficamente;

� Perdas de parafuso da carenagem; 
� Ataque por UV.
� Ocorrências de vibração do duto, pois a lona 

trabalha "inchada" e enrijecida, não absorvendo a 
vibração, como seria de se esperar.



Falhas de fole de elastômeros 

São particularmente utilizados para:
� absorver vibração, 
�reduzir ruídos, 
�compensar desalinhamentos 

São fabricados de borracha e Teflon, 
reforçados externamente com 
armadura de fio metálico.

Estes foles são aplicáveis em serviços 
especiais de temperaturas e pressões 
reduzidas, quando são considerados como 
alternativas aos foles metálicos, com  
vantagens significativas de custo e 
desempenho.

As falhas típicas são cortes e furos por 
choques acidentais e envelhecimento do 
elastômero, ocasionando perda da 
flexibilidade e rompimento.



Falha de acessório externo (“hardware”)

Os acessórios externos são 
essenciais para o bom funcionamento 
da junta de expansão.

�Dobradiças, 
�Tirantes limitadores,
�Pantógrafos.

A inspeção desses componentes deve 
ser detalhada, pois qualquer 
rompimento, falta de parte ou erro de 
montagem desses componentes 
provoca a falha da junta de expansão.

Exemplo de falha de pantógrafo, 
obrigado a trabalhar fora do seu plano, 
mostrando a importância de usar-se os 
pantógrafos cardâmicos, que permitem 
rotação da junta em qualquer plano,



Recomendações para estender a vida do fole

1º- Sempre empregue ancoragens e guias adequadas na tubulação, 
que permitam a junta trabalhar como previsto;

2º- Usar sempre luva ou camisa de proteção externa c ontra danos 
acidentais;

3º- Não utilizar a junta para compensar desalinhamen tos 
decorrentes de erro na montagem da tubulação

4º- Proteger a junta, guiando convenientemente, cont ra esforços de 
torção da tubulação;

5º- Usar sempre camisa ou luva interna para proteger  o fole da ação 
do fluido da tubulação: alta velocidade e ação abra siva;

6º- O material do fole dever ser selecionado e espec ificado 
convenientemente para resistir a ação corrosiva do fluido;

7º- Controlar a temperatura do fole, mantendo sufici entemente 
aquecido durante a operação, para impedir a condens ação de 
gases corrosivos e sem sobreaquecimento para o fole  não perder 
suas características mecânicas.



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão 

CASO 1- Falha de junta de 
expansão de duto de CO          
REDUC/UFCC
Procedimento elaborado por: TI  Jansen Renato 
de Carvalho Seixas (REDUC/MI/IE)

Obs.:Qualquer solução que comporte o encamisamento do fole que 
falhou, deve ser verificada para a força de empuxo gerada na junta, 
devido ao acréscimo da área de atuação da pressão.



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

CASO 2- Falha de junta de expansão 
de tecido dos dutos de CO 

REPLAN/UFCC II
O fabricante da junta TEADIT elaborou e 

executou o reparo, que consistiu em instalar um 
“manchão” aderido sobre a região do fole com 

problema . 



 

Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

CASO 3- Falha da junta de 
expansão JE -3902 do RISER  

RLAM/URFCC

Fole que falhou

Fole intacto .



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

Tentativa de reparo
Geometria do dispositivo flexível 

provisório montado na junta

Mordedura provocada no fole íntegro, pelo 
encapsulamento flexível do fole avariado



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

Reparo definitivo
Dispositivo rígido provisório de encamisamento do   

fole avariado
Obs.: A solução final contemplou a troca da junta e  aquecimento  

dos foles frios .



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

Mecanismos suspeitos da falha

� Fadiga mecânica causada pela vibração do Riser
Foi observado, após a retirada da carenagem de prot eção dos foles, vibração de baixa frequência 

e amplitude razoável, certamente induzida pelo flux o no Riser. 
Essa vibração foi induzida pela proximidade da junt a em relação aos bocais de injeção de carga e 

dos bocais de vapor de arraste. 
O fato de ser uma junta axial muito flexível e de t er sido retirada à carenagem de proteção dos 

foles, tornou a resposta dos foles inferiores mais evidente. 

� Corrosão por ácidos politiônicos
Causado pelo ataque de ácidos (H 2SxO6), que se formam em presença de hidrocarbonetos 

contaminados por enxofre, em ambientes contendo águ a e ar e se condensam sobre a 
superfície do fole. 

Esse mecanismo ocorre normalmente em paradas de uni dade.
As juntas que trabalham com o fole frio são especia lmente suscetíveis. 
Nessa junta durante a operação foram registradas te mperaturas baixas: 
Fole superior: 60°C;  Fole inferior: 200°C .

Mecanismo real da falha
� Erosão localizada da superfície interna do fole
Após a remoção da junta e substituição por uma nova , ao se fazer a “autopsia” do 

fole, constatou-se que os furos de equalização dos foles de balanceamento,  
agiram como bicos que energizavam o catalisador que  entrou, quando o selo 
mangote se rompeu, provocando erosão localizada.

Esse mecanismo foi evidenciado pela faixa de erosão  exatamente alinhada com os 
furos.



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

CASO 4: Falha da Junta do Riser 
RECAP/URFCC 

Para permitir o retorno à operação, decidiu-se pelo  resfriamento externo da 
chaparia com água, de modo a manter uma temperatura  inferior a 300ºC.



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

CASO 5: Juntas de expansão do Sistema de gases de 
combustão das UFCCs

É o caso de juntas nos seguintes dutos que durante a operação 
trabalham frias e os foles metálicos falham por cor rosão ácida.
1- Na saída da válvula “Diverter valve” ou dos Potes d e selagem para 
a chaminé de “by-pass”, em que ocorre a condensação  dos ácidos 
do vazamento através da válvula ou pote;
2- Dutos da Caldeira de CO ou da Caldeira Recuperado ra.

Há duas possíveis soluções:
� a- Uso de aquecimento externo com manta “hot blanket ” do fole 

metálico; 
� b- Uso de juntas de expansão com fole de tecido sintét ico com 

enchimento de material cerâmico (“fabric bellows”).

Os foles de tecido podem ser construídos para resis tir a altas 
temperaturas de até 815ºC, com “upsets” de até 925º C, porém têm 
baixa resistência à pressão interna (máxima 3 psig) .

A vantagem é que são de fácil manutenção e substitu ição.  



Sistema de gases de combustão das UFCCs

Construção para 
temperaturas até 815ºC

Construção para 
temperaturas até 450ºC



Sistema de gases de combustão de caldeiras

CASO 6: Juntas do sistema da Caldeira de CO
ou da Caldeira Recuperadora
Tipo fole de chapa 

de aço carbono
Tipo fole de 

tecido



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

CASO 6: Juntas de expansão da 
Plataforma de produção P-18 

da Bacia de Campos



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

CASO 7: Junta de expansão do oleoduto da REPAR 

Por estar dando passagem, em operação, a válvula precisa va ser removida para manutenção e 
reparo . Ao ser retirada a válvula, que servia de batente para o fole da junta de expansão, por
este não ter tirantes limitadores, a pressão interna dist endeu o fole até o limite do seu
rompimento. A aparência final ficou como uma “tromba de elefante”. A explicação da 
existência da junta de expansão é permitir a retirada e re-montagem da válvula de bloqueio .



Casos de falhas e reparos de campo de juntas de exp ansão

CASO 8: Trincamento dos foles de inoxidável das UFC Cs
Na década de 80, foram relatados inúmeros casos de falha de fole de aço

inoxidável tipos 304 e 316 e também de alta liga Inconel 625 por trincamento:
a- ataque pelo vapor de purga contaminado com cloretos;
b- ataque por condensação de gases ácidos, com alto teor de enxofre;
c- ataque por ácidos politiônicos formados na paradas.
d- nos foles de Inconel 625, que operavam continuamente acima de 600ºC,

ocorriam trincas generalizadas.

Essas falhas tipo corrosão incisiva “knife line attack”, pref erencialmente junto à
solda de fixação do fole ao corpo, foram objeto de muito estudo, devido às
ocorrências com Inconel 625, que pela literatura é imune à corrosão sob
tensão, particularmente por cloretos.

A REGAP que já utilizava o Inconel 625 experimentou os seguint es especificações
de Inconel 625:

ASTM B443 Gr I (tratamento térmico de estabilização);
ASTM B443 Gr II (tratamento térmico de solubilização  seguido de  estabilização);
ASTM B443 (sem tratamento térmico);

porém todos falharam em operação.

Na realidade o Alloy LCF (Low Cycle Fatigue), agora  utilizado, não é nenhuma das 
especificações ASTM B443.



Trincamento dos foles de aço inoxidável das UFCCs

Recomendações
1- Juntas de expansão com purga com vapor entre o fole e a camisa

interna
a- verificar a contaminação do vapor por cloretos;
b- usar vapor superaquecido, com temperatura mínima de 150ºC;
c- aumentar a vazão de purga;
d- nas partidas usar ar em lugar do vapor, até a estabilização da

unidade em operação normal.
Obs.: sempre que possível, substituir a junta por outra sem purga,

isto é “junta seca”.
2- Foles com ataque por condensação ácida

a- usar manta de aquecimento “hot blanket” sobre a superfíci e do
fole .

3- Foles com ataque por ácidos politiônicos
a- incluir no procedimento da parada a lavagem do fole, interna e
externamente.

4- Foles com trincamento à alta temperatura
a- Instalar entre a camisa interna e o fole manta ce râmica de modo 
a isolar termicamente o fole


