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Serviço com H 2S em meio úmido 
Trincamento de Aços Carbono promovido pelo H 2S dissolvido 

em Fase Aquosa ou em Fase Gasosa  
 

1. Introdução 
A classificação de serviço, de uma instalação industrial, em função da presença de H2S, no 
fluido processado, conduzido ou armazenado, é função do enfoque:  

• Deterioração do material ou  
• Risco à saúde das pessoas e ao meio ambiente. 

O risco à saúde e ao meio ambiente, pela presença de H2S, é a abordagem de outro trabalho 
com o título “Serviços Tóxicos – Critérios de Classificação e Requisitos de Instalação”. 
 
No Serviço Tóxico devido ao gás sulfídrico H2S, presente em correntes de líquido ou gás, em 
temperaturas baixas ou elevadas, a preocupação é com vazamentos, que provocam a 
contaminação ambiental e o risco à saúde das pessoas. 
Resumidamente, o enquadramento na classificação Serviço Tóxico pelo H2S é o seguinte: 

• Para tubulação:  
             Teor H2S ≥ 3% em peso no líquido ou 500 ppmv no vapor. 
             Classificação: Fluido Categoria “M” do ASME B31..3 

• Para Vaso de pressão: 
             Teor H2S ≥ 3% em peso no líquido ou 500 ppmv no vapor. 
             Classificação: Fluido Letal conforme ASME Sec VIII Div 1 UW-2. 
 
Já o potencial de deterioração do material causado pelo H2S é o tema desse trabalho. 
Dentre os vários processos de deterioração que podem ocorrer nas unidades de 
processamento de óleo&gás, refinarias de petróleo e petroquímicas, destaca-se o ataque pelo 
Hidrogênio, com todas as suas variantes ou mecanismos, aos equipamentos de processo.   
O termo equipamento refere-se a vasos de pressão e sistemas de tubulações, fabricados de 
material de chapa de aço Carbono.  
Os vasos de pressão de refinaria e petroquímica incluem itens tais como, mas não limitados 
a: colunas ou torres, reatores, trocadores de calor, tambores, reboilers, separadores, filtros e 
vasos, propriamente dito. 
 
Tais processos de deterioração estão associados à difusão do Hidrogênio atômico para o 
interior do metal, que pode permanecer na matriz dos aços nas seguintes formas:  
• Dissolvido intersticialmente como Hidrogênio atômico;  
• Precipitado na forma de H2 em regiões de defeitos cristalinos, ex.: interface entre matriz e 

inclusões, dupla laminação, etc. 
 
As principais fontes de presença de Hidrogênio nos equipamentos e tubulações são:  
• Dissociação do H2S em meios contendo água líquida;  
• Reações eletrolíticas. 
 
Em geral o processo de degradação do material pelo Hidrogênio envolve a sequência: 
1º- O Hidrogênio existe no componente em uma quantidade considerável 
Ou porque entrou pela superfície (durante fabricação na aciaria ou durante operação na 
planta industrial); ou porque entrou no líquido (em peças fundidas ou soldas) e não saiu 
durante a solidificação (principalmente se não houve desgaseificação após a soldagem). 
2º- O Hidrogênio, sob a forma de átomos, se difunde pelo material e procura espaços vazios 
onde se acumula. 
Esta difusão ocorre de forma mais intensa quando a estrutura não “aceita” os átomos H0 de 
Hidrogênio, ou seja, quando a solubilidade é baixa.  
Os aços de estrutura austenítica dissolvem uma boa quantidade de Hidrogênio, isto é, 
aceitam-no na estrutura e este material raramente falha pelo Hidrogênio.  
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Já os aços de estrutura ferrítica e martensítica têm baixa solubilidade (dependendo da 
temperatura) e por isso o Hidrogênio se difunde até acumular-se nos espaços vazios da 
estrutura metálica.  
 
A adsorção do Hidrogênio, pela dissociação de moléculas H2 em íons H+ ou átomos Ho, pode 
ocorrer de várias formas: 

a. Em meios contendo moléculas de Hidrogênio a temperaturas elevadas; 
b. No banho eletrolítico durante a reação de deposição eletrolítica sobre o aço; 
c. Na decapagem ácida ou alcalina; 
d. No processo de corrosão do aço em meios úmidos, contendo H2S. 

 
Esta corrosão pelo H2S em meio aquoso é consequência do ataque do Sulfeto de Hidrogênio 
ou Ácido Sulfídrico, H2S, presente no petróleo produzido e processado durante o refino e 
carreado juntamente com os produtos refinados ou derivados.  
O H2S, em meio úmido ou aquoso, ataca a superfície do aço Carbono e gera os íons e 
átomos de Hidrogênio, que penetram e permeiam na estrutura cristalina do metal. 
A permeação dos átomos de Hidrogênio está associada à quantidade de Hidrogênio atômico 
adsorvido na superfície do metal, denominada grau de recobrimento de Hidrogênio, que é 
influenciada pela pressão parcial de Hidrogênio, temperatura, grau de agitação e composição 
do eletrólito.  
 

O Hidrogênio iônico H+ e atômico H0 quando adsorvidos na estrutura metálica podem 
promover fragilização, levando danos ao aço Carbono até o colapso.   
 
A fragilização pode ocorrer de forma catastrófica, mesmo se no metal há pouco Hidrogênio 
dissolvido, porque o Hidrogênio atômico tende a penetrar, segregar-se e se acumular na 
microestrutura do aço, preferencialmente nos vazios existentes na estrutura cristalina, como 
contornos dos grãos, discordâncias e precipitados, provocando fissuras e trincas.  
Este mecanismo de danos estruturais é denominado na literatura técnica de Fragilização 
Induzida pelo Hidrogênio ou FIH.  
 
Os danos por Hidrogênio podem manifestar-se através dos seguintes mecanismos:  

a. Trincamento induzido pelo Hidrogênio Hydrogen Induced Cracking (HIC);  
b. Empolamento por Hidrogênio H2 Blistering;  
c. Trincamento induzido pelo Hidrogênio orientado por tensão Stress Oriented Hydrogen 

Induced Cracking (SOHIC);  
d. Trincamento em degrau Stepwise Cracking (SWC);  
e. Trincamento sob tensão em presença de sulfeto Sulfide Corrosion Cracking (SCC).  

 
Os três primeiros mecanismos estão associados ao Hidrogênio precipitado na forma de 
moléculas de H2 enquanto que o último está associado ao Hidrogênio dissolvido 
intersticialmente como Hidrogênio atômico.  
 

Serviço com H 2S úmido  Wet H2S Service  
Critério  resumido  Tipo de dano  

-Presença de água livre na operação 
normal ou anormal 
-H2S < 50 ppm (peso) ou 
-traços de H2S na fase vapor 

Praticamente sem risco de dano pelo H2S. 

-Presença de água livre na operação 
normal ou anormal 
-H2S > 50 ppm (peso) ou 
-quantidades importantes de H2S na fase 
vapor 

Danos esperados: trincas por SSC-Sulfide 
Stress Cracking, H2 Blistering, HIC-
Hydrogen Induced Cracking, SWC-
Stepwise Cracking e SOHIC-.Stress 
Oriented Hydrogen Induced Cracking. 
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Este trabalho visa especificar os requisitos aplicáveis aos aços Carbono para equipamentos e 
tubulações, operando com fluidos que contêm água livre e Sulfetos, particularmente H2S-
Sulfeto de Hidrogênio, em temperatura até 150ºC, sujeitos aos danos característicos de: 

• 1º- Trincas devido à Corrosão sob Tensão CST por Sulfetos (Sulfide Stress Cracking - 
SSC), conhecido como Serviço H 2S-SSC ou CST ;  

• 2º- Trincamento Induzido pelo Hidrogênio (Hydrogen-Induced Cracking - HIC) e seus 
variantes H2 Blistering, SWC-Stepwise Cracking e SOHIC (Stress-Oriented Hydrogen-
Induced Cracking), conhecido como Serviço H 2S-HIC. 

 
2. Unidades de processo envolvidas em Serviço com H 2S úmido 

O H2S pode ser encontrado nas refinarias incorporado ao próprio petróleo processado e a 
outros fluidos de processo.  
Petróleos pesados, com elevado teor de Nitrogênio orgânico, geram espécies corrosivas 
como o Sulfeto de Hidrogênio (H2S), Amônio (NH4

+) e Cianeto (CN-) quando submetidos aos 
processos de craqueamento catalítico, hidrogenação e de hidrotratamento, dentre outros, 
criando as condições propícias ao ataque pelo H2S em meio úmido.  
 
Podem ocorrer danos por SSC, formação de bolhas ou empolamentos H2 Blistering, HIC e 
SOHIC em toda instalação, sempre que houver um ambiente de H2S úmido presente, porém 
nas Refinarias de petróleo, as unidades de processamento, particularmente, mais afetadas 
por este mecanismo corrosivo são: 

• Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido – UFCC; 
• Unidade de Tratamento de Águas Ácidas – UTA; 
• Unidade de Hidrotratamento como Hidrodessulfuração–UHDS e UHDT e 

Hidrocraqueamento – UHCC; 
• Unidade de Coqueamento Retardado - UCR. 

 
A água gerada na UFCC, por exemplo, rica em H2S e Amônia, é enviada para a UTA onde, 
após o tratamento de remoção dos contaminantes (H2S e Amônia), é descartada ou 
reutilizada no processo.  
Tais contaminantes, por sua vez, podem ter diferentes destinações:  

• Gás rico em H2S a ser queimado no sistema de Tochas ou em Incinerador ou 
reaproveitado na Unidade de Recuperação de Enxofre, URE;  

• Amônia parcialmente queimada no sistema de Tochas e parte descartada junto 
com os efluentes hídricos gerados pela refinaria. 

 
A presença de Cianetos aumenta significativamente a probabilidade e a gravidade dos danos 
por empolamento H2 Blistering, HIC e SOHIC. 
Isto é especialmente verdade para as seções de recuperação de vapor das Unidades de 
Craqueamento Catalítico UFCC e Coqueamento Retardado UCR.  
Nessas Unidades, os locais típicos incluem Sistemas de topo das Torres de Fracionamento, 
Absorção e Stripper; Separador de interstágio do Compressor e Vaso de knockout e vários 
tipos de trocadores de calor, condensadores e resfriadores.  
Os sistemas de topo da Torre de Stripper de Água Ácida da UTA e de Regeneração de Amina 
são especialmente propensos a danos por H2S úmido, devido às concentrações geralmente 
altas de Bissulfeto de Amônio e aos Cianetos. 
 

3. Normas de referência 
• Normas NACE 

• NACE MR0103 - Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Metallic 
materials resistant to Sulfide Stress Cracking in corrosive petroleum refining 
environments  

Aplicável em Refinarias, somente aborda o fenômeno de SCC- Sulfide Stress Cracking (CST - 
Corrosão Sob Tensão) e apresenta recomendações para se evitar este tipo de dano, não 
abordando os demais fenômenos, tais como: H2 Blistering, HIC - Hydrogen Induced Cracking; 
SWC - Stepwise Cracking e SOHIC - Stress-Oriented Hydrogen Induced Cracking. 
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• NACE SP0472 - Methods and Controls to Prevent In-Service Environmental 
Cracking of Carbon Steel Weldments in Corrosive Petroleum Refining 
Environments 

Aplicável à prevenção de SCC (CST) em regiões com soldas de aços Carbono P-Number 1. 
• NACE MR0175 - Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-

containing environments in oil and gas production  
Aplicável em instalações de produção de petróleo e gás, plantas de tratamento de gás 
natural, oleodutos e gasodutos. 
Há recomendações para prevenir os fenômenos de danos: SCC (CST), H2 Blistering, HIC, 
SWC-Stepwise Cracking e SOHIC. 

• NACE 8X194 – Materials and Fabrication Practices for New Pressure Vessels 
Used in Wet H2S Refinery Service 

Aplicável à prevenção de SCC (CST), H2 Blistering, HIC, SWC-Stepwise Cracking e SOHIC. 
• NACE SR0296- Detection, Repair, and Mitigation of Cracking in Refinery 

Equipment in Wet H2S Environments 
Esta norma destina-se a ser uma fonte de informações sobre o trincamento de equipamentos 
existentes em ambientes de refino de petróleo, com a presença de H2S úmido, e fornecer 
diretrizes sobre a detecção, reparo e mitigação das trincas em aços Carbono. 
As informações sobre fabricação e práticas de inspeção para novos vasos de pressão (novos, 
isto é, ainda não operando), para operação em presença de H2S úmido, estão na Publicação 
8X194 da NACE. 
 

• Normas API 
• API Recommended Practice 571 - Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment 

in the Refining Industry 
Esta norma dá orientação geral quanto aos mecanismos de danos mais prováveis para ligas 
metálicas comuns, utilizadas nas indústrias de refinação de petróleo e petroquímica. Essas 
diretrizes fornecem informações que podem ser utilizadas pelo pessoal de inspeção da planta 
petroquímica ou da refinaria para auxiliar na identificação de causas prováveis de danos e de 
modos de falha induzidas pelo serviço em vasos de pressão, tubulações e tanques de 
armazenamento. 
 

• Normas Petrobras 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisito_norma
stecnicas.asp 

• N-1706 Requisitos adicionais para Vaso de Pressão em Serviço com H2S Úmido 
Esta norma estabelece os requisitos mínimos para projeto, fabricação e montagem de vasos 
de pressão, sujeitos a serviço com H2S, para prevenir os fenômenos de “corrosão sob tensão 
por sulfetos” (“Sulfide Stress Cracking” - SSC) e “trincamento induzido pelo Hidrogênio” 
(“Hydrogen-Induced Cracking” - HIC), fabricados em aço-Carbono. 
Os vasos de pressão são classificados conforme as categorias abaixo: 
a) Categoria 1-aço Carbono resistente ao H2S úmido (“wet H2S resistant”); 
b) Categoria 2-aço Carbono resistente ao Trincamento Induzido pelo Hidrogênio (“HIC 
resistant”). 

• N-115 Fabricação e Montagem de Tubulações Metálicas 
Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para a fabricação, montagem, manutenção, 
condicionamento, inspeção e testes de tubulações metálicas em unidades industriais, 
compreendendo áreas de processo e de utilidades, parques de armazenamento e instalações 
auxiliares, terminais, bases de armazenamento, estações de bombeamento, estações de 
compressão e estações reguladoras de pressão e de medição de vazão de gás (“city-gates”). 
 

• Normas ASME 
       ASME Section VIII Rules for Construction of Pressure Vessels 

ASME Section IX Welding and Brazing Qualifications 
       ASME B31.3 Process Piping 

 
4. Definições 
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• Serviço de uma instalação industrial 
É a designação do serviço ou condição de operação de um sistema operacional, 
contemplando equipamentos e tubulações, combinando-se as características e propriedades 
do fluido processado ou transportado, contaminantes presentes, pressão e temperatura de 
operação e outros fatores, que estabelecem as bases para projeto e construção do sistema. 
 

• Serviço H 2S Úmido ou simplesmente Serviço com H 2S 
É a operação de equipamentos e sistemas de tubulações com fluido em meio aquoso, isto é 
água livre, contendo H2S e abaixo de 150ºC. 
A característica principal do Serviço H2S é que o Hidrogênio atômico, gerado no processo de 
ataque corrosivo ao aço pelo H2S, entra na estrutura metálica, por resultado de um 
mecanismo eletroquímico. 
Nessa situação de meio úmido contendo H2S, as normas NACE MR0103, NACE SP0472 e 
NACE MR0175 determinam os requisitos aplicáveis, para se prevenir as deteriorações típicas 
do Serviço com H2S: Corrosão Sob Tensão por Sulfetos SSC- Sulfide Stress Cracking, H2 
Blistering, HIC, SWC e SOHIC.  
Os equipamentos e sistemas de tubulação que operam com fluidos que contêm Sulfetos, em 
particular o H2S-Sulfeto de Hidrogênio, com água livre e em temperaturas até 150ºC, são 
considerados em Serviço com H2S úmido Wet H2S Service. 
 

• Mecanismos de danos que ocorrem em aços sujeitos ao  Serviço com H 2S úmido 
Em equipamentos e sistemas de tubulação, que operam em meios aquosos, contendo 
Sulfetos como H2S, em temperaturas até 150ºC, fabricados com o material aço Carbono, 
ocorre o fenômeno de corrosão conhecido como HSC-Hydrogen Sulfide Cracking, ou 
Fragilização pelo Hidrogênio, que se manifesta de variadas formas, tais como: SSC, H2 
Blistering, HIC, SWC e SOHIC. 

a. SSC - Sulfide Stress Cracking ou CST - Corrosão Sob Tensão devido aos Sulfetos/ 
H2S são trincas que resultam de corrosão localizada associada a tensões de tração 
(aplicadas + residuais) e regiões com dureza elevada. Pode iniciar-se na superfície 
dos aços, principalmente em zonas de elevada dureza do metal da solda e nas zonas 
termicamente afetadas. As soldas que apresentam maiores restrições a deformações 
como soldas de bocais e de tampos são as mais suscetíveis ao SCC. 

b. H2 Blistering  – São empolamentos ou bolhas causadas pela difusão de Hidrogênio 
atômico H0, dentro da estrutura cristalina se acumulando nos vazios do interior do aço, 
em regiões de concentração de inclusões, segregação e de dupla laminação. Este 
Hidrogênio atômico se recombina em moléculas de Hidrogênio H2, provocando 
elevada pressão interna que deforma plasticamente o metal, formando defeitos 
semelhantes a saliências nas superfícies interna e externa ou no interior da espessura 
de uma tubulação ou vaso de pressão. 

c. HIC - Hydrogen-Induced Cracking são trincas planares formadas pela pressurização 
de vazios no interior do metal, que concentram as moléculas de Hidrogênio geradas 
na recombinação do Hidrogênio atômico que se difunde no material. Essas trincas não 
necessitam de tensões localizadas e nem têm a ver com dureza elevada em regiões 
com soldas, são danos que dizem respeito à pureza do aço. Os vazios são 
encontrados em aços com impurezas, inclusões e zonas de segregação. 

d. SWC - Stepwise Cracking é a propagação de trincas de HIC que se interligam, devido 
ao estado de tensões nas pontas das trincas, que faz com que elas se unam mesmo 
estando em planos distintos, formando uma aparência de degraus, sendo por este 
motivo chamado de “stepwise cracking”. 

e. SOHIC - Stress-Oriented Hydrogen-Induced Cracking são as pequenas trincas 
formadas junto às trincas de HIC, devido a tensões localizadas. 
Geralmente está associado a soldas de grandes restrições (aquelas que provocam 
compatibilização de deslocamentos nas estruturas, tais como soldas de 
bocais/costado, calota/costado e soldas de topo de chapas muito espessas), 
ocorrendo ao longo da espessura, o que o torna potencialmente mais perigoso que os 
outros mecanismos de danos por Hidrogênio, caracterizando-se pela interligação das 
trincas de HIC. O SOHIC sofre maior influência das tensões mecânicas (aplicadas 
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e/ou residuais) do que das tensões geradas pelas pressões de H2 na interface 
matriz/inclusão. 
 

• Enquadramento em Serviço H 2S úmido 
Para se analisar o enquadramento de vasos de pressão e de sistemas de tubulações no 
Serviço com H2S, devem ser considerados os seguintes fatores: 

• Meio corrosivo 
- teor de H2S no fluido de processo; 
- pressão parcial de H2S na fase gasosa; 
- presença de água livre ou umidade; 
- teor de Cianetos; 
- teor de Amônia; 
- pH; 

• Tensões atuantes  
– tensões resultantes de esforços externos e de tensões residuais devidas à fabricação e 
soldagem; 

• Temperatura do fluido de operação; 
• Microestrutura do aço; 
• Dureza superficial; 
• Histórico do equipamento e do sistema de tubulações. 

 
As normas NACE MR0103 e NACE 8X194 apresentam a metodologia para a identificação do 
Serviço com H2S úmido e os danos consequentes. 
 
Este procedimento se aplica às partes pressurizadas de equipamentos como vasos de 
pressão e tubulações em contato com o fluido que resulte na caracterização de “Serviço com 
H2S úmido”. Nos trocadores de calor, quando somente um dos fluidos circulantes resulte na 
caracterização de “Serviço com H2S úmido”, as exigências deste procedimento se aplicam 
apenas às partes em contato com esse fluido. 
 

• Dureza superficial 
Dureza é uma propriedade característica de um material sólido. Basicamente, a dureza pode 
ser avaliada a partir da capacidade de um material "riscar" o outro; outra maneira de avaliar a 
dureza é a capacidade de um material penetrar em outro, como no ensaio de penetração para 
a medição da dureza. Os métodos mais utilizados no ramo da metalurgia e mecânica para 
determinação de dureza de um metal e de uma junta soldada são Brinell, Rockwell e Vickers. 
Uma junta soldada apresenta regiões bastante definidas, que são denominadas metal de 
base, zona afetada pelo calor e zona fundida; os limites máximos de dureza para estas 
regiões são definidos por normas e especificações técnicas. Quando esses limites são 
ultrapassados, significa que houve perda de ductilidade e que a junta soldada pode estar 
comprometida. 
 

• Tensão 
Em Física se denomina tensão ao valor da distribuição de forças, dentro de um corpo material 
deformável. 
Na Engenharia a tensão é uma medida da intensidade das forças internas, de reação contra 
as forças externas aplicadas ao corpo, por unidade de área, de uma seção transversal do 
corpo, que pode ser um equipamento ou tubulação. Podem ser tensões atuantes, que 
resultam de esforços externos e de tensões residuais, que se originam nos processos de 
fabricação e de soldagem a que o equipamento e tubulação foram submetidos. As tensões 
são de origem mecânica ou térmica. 
 

5. Serviço H 2S Úmido Wet H2S Service  em equipamentos e sistemas de tubulações 
5.1. Identificação do Serviço com H 2S úmido e os danos consequentes 
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O Serviço com H2S úmido é caracterizado pela presença de Sulfetos, particularmente H2S-
Sulfeto de Hidrogênio, na fase líquida ou gasosa, em um meio úmido, isto é, com a presença 
de água livre, podendo ou não ser com hidrocarboneto, na temperatura máxima de 150ºC.  
Neste meio úmido, o aço Carbono sofre um processo corrosivo originado pelo ataque do H2S, 
denominado HSC-Hydrogen Sulfide Cracking. 
Inicialmente tem lugar o ataque corrosivo, preferencialmente nas regiões de alta dureza e 
tensões localizadas, denominado SCC- Sulfide Stress Cracking ou CST – Corrosão Sob 
Tensão por Sulfeto. 
 
Este processo corrosivo, o Hidrogênio só se difunde para o interior do metal se estiver na 
forma atômica (H0). Assim, os íons H+ resultantes da dissociação do H2S devem adquirir 
(reação catódica) os elétrons gerados na superfície do metal pela oxidação do metal  
(reações anódicas), para se difundirem para o interior do material, com ilustrado na figura a 
seguir. 
 

 
Figura: Processo de geração e permeação de hidrogênio atômico. 

 
Em seguida ao SST ou CST, os átomos de Hidrogênio, gerados no processo corrosivo do 
aço, ao penetrarem através da massa do aço, se concentram em vazios como, falta de fusão, 
inclusões, segregações e dupla laminação, combinando-se em moléculas de Hidrogênio, que 
ao se acumularem pressurizam estes vazios, gerando bolhas ou empolamentos, dano 
conhecido como H2 Blistering. 
 
A partir daí há o surgimento, nucleação e propagação de trincas.  
Estes trincamentos induzidos pelo Hidrogênio são denominados de HIC-Hydrogen Induced 
Cracking e as seus variantes SWC-Stepwise Cracking e SOHIC-Stress-Oriented Hydrogen 
Induced Cracking. 
 

Identificação do Serviço com H 2S úmido  
Fonte: NACE MR0103 
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- 
Metallic materials resistant to Sulfide Stress Cracking in 
corrosive petroleum refining environments 

Criticidade do Serviço com H 2S úmido  
Fonte: NACE 8X194  
Materials and Fabrication Practices for New 
Pressure Vessels Used in Wet H2S Refinery 
Service 

Conforme a norma NACE MR0103, o Serviço com H2S 
(Sulfeto de Hidrogênio) Úmido, que se caracteriza por 
uma condição particular de corrosão, leva ao fenômeno 
de HSC-Hydrogen Sulfide Cracking, e pode resultar em 
variados tipos de danos ao aço Carbono, utilizado na 
fabricação de equipamentos ou tubulações: 

a. SSC - Sulfide Stress Cracking; 
b. H2 Blistering; 
c. HIC - Hydrogen-Induced Cracking; 
d. SWC - Stepwise Cracking; 
e. SOHIC - Stress-Oriented Hydrogen-Induced 

Identificado o Serviço com H2S úmido, com 
base na norma NACE MR0103, utiliza-se a 
norma NACE 8X194 para estabelecer a 
criticidade do serviço.  
Há três categorias de possíveis danos 
causados por ataque dos Sulfetos, 
particularmente o Sulfeto de Hidrogênio (H2S), 
ao material aço Carbono: baixo, moderado e 
alto potencial. 
 
Serviço da Categoria 1 
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Cracking. 
 
A forma mais comum é SSC - Sulfide Stress Cracking 
conhecido como dano de Corrosão Sob Tensão por 
Sulfetos, que é a origem das demais formas de danos, 
ainda mais perigosas, para a integridade física do 
equipamento ou da tubulação. 
 
Em geral, os danos ocorrem nos seguintes locais: 

a. SSC nas soldas e zonas afetadas pelo calor da 
solda (HAZ-Heat Afected Zone); 
b. HIC, SOHIC, H2 Blistering, SWC no metal base; 
c. HIC, SOHIC H2 Blistering, SWC em HAZ de 
soldas.  

 
Caracterização do Serviço H 2S úmido 
A caracterização do Serviço com H2S úmido é pela 
operação em temperatura de processo entre ambiente 
e 150ºC (300ºF), presença de água livre e a ocorrência 
de ao menos uma das seguintes condições: 
(a) H2S > 50 ppm (em peso) dissolvido em água livre na 
fase líquida; ou 
(b) H2S ≥ 1 ppm (em peso) dissolvido em água livre na 
fase líquida de pH < 4; ou 
c) H2S ≥ 1 ppm (em peso) dissolvido em água livre na 
fase líquida de pH > 7,6 e com Cianeto de Hidrogênio 
(HCN) ≥ 20 ppm (em peso); ou 
(d) Pressão parcial absoluta de H2S > 0,3 kPa (0,05 
psia) na fase gás. 
 
Nas condições acima, é possível a ocorrência do 
fenômeno HSC-Hydrogen Sulfide Cracking, que é mais 
ou menos crítico a depender da existência de outros 
contaminantes como: Sulfetos, Cianetos e compostos 
de Amônia. 
 
HSC - Hydrogen Sulfide Cracking  
CST - Corrosão Sob Tensão 
SSC - Stress Sulfide Cracking 
SWC – Stepwise Cracking 
HIC - Hydrogen Induced Cracking 
SOHIC - Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking 
HAZ - Heat Afected Zone  
ZTA - Zona Termicamente Afetada 
TTAT - Tratamento Térmico de Alívio de Tensões 
Residuais de Fabricação e de Soldagem 

• Baixo potencial para SSC, potencial 
desprezível para H2 Blistering, HIC e SOHIC. 

• Condições:  
• Fase aquosa com < 50 ppm (em peso) de 
Sulfeto total e pH próximo ao neutro (6,5 a 
7,5); 
• Nenhum Cianeto de Hidrogênio (HCN) ou 
outros compostos de Cianeto (geralmente 
<20 ppm (em peso) na fase aquosa). 

 
Serviço da Categoria 2 
• Potencial moderado para SSC, H2 Blistering, 
HIC e SOHIC. 

• Condições:  
• Fase aquosa com Sulfeto total > 50 ppm 
(em peso); ou 
• Pressão parcial de H2S na fase gasosa 
maior que 0,0003 MPa (0,05 psia) e uma fase 
aquosa com < 2.000 ppm (em peso) de 
Sulfeto total e pH < 4; ou 
• Fase aquosa com < 2.000 ppm (em peso) 
de Sulfeto total e pH > 7,6 e HCN-Cianeto de 
Hidrogênio < 20 ppm (em peso); ou 
• Fase aquosa com < 2% em peso de 
Bissulfeto de Amônia NH4HS; ou 
• Fase aquosa com 4 a 6% em peso de 
Bissulfeto de Amônia NH4HS. 
 

Serviço da Categoria 3 
• Alto potencial para SSC, H2 Blistering, HIC e 
SOHIC.  

• Condições: 
• Fase aquosa com Sulfeto total > 50 ppm 
(em peso); ou 
• Pressão parcial de H2S na fase gasosa 
maior que 0,0003 MPa (0,05 psia) e uma fase 
aquosa com > 2.000 ppm (em peso) de 
Sulfeto total e pH < 4; ou 
• Fase aquosa com > 2.000 ppm (em peso) 
de Sulfeto total, pH > 7,6 e HCN > 20 ppm 
(em peso); ou 
• Fase aquosa com > 2% em peso de 
Bissulfeto de Amônia NH4HS; ou 
• Fase aquosa com > 6% em peso de 
Bissulfeto de Amônia NH4HS. 

 
5.2. Danos causados ao aço Carbono pelo Serviço com  H2S em meio úmido: descrição 
e diretrizes 
A deterioração pelo H2S em meio úmido, denominada na literatura de HSC – Hydrogen Stress 
Cracking se caracteriza pela presença simultânea de Sulfetos/H2S e água livre no fluido de 
processo, o que permite a reação de corrosão por Sulfetos, em particular do H2S, com o Ferro 
do aço Carbono, liberando Hidrogênio atômico Ho, que ao penetrar na estrutura cristalina do 
material provoca o fenômeno denominado Fragilização ou Trincamento devido ao Hidrogênio. 
 
O termo Fragilização por Hidrogênio é utilizado para caracterizar os efeitos deletérios mais 
comuns do Hidrogênio, que incluem a perda de ductilidade, redução da tenacidade à fratura e 
trincamento. 
A Fragilização por Hidrogênio corresponde ao trincamento que se estabelece nas regiões de 
alta dureza e/ou tensão localizada, devido à corrosão por Sulfeto, porém o problema mais 
grave é a penetração do Hidrogênio atômico Ho, produzido na corrosão, para o interior da 
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matriz metálica do aço Carbono, que por apresentar diâmetro atômico muito pequeno é de 
grande mobilidade ou difusão no estado sólido.  
 
Este Hidrogênio atômico Ho, que migrou para o interior do aço, se não for eliminado a tempo, 
gera as moléculas de gás Hidrogênio H2, que se acumulam ao longo do tempo nas interfaces 
entre inclusões e defeitos internos e os grãos da estrutura cristalina, gerando empolamentos 
ou bolhas de alta pressão, nucleando trincas que se propagam até tornarem-se passantes e 
causarem o colapso ou falha do equipamento ou tubulação. 
 
Dessa forma, o Hidrogênio é um elemento químico que tem a capacidade de fragilizar o aço.  
Essa fragilização ocorre através da redução da elasticidade e da resistência à tração do 
material e se caracteriza por: 

• Redução de propriedades mecânicas do material; 
• Trincamento a frio após a soldagem; 
• Trincas de Corrosão Sob Tensão; 
• Empolamento (bolhas) que se formam dentro de chapas de equipamentos e geram 

trincas; 
• Trincamento de parafusos e estojos durante a aplicação do torque de aperto; 
• Fratura frágil de componentes após alguns anos em operação. 

 
Para a prevenção de SCC - Sulfide Stress Cracking ou CST - Corrosão Sob Tensão devido 
ao H2S, mecanismo que depende da influência de alto nível de tensões e dureza elevada, a 
utilização de aço Carbono Pnumber 1, como metal base, é indicado por ser um material, 
intrinsicamente, de baixa dureza. Porém, as regiões das juntas soldadas, que são áreas de 
concentração de tensões e aumento de dureza (que é sinal de baixa ductilidade), necessitam 
de TTAT - Tratamento Térmico para Alívio das Tensões residuais, oriundas da fabricação e 
soldagem, para o revenimento da dureza e difusão para o exterior de Hidrogênio retido 
durante a soldagem.   
 
Já a prevenção de ocorrência dos fenômenos de H2 Blistering, HIC - Hydrogen Induced 
Cracking, SWC - Stepwise Cracking e SOHIC - Stress-Oriented Hydrogen Induced Cracking 
acarreta a utilização de aços especiais e de alto custo. Estes mecanismos não dependem da 
influência do nível de tensões, e os fatores determinantes são a composição química do aço, 
que deve ter baixo nível de impurezas, principalmente de Enxofre e Fósforo, e a 
homogeneidade da estrutura cristalina (tamanho e forma dos grãos). 
 
Do exposto, a prevenção mais eficaz para evitar os danos pelo Serviço com H2S é reduzir a 
possibilidade do mecanismo de corrosão do aço por Sulfetos/H2S se instale, isto é, selecionar 
aços Carbono de baixa dureza (menor que 22HRC ou 237HBW) e proceder ao tratamento 
térmico de alívio das tensões residuais, após fabricação e soldagem. 
 

5.2.1. Trincamento por Corrosão Sob Tensão (CST) ou  “ Stress Sulfide Cracking ” 
(SSC) em Serviço H 2S-SCC ou CST 

É o dano mais comum e caracterizado como o trincamento na superfície do metal sob a ação 
combinada de alta dureza, tensão de tração localizada e corrosão na presença de água livre e 
Sulfeto de Hidrogênio H2S.  
 
O SSC ou CST é uma forma de trinca de tensão devido ao Hidrogênio, resultante da 
adsorção de Hidrogênio atômico que é produzido no processo de corrosão por Sulfeto na 
superfície metálica do aço, que ocorre, preferencialmente, nas regiões de dureza elevada e 
locais com alta concentração de tensões. 
 
A susceptibilidade do material ao SSC ou CST cresce com a dureza e as tensões de tração 
presentes (tensão aplicada + tensão residual). 
 
Em materiais como aço Carbono, a SSC ou CST não ocorre devido à baixa dureza do metal 
base, porém pode iniciar-se na superfície de áreas localizadas de alta dureza, como:  
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• ZTA-Zona Termicamente Afetada de soldas,  
• Depósito ou cordão de solda e  
• Transição entre região tratada e região não tratada, quando o TTAT é localizado, isto 

é, não é integral no corpo do equipamento.  
Daí a prescrição de TTAT nos equipamentos e sistemas de tubulações. 
O dano por CST ou SSC é mais provavelmente encontrado em soldas duras e em zonas 
afetadas pelo calor da soldagem, de equipamentos e tubulações, mas ocorre também em 
parafusos, estojos, molas de válvulas de alívio, internos de válvulas de aço inoxidável Série 
400, luvas ou buchas e molas de eixos de compressores. 
 
A própria NACE propõe as seguintes medidas adicionais para evitar o dano das trincas por 
CST- Corrosão Sob Tensão ou SSC Stress Sulfide Cracking: 

• Uso de materiais previamente aprovados pela norma NACE MR0103; 
• Requisitos particulares de fabricação; 
• Uso de procedimento de soldagem qualificado com medição e controle de dureza; 
• Uso de TTAT-Tratamento Térmico de Alívio de Tensões residuais de fabricação e 

soldagem; 
• Uso de processos de soldagem e consumíveis de solda pré-aprovados pela NACE 

SP0472; 
• Uso da técnica de soldagem com passe de revenimento (“temper bead welding”). 

 
A seguir, segue a análise de cada uma dessas recomendações. 
 

a. Seleção de materiais pré-aprovados para equipame ntos e tubulações em Serviço 
H2S-SCC Sulfide Stress Cracking  ou CST  Corrosão Sob Tensão  

Existem aços Carbono, previamente aprovados pela norma NACE MR0103, utilizados para 
fabricação de equipamentos e tubulações, resistentes ao mecanismo de falha por SSC ou 
CST, devido à corrosão por H2S úmido. 
A tabela a seguir indica estes aços chamados Aços Resistentes a SCC ou CST 
 

Aços Carbono resistentes à CST - Corrosão sob tensão p or  H2S úmido  
 

Requisitos 
gerais de 
material    
 

Utilizar materiais classificados como aços 
Carbono P-Number 1 Grupos 1 e 2, que são, 
intrinsicamente, materiais de baixa dureza. 
A dureza do metal base deve estar abaixo de 
22HRC ou 237HBW e na qualificação do 
procedimento de soldagem a dureza máxima 
aceitável é de 248 HV5. 
Estes materiais são aceitáveis nas condições 
“as welded”, isto é, sem TTAT-Tratamento 
Térmico de Alívio de Tensões, desde que, 
com a utilização de procedimento de 
soldagem qualificado, com medição e controle 
de dureza, que garanta dureza máxima de 
248 HV5,  

Exemplos de materiais aços Carbono P-
Number 1 Grupos 1 e 2, especificação 
ASME Sec II:   
SA-36, SA-53, SA-105, SA-106, SA-
179, SA-192, SA-214, SA-216, SA-234, 
SA-266, SA-333, SA-334, SA-515, SA-
516, SA-537. 

Chapas Chapas: especificação de chapa ASME Sec II 
SA 516 Gr60 fornecidas nas condições 
totalmente acalmadas (“fully killed steel”) e 
normalizadas, independentemente da 
espessura.  
Carbono Equivalente: CE 

• CE máximo 0.42% para espessuras 
abaixo de 2” (50 mm); 

• CE máximo 0.45% para espessuras 
iguais e acima de 2” (50mm). 

CE=C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 
• Teor de outros elementos Nb + V ≤ 

0.015%; 

Inspeção das chapas, após 
conformação, com Exame Ultrassom de 
acordo com os requisitos da norma 
ASME Sec II SA-435 Specification for 
Straight-Beam Ultrasonic Examination of 
Steel Plates, para as chapas ≥ 2" de 
espessura. 
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• A dureza deve estar abaixo de 22HRC 
ou 237HBW. 

Tubos e 
acessórios, 
fabricados a 
partir de chapa, 
com costuras 
soldadas. 

Os tubos e acessórios de tubulação 
fabricados com costura soldada devem 
atender aos mesmos requisitos do material de 
chapa.  
A dureza de tubos e acessórios de tubulação 
com costura deve ser sempre inferior a 237 
HBW.  

NPS >12 a 42  
API 5LGrB e ASTM A672 Grau C60 
Cl22  
Inspecionar com 100% RT as soldas 
longitudinais e circunferenciais 
Executar o TTAT-Tratamento Térmico 
de Alívio das Tensões residuais de 
soldagem. 

Tubos sem 
costura ou 
emenda soldada 

Não há relatos de danos por SSC. NPS ≤12 ASTM-A106 Gr B sem costura; 
 

Tubos de troca 
térmica sem 
costura 

Não há relatos de danos por SSC. ASME Sec II SA-179 

Conexões ou 
acessórios de 
tubulação sem 
costura 
 

Não há relatos de danos por SSC. 
As curvas, confeccionadas por dobramento de 
tubos de materiais aços Carbono P-Number 1, 
devem ser aquecidas acima da temperatura 
superior crítica AC3 (780°C a 810°C) e ter 
dureza ≤ 225 HBW. 

NPS ≤ 42 ASTM-A234 Gr WPB e WPC. 
 

Peças forjadas  Todos os forjados devem ser fabricados por 
forjamento a quente, posteriormente 
normalizados, e com os requisitos 
complementares e limitações seguir. 
a) Carbono ≤ 0,30 %; 
b) Carbono equivalente: CE 
— espessuras ≤ 25 mm: CE máximo = 0,43; 
— espessuras > 25 mm: CE máximo = 0,45. 
Para forjados, considerar a maior espessura. 
c) Dureza de forjados, tubos e acessórios de 
tubulação deve estar conforme a respectiva 
especificação ASME Sec II, no entanto, deve 
ser sempre inferior a 237 HBW. 
Não há relatos de danos por SSC nestes 
forjados. 

ASME Sec II SA-266. 
Todos os forjados com diâmetro interno 
nominal ≥12 devem ser 100 % UT 
conforme ASME Sec II SA-388 
Ultrasonic Examination of Heavy Steel 
Forgings com técnicas de feixe reto e 
feixe angular. Para o exame com feixe 
reto a sensibilidade deve ser 
estabelecida pela técnica de reflexão de 
fundo, e para o feixe angular por um 
entalhe em V de 60°. Os níveis de 
rejeição devem ser conforme 
especificado no código ASME Sec VIII - 
Div 1. 

Flanges forjados  
 

A dureza de forjados deve ser sempre inferior 
a 237 HBW. 
Não há relatos de danos por SSC nestes 
forjados. 

NPS ≤ 42 ASME Sec II SA-105 
. 
 

Válvulas 
fundidas  

Não há relatos de danos por SSC. Especificação ASTM- A216 Gr. WCB  
 

Parafuso, 
parafuso 
prisioneiro, 
parafuso estojo / 
Porca em 
contato com o 
fluido. 

Materiais de Carbono e aço de baixa liga com 
uma dureza superior a HRC34 (HBW321) não 
devem ser usados, em contacto com o fluido 
de processo contendo H2S, nas aplicações em 
que possa ocorrer fragilização por Hidrogênio. 

Parafuso / Porca:  
• ASTM A193 Grau B7M  
/ ASTM A194 Grau 2HM 
• ASTM A193 Grau B8MA, Classe 1A  
/ ASTM A194 Grau 7M 
• ASTM A320 Grau L7M  
/ ASTM A194 Grau 8MA 

Soldas no 
material aço 
Carbono 

O ensaio de dureza dos corpos-de-prova, para qualificação de procedimento de 
soldagem, deve ser feito de acordo com o perfil de dureza sugerido na norma NACE 
MR0175, conforme o tipo de chanfro (solda de topo ou filete) a ser utilizado. 
Na qualificação do procedimento de soldagem, os valores de dureza não devem exceder 
a: 
• Metal de solda ou cordão: média de 210HV5 e máximo de 248HV5 para valor individual 

(se medido conforme ASTM A1038 ou E384 para durômetro de bancada); 
• ZTA-Zona Termicamente Afetada pela soldagem: média 210HV5 e máximo de 248HV5 

para valor individual (se medido conforme ASTM A1038 ou E384 para durômetro de 
bancada); 

• Na solda pronta, isto é executada no equipamento ou tubulação, a dureza máxima 
admissível é de 200HBW (se medido conforme ASTM E10 ou A833). 
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Medição de dureza em 100% das soldas, de “pipe-shop” e de campo, e máxima dureza 
permitida 200 HBW, medida conforme norma ASTM E10 Standard Test Method for 
Brinell Hardness of Metallic Materials. 
Cada medição deve conter 1 ponto no metal de solda, 2 pontos em cada ZTA e 1 ponto 
no metal base. 
Se alguma solda apresentar dureza superior a 200 HBW, todas as soldas executadas 
com o EPS-Especificação do Procedimento de Soldagem e o soldador identificados 
deverão ser ressubmetidas ao TTAT. 

 
Referências: 
• ASTM A1038 Standard Test Method for Portable Hardness Testing by the Ultrasonic 

Contact Impedance Method 
• ASTM E384 Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials 
• ASTM E10 Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials 
• ASTM  A833 Standard Test Method for Indentation Hardness of Metallic Materials by 

Comparison Hardness Testers 
 
Para outros aços Carbono é necessária a verificação da resistência ao SCC (CST) conforme 
testes e critério de aceitação da NACE TM0177, Método A Laboratory Testing of Metals for 
Resistance to Sulfide Stress Cracking and Stress Corrosion Cracking in H2S Environments, 
com a tensão aplicada equivalente a 80% da tensão de escoamento do material na 
temperatura ambiente.  
 

b. Requisitos particulares de fabricação 
A prevenção do dano por CST (SSC) é conseguida com os seguintes procedimentos, 
durante a fabricação: 
• Controle da composição química dos metais de base que serão soldados, com a 

redução dos elementos que aumentam a temperabilidade dos materiais, isto é, uso 
de materiais P-Number 1 Grupos 1 e 2. 

• Medição da dureza da ZTA e do metal fundido da solda, durante a qualificação dos 
procedimentos de soldagem e verificação da dureza no campo. 
Na qualificação do procedimento de soldagem, os valores de dureza não devem 
exceder a: 
o Metal de solda ou cordão: média de 210HV5 e máximo de 248HV5 para valor 

individual (se medido conforme ASTM A1038 ou E384 para durômetro de 
bancada); 

o ZTA: média 210HV5 e máximo de 248HV5 para valor individual (medido 
conforme ASTM A1038 ou E384 para durômetro de bancada); 

o Na solda pronta, isto é executada no equipamento ou tubulação, a dureza 
máxima admissível é de 200HBW (se medido conforme ASTM E10 ou A833). 
Este valor costuma ser ligeiramente inferior ao definido para o metal de base 
(22 HRC ou 237 HBW) a fim de antecipar a potencial não homogeneidade de 
certos depósitos de solda. 

• Execução do TTAT- Tratamento Térmico de Alívio de Tensões, ou Alívio Térmico, 
após fabricação e soldagem, é benéfico na redução da dureza (revenimento de 
microestruturas frágeis) e também das tensões residuais que tornam o aço 
suscetível ao SSC ou CST.  
O Tratamento Térmico de Alívio de Tensão (TTAT) é necessário para todas as 
soldas (PWHT-Post Welded Heat Treatment), mesmo que não seja exigido por 
código. 
Alívio térmico de tensão necessário para zonas de curvatura a frio, produzindo 
deformação de fibra externa superior a 5%, mesmo que não seja exigido por 
código. 

 
c. Controle de dureza de soldas e alívio de tensões  após fabricação e soldagem 

O controle da dureza é realizado por pelo menos dois dos seguintes métodos: 
1º- Uso de materiais pré-aprovados pela NACE 
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Materiais para vasos de pressão classificados como P-Number 1 Grupos 1 e 2 e materiais 
para tubo com Sy - Tensão de escoamento a frio ≤ 360 MPa (52 ksi)  são aceitáveis nas 
condições “as welded”, isto é, sem TTAT - Tratamento Térmico de Alívio de Tensões  após 
fabricação e soldagem, desde que com controle de dureza na qualificação do procedimento 
de soldagem. 
 

2º- Uso de procedimento de soldagem qualificado com medição de dureza 
Materiais classificados como P-Number 1 Grupos 1 e 2 são aceitáveis nas condições “as 
welded”, isto é, sem TTAT - Tratamento Térmico de Alívio de Tensões,  após fabricação e 
soldagem, desde que, com a utilização de procedimento de soldagem qualificado com 
medição de dureza: 

• Na qualificação do procedimento de soldagem a medição da dureza deve ser 
realizada pelo método Vickers HV5 (ISO 6507-1 Metallic materials -- Vickers 
hardness test -- Part 1: Test method) e a dureza máxima aceitável é de 248 
HV5. 

• No campo, a medição da dureza deve ser pelos seguintes métodos, com os 
respectivos limites: 

o Zona fundida (ZF) - Aparelho portátil tipo Telebrineller ou Poldi, com 
limite máximo de 200 HBW; 

o Zona termicamente Afetada (ZTA) - Aparelho portátil de dureza pontual 
tipo Microdur, preferencialmente durômetro MIC 10 ou Equotip, com 
limite máximo de 248 HV5. 

 
Notas: 
a. O valor de dureza 248HV10 é equivalente a 22HRC ou 237HBW, que é o nível máximo de 

dureza comumente referenciado ao aço Carbono para resistir a CST ou SSC. 
b. O valor de dureza. 210 HV 10 é equivalente a 204 HBW, a dureza máxima permitida em 

depósitos de solda de aço Carbono para resistir a CST ou SSC. 
 
3º- Uso de TTAT-Tratamento Térmico de Alívio de Tensões residuais de 
fabricação e soldagem 

o A execução do TTAT deve ser à temperatura entre 620ºC e 640ºC por 
tempo correspondente a 1 hora por polegada de espessura da solda, 
com o mínimo de 1 hora. 

o Após TTAT a dureza máxima das soldas deve ser de 200 HBW na 
solda executada: cordão e ZTA. 

o O TTAT é requerido em regiões com deformação das fibras acima de 
5%. 

o Soldas de pequena extensão, como de “clips” externos, em vasos de 
pressão podem ser sem TTAT se é aplicado um preaquecimento de 93 
ºC mínimo. 

 
4º- Uso de processos de soldagem e consumíveis de solda pré-aprovados 

As soldas executadas, usando os processos de soldagem e os consumíveis listados na tabela 
a seguir, não requerem teste de dureza da solda, conforme norma NACE SP0472. 
 

Tabela - Processos de soldagem e combinações de ele trodos que não requerem 
teste de dureza da solda 

Processo de 
Soldagem 

Especificação do 
eletrodo 

Classificação do 
eletrodo 

Restrições na composição 
química 
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Os procedimentos de soldagem devem ser certificados conforme as seguintes especificações 
do código ASME Sec. IX Welding, Brazing, and Fusing Qualifications. 

• SMAW: ASME SFA-5.1 or AWS A5.1 
• GTAW and GMAW: ASME SFA-5.18 or AWS A5.18 

 
Referências: 
ASME SFA-5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding; 
AWS A5.1 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding; 
ASME SFA-5.18 Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc 
Welding; 
AWS A5.18 Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc 
Welding. 
 

5º- Uso da técnica de soldagem com passe de revenimento (“temper bead 
welding”)  

É a técnica de soldagem em que se aplica o princípio do passe de revenimento de cordão de 
solda, para a redução da dureza do cordão de solda e da ZTA. Nas soldas multipasses os 
passes inferiores são recristalizados pelos superiores, de modo que a dureza no cordão e na 
ZTA é inferior a 200HBW. 
É utilizado, particularmente, em soldas de campo, porém tem a limitação de ser uma solução 
parcial, pois reduz o nível de dureza na solda, mas não reduz o nível de tensão localizada, na 
região da soldagem. 
           

5.2.2. Trincamento por H 2 Blistering , HIC, SWC e SOHIC em Serviço H 2S-HIC  
Os mecanismos de dano por H2S incluem, além do SSC (CST), outros tipos de deterioração 
como H2 Blistering, HIC, SWC-Stepwise Cracking e SOHIC. 
Destes mecanismos de danos o mais importante é o por HIC, por isso o serviço é identificado 
como Serviço H2S-HIC, mas contempla todos os danos referidos. 
Na realidade o fenômeno de H2 Blistering, que responde pelos empolamentos ou bolhas 
resultados de adsorção, difusão e acúmulo do Hidrogênio dentro do aço, é pré-requisito para 
o HIC; e o SWC-Stepwise Cracking é uma forma de apresentação em degraus das trincas de 
HIC. Assim é possível resumir os danos do Serviço H2S-HIC em HIC, propriamente dito, e o 
SOHIC. 

• H2 Blistering    
Os empolamentos ou bolhas de Hidrogênio formam-se como protuberâncias superficiais, 
internas ou externas e ainda dentro da espessura da parede de tubo ou vaso de pressão.  
A bolha resulta de átomos de Hidrogênio que se formam durante o processo de corrosão por 
Sulfetos na superfície do aço, se difundem no interior e se coletam nas descontinuidades do 
aço, como inclusões ou duplas laminações.  
Os átomos de Hidrogênio se combinam para formar moléculas de Hidrogênio, que são muito 
grandes para se difundir, e ao se acumularem a pressão se eleva até o ponto de deformação 
local, formando uma bolha. O resultado são bolhas de Hidrogênio gerado na corrosão e não 
pela presença do gás Hidrogênio na corrente do processo. 
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• HIC-Hydrogen Induced Cracking 
As bolhas de Hidrogênio podem formar-se em diferentes profundidades da superfície do aço, 
no meio da chapa ou perto de uma solda.  
Em alguns casos, as bolhas vizinhas ou adjacentes que estão em profundidades ligeiramente 
diferentes (planos) podem desenvolver fissuras ou trincas que as unam. 
O desenvolvimento dessas fissuras internas tende a se ligar a outras trincas por um 
mecanismo de cisalhamento plástico transgranular, devido à pressão interna resultante da 
acumulação de Hidrogênio, em defeitos ou vazios no interior do aço. 
O trincamento Induzido por Hidrogênio (HIC) descreve trincas em degraus que conectam os 
empolamentos ou bolhas de Hidrogênio adjacentes, em diferentes planos no metal ou na 
superfície metálica.  
O vínculo dessas fissuras ou trincas, interconectadas entre as bolhas em diferentes planos, 
tem sido referido como trincas em degraus, para caracterizar a natureza da aparência do 
trincamento, por isso o HIC às vezes é chamado de "SWC-Stepwise Cracking". 
Não é necessária nenhuma tensão aplicada para a formação da trinca de HIC.  

• SWC-Stepwise Cracking 
A união das trincas ou fissuras de HIC, resultante das bolhas de Hidrogênio que se 
interconectam em diferentes planos do aço, como trincas em degraus, é chamada de 
“stepwise cracking".  

• SOHIC-Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking (SO HIC)  
O trincamento orientado induzido pelo Hidrogênio (SOHIC) descreve um processo corrosivo 
que se constitui por uma matriz de trincas alinhadas, quase perpendiculares à direção da 
tensão de tração existente (residual e/ou aplicada), que são formadas pela ligação de 
pequenas fissuras de HIC no aço.  
É necessária a presença da tensão de tração (residual e/ou aplicada), de valor próximo à 
tensão de ruptura do aço, para produzir o SOHIC. 
O SOHIC é semelhante ao HIC, mas é uma forma potencialmente mais prejudicial de trincas 
que aparecem como alinhadas e empilhadas umas sobre as outras.  
O resultado é uma trinca de espessura contínua que é perpendicular à superfície e se 
propaga por altos níveis de tensões (residual ou aplicada).  
O SOHIC é comumente observado no metal base adjacente à Zona Afetada pelo Calor (ZAC) 
de uma solda, onde se inicia orientada na direção transversal da espessura.  
SOHIC também pode ser produzido em outros locais de alta tensão, tais como a ponta das 
trincas mecânicas e defeitos, ou apartir da interação entre trincas de HIC em diferentes 
planos no aço. 
 

a. Seleção de materiais para equipamentos e tubulaç ões em Serviço H 2S-HIC  
O tratamento térmico de alívio de tensões e o controle de dureza são medidas para evitar o 
dano por SST ou CST, porém não servem para evitar os danos por HIC e, por consequência 
por SOHIC, que estão associados à qualidade do aço.       
Deve-se notar que as tensões não têm influência no fenômeno HIC, no entanto, a composição 
química (o mínimo de impurezas) do material é fundamental na prevenção do HIC. O fator 
mais importante para evitar o HIC é a pureza (limpeza) e a homogeneidade do aço. 
As inclusões não metálicas, bem como quaisquer locais onde possa ocorrer recombinação de 
Hidrogénio atômico (por exemplo, inclusões de MnS- Sulfeto de Manganês alongadas), 
devem ser mantidas com um teor muito baixo. 
Assim o processo de deterioração por HIC e SOHIC se manifesta em aços com inclusões 
alongadas, presentes em chapas devido à laminação e em tubos devido à extrusão. 
 
Os principais fatores, que determinam o comportamento do metal quanto ao aparecimento e 
propagação das trincas por HIC e SOHIC, são a morfologia e a distribuição das inclusões de 
Sulfeto de Manganês (MnS). Inclusões alongadas favorecem o aparecimento de FIH - 
Fragilização Induzida pelo Hidrogênio, enquanto inclusões esféricas tendem a retardar a FIH. 
Por conseguinte, além do controle da composição química também o controle da morfologia 
das inclusões é requisito para se evitar o HIC e SOHIC. 
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Os materiais selecionados para resistir a estes danos, embora ainda aços Carbono, são de 
especificação especial para garantir alta pureza e inclusões não alongadas e são 
classificados como “Aços Resistentes ao HIC”, que resistem ao surgimento de danos por HIC 
e SOHIC. 
Estes “Aços Carbono Resistentes ao HIC” são de alto custo e difíceis de encontrar no 
mercado. 
 
Assim, em caso de Serviço com H2S-HIC, a melhor política é adotar salvaguardas que evitem 
o contato do material aço Carbono com o meio aquoso contaminado por Sulfetos/H2S.  
Como proposta, a própria NACE recomenda a utilização de aço Carbono com revestimento 
interno tipo Clad ou Welded Overlay de aço inoxidável austenítico, conforme especificação 
ASME Sec II SA264, como alternativa ao uso de Aço Carbono Resistente ao HIC. 
A proteção do revestimento resultante contra a corrosão do aço Carbono é alcançada desde 
que a solução de uso de aço inoxidável não leve a outro tipo de corrosão e/ou deterioração. 
. 
De modo geral: 
• O material de chapa padrão conforme especificação ASME Sec II SA-516 tem 

desempenho satisfatório quando usado para equipamentos em Serviço H2S-SSC. 
• O material de chapa ASME Sec II SA-516, com controles de impurezas e morfologia, 

resistente ao HIC/SOHIC, e o material de chapa ASME Sec II SA-516, revestido 
internamente com clad ou welded overlay de aço inoxidável austenítico série 300, de 
acordo com a norma ASME Sec II SA-264, apresentam desempenho satisfatório e 
equivalente, quando usados para equipamentos em Serviço H2S-HIC. 
 

b. Requisitos de materiais “Aços Carbono Resistente s ao HIC”  
A tabela a seguir indica estes aços chamados Aços Resistentes ao HIC/SOHIC. 
 

Aços Carbono R esistentes ao HIC /SOHIC  
A probabilidade de ocorrência de danos por HIC e SOHIC é influenciada pela composição química, 
limpeza do aço e pela rota de fabricação.  
Os teores de Enxofre e Fosforo nas chapas de aço Carbono são de particular importância.   
Forjados e fundidos convencionais normalmente não são considerados sensíveis a HIC ou SOHIC. 
Além das recomendações relativas aos "Aços Resistentes a SSC", os seguintes requisitos também 
devem ser cumpridos para “Aços Resistentes ao HIC”. 
Chapas de Aço 
Carbono com ou 
sem revestimento 

Chapa de aço Carbono nua ou sem 
revestimento 
Chapa de aço Carbono especificação ASME 
Sec II SA A516 com desgaseificação em 
forno de vácuo, fornecidas na condição 
totalmente acalmadas e normalizadas, com o 
controle da composição química atendendo 
às seguintes limitações:  
a) Carbono equivalente: CE 
CE < 0.42% para espessuras ≤1” (25mm); 
CE < 0.45% para espessuras >1” (25mm). 
Fórmula do Carbono Equivalente  
CE=C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 
 
b) Teores máximos de impurezas: 
- Enxofre 0,002%S; 
- Fósforo 0,010%P; 
Caso o teor de Enxofre seja superior a 
0,002%, até 0,007% máximo, o aço deve ser 
com adição de Cálcio na razão de Ca/S > 
1,2, para globulização ou esferoidização das 
inclusões.  
- Teor de O2 < 0,0025% (sendo o alvo 
0,002%); 
- Teor Nb + V ≤ 0.015 % 
 

Chapa de aço Carbono com 
revestimento 
Também podem ser utilizadas 
chapas revestidas, conforme o 
código ASME Sec II SA-516 
cladeadas ou com revestimento 
por solda welded overlaid, com aço 
inoxidável austenítico, atendendo à 
especificação ASME Sec II SA-
264, Specification for Corrosion-
Resisting Chromium-Nickel Steel 
Clad Plate, Sheet and Strip, sem a 
obrigatoriedade dos requisitos 
indicados para as chapas de aço 
Carbono nuas ou sem 
revestimento. 
 
Inspeção das chapas, após 
conformação, com Exame 
Ultrassom de acordo com os 
requisitos da norma ASME Sec II 
SA-578 Level C Suplementos S1, 
S3, S4, S5, Straight-Beam 
Ultrasonic Examination of  
Rolled Steel Plates for Special  
Applications, para verificar se 
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c) É requerido teste quanto à 
susceptibilidade ao HIC como especificado 
na norma NACE TM0284 (Evaluation of 
Pipeline and Pressure Vessels Steels for 
Resistance to Hydrogen-Induced Cracking), 
com solução tipo A, conforme norma NACE 
TM0177 Laboratory Testing of Metals for 
Resistance to Sulfide Stress Cracking and 
Stress Corrosion Cracking in H2S 
environments, com o seguinte critério de 
aceitação: 
• Crack Length Ratio (CLR) = médio ≤ 5 %, 

com CSR individual < 10 %; 
• Crack Thickness Ratio (CTR) = médio ≤ 

1,5 %, com CTR individual < 3 %. 
O teste deve ser realizado por corrida e 
espessura.  
No caso de fornecimento com 3 ou mais 
espessuras diferentes, o teste pode ser 
realizado por corrida, nas chapas de menor e 
maior espessura,  
Os relatórios dos testes de fábrica devem 
incluir os valores da Crack Length Ratio 
(CLR), Crack Sensitivity Ratio (CSR) e Crack 
Thickness Ratio (CTR) conforme definido na 
norma NACE TM-0284 e também o Carbono 
Equivalente (CE).·. 
 
d) A dureza deve estar abaixo de 22HRC ou 
237HBW. 
 
e) Inspeção das chapas, após conformação, 
com Exame Ultrassom de acordo com os 
requisitos do ASME Sec II SA-435 
Suplemento S1 Specification for Straight-
Beam Ultrasonic Examination of Steel Plates, 
para as chapas de qualquer espessura. 

existem descontinuidades ou 
vazios no revestimento, para as 
chapas de qualquer espessura.  
 
 
 
 

Tubos e 
acessórios, 
fabricados a partir 
de chapa, com 
costuras 
soldadas. 

Os tubos e acessórios de tubulação 
fabricados com costura soldada devem 
atender aos mesmos requisitos do material 
de chapa.  
A dureza de tubos e acessórios de tubulação 
com costura deve ser sempre inferior a 237 
HBW.  

NPS >12" - 42"  
API 5LGrB e ASTMA672 Grau C60 
Cl22  
Inspecionar com 100% RT as 
soldas longitudinais e 
circunferenciais 
Executar o TTAT-Tratamento 
Térmico de Alívio das Tensões 
residuais de soldagem. 

Tubos sem 
costura 
 

Não há relatos de danos por HIC e SOHIC 
em tubos sem costura, que são considerados 
como intrinsecamente imunes, portanto 
apenas os requisitos para resistência ao SCC 
(CST) são aplicáveis. 

NPS ≤12" ASTM A106 Gr B sem 
costura. 
 

Conexões ou 
Acessórios sem 
costura 
 

Não há relatos de danos por HIC e SOHIC, 
em acessórios sem costura. 
Os acessórios sem costura devem estar de 
acordo com as especificações do 
ASME Sec II SA-234. 

NPS ≤ 42" ASTM A234 Gr WPB e 
WPC 
 

Peças forjadas  Todos os forjados devem ser fabricados por 
forjamento a quente, posteriormente 
normalizados, e com os requisitos 
complementares e limitações seguir. 
a) Carbono ≤ 0,30 %; 
b) Carbono equivalente:  

ASME Sec II SA-266. 
Todos os forjados com diâmetro 
interno nominal ≥12 devem ser 100 
% UT conforme ASME Sec II SA-
388 Ultrasonic Examination of 
Heavy Steel Forgings com técnicas 
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— espessuras ≤ 25 mm: CE máximo = 0,43; 
— espessuras > 25 mm: CE máximo = 0,45. 
Para forjados, considerar a maior espessura. 
c) Teor máximo permitido de Fósforo 0,025%; 
 e teor máximo de Enxofre permitido 0,020%. 
d) Dureza de forjados, tubos e acessórios de 
tubulação deve estar conforme a respectiva 
especificação ASME Sec II, no entanto, deve 
ser sempre inferior a 237 HBW. 

de feixe reto e feixe angular. Para 
o exame com feixe reto a 
sensibilidade deve ser estabelecida 
pela técnica de reflexão de fundo, 
e para o feixe angular por um 
entalhe em V de 60°. Os níveis de 
rejeição devem ser conforme 
especificado no código ASME Sec 
VIII - Div 1. 

Flanges forjados  
 

A dureza de forjados deve ser sempre inferior 
a 237 HBW. 
Não há relatos de danos por HIC e SOHIC 
nestes forjados. 

NPS ≤ 42" ASME Sec II SA105 
. 
 

Tubos de troca 
térmica sem 
costura 

Não há relatos de danos por HIC e SOHIC. ASME Sec II SA-179 

Válvulas fundidas  
 

A dureza deve ser sempre inferior a 237 
HBW. 
Não há relatos de danos por HIC e SOHIC 
nestes fundidos. 

Especificação ASME Sec II SA216 
Gr. WCB  

Parafusos, 
estojos e porcas 
em contato com o 
fluido. 
 

Materiais de Carbono e aço de baixa liga com 
uma dureza superior a HRC34 (HBW321) 
não devem ser usados, em contacto com o 
fluido de processo contendo H2S, nas 
aplicações em que possa ocorrer fragilização 
por Hidrogênio. 

Parafuso / Porca:  
• ASTM A 193 Grau B7M  
/ ASTM A 194 Grau 2HM 
• ASTM A 193 Grau B8MA, Classe 

1A  
/ ASTM A 194 Grau 7M 
• ASTM A 320 Grau L7M  
/ ASTM A 194 Grau 8MA 

Soldas O ensaio de dureza dos corpos-de-prova, para qualificação de procedimento de 
soldagem, deve ser feito de acordo com o perfil de dureza sugerido na norma 
NACE MR0175, conforme o tipo de chanfro (solda de topo ou filete) a ser utilizado. 
Na qualificação do procedimento de soldagem, os valores de dureza não devem 
exceder a: 
• Metal de solda ou cordão: média de 210HV5 e máximo de 248HV5 para valor 

individual (se medido conforme ASTM A1038 ou E384 para durômetro de 
bancada); 

• ZTA: média 210HV5 e máximo de 248HV5 para valor individual (se medido 
conforme ASTM A1038 ou E384 para durômetro de bancada); 

• Na solda pronta, isto é executada no equipamento ou tubulação, a dureza máxima 
admissível é de 200HBW (se medido conforme ASTM E10 ou A833). 

Medição de dureza em 100% das soldas, de “pipe-shop” e de campo, e máxima 
dureza permitida 200 HBW, medida conforme norma ASTM E10 Standard Test 
Method for Brinell Hardness of Metallic Materials. 
Cada medição deve conter 1 ponto no metal de solda, 2 pontos em cada ZTA e 1 
ponto no metal base. 
Se alguma solda apresentar dureza superior a 204 HBW, todas as soldas 
executadas com o EPS-Especificação do Procedimento de Soldagem e o soldador 
identificados deverão ser ressubmetidas ao TTAT. 
 
Referências: 

• ASTM A1038 Standard Test Method for Portable Hardness Testing by the 
Ultrasonic Contact Impedance Method 

• ASTM E384 Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials 
• ASTM E10 Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials 
• ASTM  A833 Standard Test Method for Indentation Hardness of Metallic 

Materials by Comparison Hardness Testers 
 

6. Requisitos Técnicos para fabricação de equipamen tos, vasos de pressão e 
tubulações em Serviços H 2S-SCC e H2S-HIC 
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A fabricação de equipamentos, vasos de pressão e tubulações, em ambos os Serviços H2S-
SCC e H2S-HIC, deve atender aos seguintes requisitos, além dos anteriormente listados para 
a seleção e especificação da matéria prima. 
  

Equipamentos e Vasos de pressão  
 

Tubulações  
 

• Todos os vasos de pressão fabricados com chapas de 
aço carbono nuas ou sem revestimento interno devem 
receber TTAT-Tratamento Térmico de Alívio das 
Tensões residuais de fabricação e soldagem, 
conforme o código ASME.  
O procedimento de TTAT deve ser conforme o código 
ASME, exceto que a temperatura do patamar deve 
estar entre 620 ºC e 640 ºC.  
O procedimento para TTAT deve ser elaborado e 
submetido ao Proprietário. 

 
• Os vasos de pressão fabricados com chapas 

revestidas por clad ou solda welded overlay não 
necessitam de TTAT para serviço com H2S Úmido, 
exceto quando requerido pelo Código de Projeto ou 
quando especificado pelo Proprietário ou pelo projeto 
básico. 

 
• Nos casos em que sejam utilizadas chapas revestidas 

e haja necessidade de TTAT, utilizar aços inoxidáveis 
austeníticos estabilizados ou com baixo teor de 
Carbono, aprovados no teste de sensitização ASTM 
A262 Prática E Standard Practices for Detecting 
Susceptibility to Intergranular Attack in Austenitic 
Stainless Steels, inclusive na qualificação do 
procedimento de soldagem.  
 

• Não é permitido chapa de reforço de bocais e bocas 
de visita, utilizar reforço integral forjado, de material 
equivalente ao do corpo. 

 
• Inspecionar com 100% RT todas as soldas 

circunferenciais e longitudinais. . 
 

• Aperto de montagem de ligações flangeadas com 
procedimento de torque controlado, conforme ASME 
PCC-1 Guidelines for Pressure Boundary Bolted 
Flange Joint Assembly. 
 

• Atender ao Anexo 4 deste procedimento: “Requisitos 
para Inspeção e Plano de Testes de Equipamentos 
Críticos”. 

Inspeção de fabricação conforme a 
Classe IV da norma Petrobras N-115 
Tabela A2, reproduzida a seguir e 
complementando com as seguintes 
ações.  
 
• Executar o TTAT-Tratamento Térmico 

de Alívio de Tensões após a fabricação 
e soldagem. 

 
• Medição de dureza em 100% das 

soldas, de “pipe-shop” e de campo, e 
máxima dureza permitida 200 HBW, 
medida conforme norma ASTM E10 
Standard Test Method for Brinell 
Hardness of Metallic Materials. 

• Cada medição deve conter 1 ponto 
no metal de solda, 2 pontos em 
cada ZTA e 1 ponto no metal base. 

• Se alguma solda apresentar dureza 
superior a 200 HBW, todas as 
soldas executadas com o EPS-
Especificação do Procedimento de 
Soldagem e o soldador identificados 
deverão ser ressubmetidas ao 
TTAT. 

 
• Aperto de montagem de ligações 

flangeadas com procedimento de 
torque controlado, conforme ASME 
PCC-1 Guidelines for Pressure 
Boundary Bolted Flange Joint 
Assembly. 
. 

 
Extrato da Tabela A2 da N-115 - Tipo e Extensão do Exame por Tipo de Solda – Classe 
IV 
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ANEXOS 
Anexo 1 
ASME P-Numbers  
http://www.weldingengineer.com/ASME%20P-Numbers.htm  
Para reduzir o número de qualificações do procedimento de soldagem, foram atribuídos pelo 
código ASME P-Numbers aos metais básicos.  
Essas atribuições foram baseadas em características comparáveis, como: composição, 
soldabilidade e propriedades mecânicas. 
Para mais detalhes conferir na Tabela QW-422 P Number Agrupamento dos Metais de Base 
para Qualificação no site ASME Seção IX em Português 
http://plenitudeeng.com.br/site/wp-content/uploads/ 2017/08/ASME-IX.pdf 
 
Aços Carbono P-Numbers 1 conforme código ASME Sec I X Appendix D 
ASME Sec IX Welding, Brazing, and Fusing Qualifications  
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Anexo 2 
P-Numbers de materiais conforme API RP582 
API RP 582 Welding Guidelines for the Chemical, Oil, and Gas I ndustries  
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Anexo 3 
Serviços que acarretam danos de trincas em soldas d e aços Carbono 
 

Serviços que levam a danos de 
trincas em soldas  

Aços Carbono P-Number 1 Grupos 
1 e 2 em ambientes corrosivos de 

refinarias de petróleo 
 
Fonte: NACE SP0472 
Methods and Controls to Prevent 
In-Service Environmental Cracking 
of Carbon Steel Weldments in 
Corrosive Petroleum Refining 
Environments 

Componentes 
da solda 

Prevenção de trincas em 
cada componente da solda 

Limite da 
dureza que 
evita o dano 

Serviço com H 2S úmido  
 
Trincas devido à corrosão sob 
tensão por Sulfetos (SSC-Sulfide 
Corrosion Cracking) 
 
Ver Nota 1 abaixo. 

Cordão de solda 
ou metal de 
solda depositado 

Uso de procedimento de 
soldagem e consumíveis (ver 
NACE SP0472) que 
prescindem de controle de 
dureza 

Não requer 
teste de 
dureza 

Medição de controle de 
dureza ao se usar outros 
procedimentos de soldagem 

200 HBW 

ZTA-Zona 
Termicamente 
Afetada 

Uso de aço com composição 
química controlada: aço 
Carbono P-Number 1 Grupos 
1 e 2,  
MAIS   
um ou mais dos seguintes 
procedimentos: 
1º- Resfriamento com tempo 
controlado (ver Nota 2  
abaixo); 
2º- TTAT- Tratamento 
Térmico de Alívio de Tensões 
após a soldagem; 
3º- Solda com passe de 
revenimento tipo Temper 
Bead Welding;  

248 HV10 na 
qualificação do 
procedimento 
de soldagem 
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MAIS 
Incluir na qualificação do 
procedimento de soldagem o 
controle de dureza 

Serviço ASCC Alkaline Stress 
Corrosion Cracking  
 
Trincas de corrosão sob tensão 
pelos Alcalinos, que 
compreendem: 
 
  1- Trincas devido à corrosão por 
Cáustico 
Informações sobre Trincas em 
Serviço Cáustico e a prevenção 
ver na norma NACE SP0403- 
Avoiding Caustic Stress Corrosion 
Cracking of Carbon Steel Refinery 
Equipment and Piping.  

 
 2- Trincas devido à corrosão por 
Amina 
Informações sobre Trincas em 
Serviço com Aminas e a 
prevenção ver na norma API RP 
945- Avoiding Environmental 
Cracking in Amine Units. 
 
 3- Trincas devido à corrosão por 
Carbonato 
Informações sobre Trincas em 
Serviço com Carbonatos e a 
prevenção ver na norma NACE 
Publication 34108- Review and 
Survey of Alkaline Carbonate 
Stress Corrosion Cracking in 
Refinery Sour Waters. 
 
Ver Nota 3 abaixo. 

Solda completa TTAT- Tratamento Térmico 
de Alívio de Tensões após a 
soldagem. 
 
 

Não requer 
teste de 
dureza 

Nota 1 : 
Diretrizes para Prevenção de Trincas sob Tensão de Corrosão por Hidrogênio Hydrogen Stress 
Cracking, conforme Norma NACE RP0472 Appendix A - Rationale for Guidelines for Prevention of 
Hydrogen Stress Cracking. 
Nota 2 : 
O controle do tempo de resfriamento Cooling time control envolve o controle do tempo de resfriamento 
da solda de 800°C a 500°C (1,470°F a 930°F), denotado como t 8/5, para evitar a formação de uma 
microestrutura rígida na ZAC-Zona Afetada pelo Calor. O mínimo t 8/5 para soldagem de produção 
deve ser especificado, conforme Norma NACE RP0472 Appendix C - Summary of Cooling Time (t 8/5) 
Concept. 
Nota 3 
Diretrizes para Prevenção de Trincas sob Tensão de Corrosão por Alcalinos Alkaline Stress Corrosion 
Cracking, conforme Norma NACE RP0472 Appendix B - Rationale for Guidelines for Prevention of 
Alkaline Stress Corrosion Cracking. 

 
Anexo 4 
Requisitos para inspeção e plano de testes de equip amentos críticos 
 
1. Inspeção e Recebimento dos Materiais 

• PMI matéria prima: chapa "clad" e chapa metal base. 
• Verificação espessuras: chapa "clad" e metal base. 
• Visual (100%). 
• Dimensional.(100%) 
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• Verificação certificados de qualidade dos materiais. 
a. Para todas as partes pressurizadas e materiais fixados a elas deve ser apresentado o 

certificado de usina. 
b. Inspeção visual, dimensional e por líquido penetrante (regiões conformadas) após a 

conformação. 
c. Verificar espessura mínima dos tampos, na região conformada. 
d. Procedimento de soldagem, qualificação de soldadores e operadores de solda de 

acordo com a Seção IX do Código ASME. 
e. ENDs de acordo com ASME Section V e critérios da aceitação do Código ASME 

Section VIII. 
f. Para Inspeção visual e dimensional deve ser preparado relatório com os registros. 
g. 100% MT na superfície externa conformada e no furo central do tampo rebordeado. 

 
2. Inspeção de Fabricação e Montagem 
Em locais de reparos executar o mesmo END original. 
 
2.1. Exame de soldas por líquido penetrante: PT 

• A ser verificado: 
Carepa 
Porosidade 
Bordas afiadas 
Esmagamento local 
Fissuração 
Descontinuidades transversais à superfície 
Descontinuidades paralelas à superfície, acima de 50 mm em comprimento de cada lado. 
• Equipamento com TTAT 

Teste por líquido penetrante na solda de acabamento nas partes pressurizadas e 
materiais afixados a elas, antes e após o tratamento térmico pós-soldagem e após o 
teste hidrostático. 

• Equipamento sem TTAT 
Teste por líquido penetrante na solda de acabamento nas partes pressurizadas e 
materiais afixados a elas, antes do teste hidrostático. 

• PT na região dos chanfros, inclusive trechos removidos do "clad". 
 

2.2. Exame de soldas por radiografia: RT 
• RT Total ou full: extensão 100% 
• RT Parcial ou spot: extensão 85% 
• A extensão deve ser definida no projeto. 

 
Inspeção de soldas com requisito de 100% RT 

• Soldas de topo longitudinais e demais soldas de topo, executadas em oficina. 
100% PT passe de raiz, de ambos os lados, 
100% RT soldas acabadas. 

• Soldas de topo circunferenciais e demais soldas de topo, executadas na área: 
100% PT passe raiz, de ambos os lados, 
100% UT soldas acabadas, 
100% RT nos cruzamentos de solda, examinando 300 mm de cada solda. 
Estes exames devem ser realizados antes do depósito do revestimento "weld overlay", 
se houver. 

• 100% MT soldas de topo acabadas externamente e PT internamente após 
revestimento "weld overlay", se houver. 

• 100% PT soldas de ângulo e de "Tê" de acessórios internos e externos. 
• 100% MT locais de remoção dos dispositivos de auxiliares de montagem e dos 

termopares de execução do TTAT. 
 

Inspeção de soldas com requisito de 85% RT 
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• Soldas de topo longitudinais e demais soldas de topo, executadas em oficina. 
100% PT passe de raiz, de ambos os lados, 
85% RT soldas acabadas. 

• Soldas de topo circunferenciais e demais soldas de topo, executadas na área: 
100% PT passe raiz, de ambos os lados, 
100% UT soldas acabadas, 
100% RT nos cruzamentos de solda, examinando 300 mm de cada solda. 
Estes exames devem ser realizados antes do depósito do revestimento "weld overlay", 
se houver. 

• 100% MT soldas de topo acabadas externamente e PT internamente após 
revestimento "weld overlay", se houver. 

• 100% PT soldas de ângulo e de "Tê" de acessórios internos e externos. 
• 100% MT locais de remoção dos dispositivos de auxiliares de montagem e dos 

termopares de execução do TTAT. 
 

2.3. Inspeção de bocais e bocas de visita 
• Ligação soldada: pescoço do bocal x flange de pescoço. 

Bocal ≥ 2"  
      - 100% MT ou PT nos passes de raiz e adjacências; 

- 100% RT cordão de solda acabado; 
- 100% MT ou PT cordão de solda acabado, externa e internamente, após o 
revestimento “weld overlay", se houver. 

Bocal < 2"  
      - 100% MT ou PT nos passes de raiz e adjacências; 

- 100% RT cordão de solda acabado; 
- 100% MT ou PT cordão de solda acabado, externa e internamente, após o 
revestimento “weld overlay", se houver. 

Nota : Se o bocal é do tipo LWN não há essa ligação soldada. 
 
• Ligação soldada: pescoço bocal x corpo. 

Bocal ≥ 4"  
       - 100% UT do corpo na região de instalação do bocal; 

- 100% MT ou PT nos passes de raiz e adjacências; 
- 100% UT cordão de solda após esmerilhamento para o adoçamento da junta 
soldada; 
- 100% MT ou PT cordão de solda acabado, externa e internamente, após o 
revestimento “weld overlay", se houver, 

Bocal < 4"  
       - 100% MT ou PT nos passes de raiz e adjacências; 

- 100% MT ou PT cordão de solda acabado, externa e internamente, após o 
revestimento “weld overlay", se houver. 

 
• Teste estanqueidade para as soldas de chapa de reforço dos bocais, se houver. 

 
2.4. Qualificação do procedimento de soldagem  
Na qualificação do procedimento de soldagem, os valores de dureza não devem exceder a: 
• Metal de solda ou cordão: média de 210HV5 e máximo de 248HV5 para valor individual (se 

medido conforme ASTM A1038 ou E384 para durômetro de bancada); 
• ZTA: média 210HV5 e máximo de 248HV5 para valor individual (se medido conforme ASTM 

A1038 ou E384 para durômetro de bancada); 
 

• ASTM A1038 Standard Test Method for Portable Hardness Testing by the Ultrasonic Contact 
Impedance Method 

• ASTM E384 Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials 
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2.5. Inspeção após TTAT-Tratamento Térmico de Alívi o de Tensões residuais da 
fabricação e soldagem 

• 100% visual 
• 100% MT externamente nas: 

a) Juntas de topo; 
b) Solda de conexão dos bocais com o corpo; 
c) Solda de fixação de suportes de acessórios; 
d) Locais de soldas de fixação de termopares e de suportes de isolamento após 
remoção; 
e) Soldas de reparos. 
 

2.6. Medição de dureza 
Após o tratamento térmico, devem ser conduzidos os testes de medidas de dureza no metal 
de solda e na ZTA. 

• Definição dos pontos 
A cada 5 metros; em cruzamentos de soldas; em regiões onde ocorrer defasagem superior 
a 30ºC no TTAT; e em locais com TTAT localizado devido a reparos. 
Pelo menos duas leituras de dureza devem ser realizadas para cada junta circunferencial e 
longitudinal. 
• Medições em cada ponto: 

(1) Metal adição 
(1) ZTAs-Zonas Termicamente Afetadas (ambas) 
(1) Metal de base  
• As leituras de dureza não devem exceder os seguintes valores: 

a) Aço Carbono: 200 HBW. 
 
Notas: 

a) As soldas que resistem à pressão devem ser esmerilhadas para retirar o reforço (1,5 
mm máximo). 
b) As tolerâncias de solda devem ser conforme Norma Petrobras N-268. 
c) As soldas de produção devem ser submetidas aos mesmos testes do procedimento de 
qualificação da soldagem. 

 
2.7. Inspeção após Teste Hidrostático 
Teste hidrostático: pressão indicada nos desenho de fabricação. 

100% Visual. 
Dimensional. 
Atender às condições de enchimento previstas pela Norma Petrobras N-268 ou N-269. 

 
2.8. Inspeção das soldas de suporte do vaso: pernas , berços e saia 
Soldas de topo e as dissimilares devem ter 100% RT, antes do TTAT; 
Soldas do suporte ao corpo devem ter: 

• Antes do TTAT; 
a) 100% PT no passe de raiz; 
b) 100% MT após passe final; 
c) 100% UT soldas acabadas. 

• Após Teste Hidrostático: 
a) 100% PT soldas acabadas. 

 
2.9. Critérios de Aceitação ENDs - Ensaios Não Dest rutivos 
PT (dye penetrant test): ASME Sec VIII Div 1 Apêndice 8. 
MT (magnetic particle test): ASME Sec VIII Div 1 Apêndice 6. 
RT (radiographic test): ASME Seção VIII Div 1: 

• (full) 100% UW-51 
• (spot) 85% UW-52 

UT (Ultra-Sonic Test): ASME Seção VIII Divisão 1 Apêndice 12. 
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Anexo 5 
Classificação de Serviço com H 2S Úmido conforme as normas e Condições Propícias ao s 
Danos devidos ao Serviço Com H 2S 
 

Classificação de Serviço com H 2S Úmido  conforme as normas  
Condições Propícias aos Danos devidos ao Serviço Co m H2S 

Conforme NACE MR 0103 
Petroleum, petrochemical and natural gas industries  -- Metallic materials resistant to Sulfide 

Stress Cracking in corrosive petroleum refining env ironments 
 

Condições da Classificação de Serviço com H 2S Úmido 
O Serviço com H2S úmido é caracterizado pela ocorrência de ao menos uma das seguintes condições: 
(a) H2S > 50 ppm (em peso) dissolvido em água livre na fase líquida; ou 
(b) H2S ≥ 1 ppm (em peso) dissolvido em água livre na fase líquida de pH < 4; ou 
c) H2S ≥ 1 ppm (em peso) dissolvido em água livre na fase líquida de pH > 7,6 e com Cianeto de 
Hidrogênio (HCN) ≥ 20 ppm (em peso); ou 
(d) Pressão parcial absoluta de H2S > 0,3 kPa (0,05 psia) na fase gás. 
 
Condições Propícias aos Danos devidos ao Serviço Com H 2S 
Esta norma define os requisitos de material para resistência às trincas por corrosão sob tensão de 
sulfetos (SSC-Sulfide Stress Cracking) em ambientes de processo de refinaria que contêm sulfeto de 
hidrogênio úmido (H2S). 
Destina-se a ser utilizado em refinarias, fabricantes de equipamentos, empresas de engenharia e 
empresas de montagem. 
O termo “trinca de H2S úmido”, usado na indústria de refino, cobre uma série de mecanismos que 
podem ocorrer devido aos efeitos da absorção de Hidrogênio, gerado nas unidades de processo de 
refinaria e de plantas de gás que operam com fluidos contendo H2S úmido, isto é em meio aquoso.  
Um dos tipos de danos que podem ocorrer, pelo efeito Hidrogênio, é o trincamento em locais com 
tensão localizada, devido à corosão por Sulfeto (SSC-Sulfide Stress Cracking), e de soldas ou 
microestruturas de dureza elevada, que é o mecanismo abordado nesta norma.  
Outros tipos de danos materiais incluem empolamentos ou de Hidrogênio H2 Blistering, trincas 
induzidas pelo Hidrogênio adsorvido e acumulado no interior do metal (HIC-Hydrogen Induced 
Cracking) e trincas orientadas por tensão induzidas pelo Hidrogênio (SOHIC-Stress Oriented Hydrogen 
Cracing), que não são abordadas por nesta norma. 
 
A norma NACE MR0103 fornece orientação para materiais em instalações de refinaria de óleo e gás 
com Sulfeto/H2S, reduzindo a probabilidade de Corrosão sob tensão por Sulfetos (SSC-Sulfide Stress 
Corrosion), comportando a limitação da dureza do material base e das soldas.  
Enquanto que a norma NACE MR0175 fornece orientação adicional para materiais sujeitos aos meios 
com Sulfetos em instalações de produção de óleo e gás. 
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Conforme NACE RP0472  
Methods and Controls to Prevent In-Service Environm ental Cracking of Carbon Steel Weldments 

in Corrosive Petroleum Refining Environments 
 
Condições da Classificação de Serviço com H 2S Úmido 
Os ambientes de processos corrosivos de refinaria, com potencial para geração e propagação de 
trincas, abrangidos por esta norma, podem ser divididos em duas categorias gerais:  

a. Serviços que podem causar trincas de SSC-Sulfide Stress Cracking; 
b. Serviços que podem causar trincas de ASCC- Alkaline Stress Corrosion Cracking.  

 
A Figura, a seguir, é um esquema simplificado mostrando as inter-relações dos vários serviços que 
promovem mecanismos de trincamentos como resultado de adsorção de Hidrogênio  
Nesses serviços, as reações de corrosão do aço resultam na difusão do Hdrogênio atômico no metal 
base e na solda. Em áreas de alta resistência mecânica ou alta dureza, esse Hidrogênio pode resultar 
em HSC-Hydrogen Sulfide Corrosion. Nos processos de refino de petróleo, a principal manifestação do 
HSC é o SSC- Sulfide Stress Corrosion de soldas duras em ambientes de processo contendo H2S 
úmido. 
Informações sobre a definição de serviços de H2S úmido são fornecidas na norma NACE MR0103.  
No entanto, outros processos que promovem a corrosão aquosa do aço e resultam na adsorção de 
Hidrogênio (como o ácido fluorídrico) também podem causar HSC-Hydrogen Stress Cracking. O 
controle do depósito de solda e da dureza da HAZ-Heat Afected Zone impedem o HSC na maioria dos 
casos. 

 
 
Condições Propícias aos Danos devidos ao Serviço Com H 2S 
Esta norma cobre apenas aços Carbono classificados como P-No. 1, Grupo 1 ou 2 e exclui aços 
Carbono com resistência à tração maior que 480 MPa (70.000 psi). Outros materiais podem ser 
vulneráveis a trincas, mas tais materiais estão fora do escopo deste padrão. 
 
Esta norma estabelece diretrizes para evitar trincas em soldas de aço Carbono de equipamentos de 
refinaria, incluindo vasos de pressão, trocadores de calor, tubulações, corpos de válvulas e carcaças de 
bombas e compressores. Por soldas entendem-se, além do cordão de solda, o metal de base, a ZTA-
Zona Termicamente Afetada ou HAZ-Heat Afected Zone e as áreas de metal base adjacentes sujeitas a 
tensões residuais da soldagem. 
 
Todas as soldas sujeitas à pressão, as soldas de fixação de internos às paredes pressurizadas e as 
soldas de fixação de acessórios externos estão incluídas. Além disso, essa norma pode ser também 
aplicada às soldas de equipamentos sem pressão, como tanques de armazenamento atmosférico. 
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Ambas as soldas de fabricação e de reparo estão dentro do escopo desta norma. As práticas 
apresentadas destinam-se a prevenir o trincamento em serviço com Sulfetos e não se destinam a tratar 
de trincas que podem ocorrer durante a fabricação, como as trincas por Hidrogênio adsorvido durante a 
soldagem, porém na maioria dos casos essas práticas também são úteis para minimizar esses 
problemas de fabricação. 
 
Além das trincas de corrosão sob tensão por Sulfetos SSC-Sulfide Stress Cracking, também podem 
ocorrer trincas de HIC-Hydrogen Induced Cracking e de SOHIC-Stress Oriented Hydrogen Induced 
Cracking, que não requerem altas tensões ou altas durezas. Portanto, simplesmente limitar a dureza da 
solda não impede essa forma de trinca. No entanto, acredita-se que a redução de dureza da solda e da 
tensão residual diminuem a probabilidade dessas trincas ocorrerem. Assim, as diretrizes que resultem 
em baixas durezas e baixas tensões, ainda podem ser úteis. No entanto, etapas adicionais, como o uso 
de aços limpos especiais, lavagem com água, inibidores de corrosão ou revestimentos resistentes à 
corrosão, podem ser necessários para alguns serviços.  
Diretrizes da seleção de materiais, técnicas de fabricação e inspeção, PWHT e práticas de teste para 
evitar HIC e SOHIC a serem aplicadas a novos vasos de pressãode aço Carbono, estão na publicação 
NACE 8X194.  
 
No entanto, a identificação dos ambientes específicos aos quais as diretrizes estabelecidas nesta 
norma devem ser aplicadas, para evitar várias formas de danos com trincamento em serviço, é de 
responsabilidade do usuário.  
 
Este padrão estabelece os requisitos para a soldagem de equipamentos que estarão sujeitos a serviço 
com H2S úmido, de forma a evitar o risco de trincamento.  
São recomendadas três opções de método de prevenção de trincamento na ZTA-Zona Termicamente 
Afetada, sendo mais comum que sejam adotados no mínimo dois desses métodos.  
São eles: 
(a) Controle da composição química dos metais de base que serão soldados: redução dos elementos 
que aumentam a temperabilidade dos materiais; 
(b) Alívio de tensão por tratamento térmico: aliviar tensões residuais da soldagem e revenir 
microestruturas frágeis; 
(c) Restrição da dureza na ZTA e no metal fundido (cordão de solda) durante a qualificação dos 
procedimentos de soldagem com passe de revenimento “temper bead welding”.  
A dureza baixa é fator apontado na literatura como crucial para uso bem sucedido dos materiais. 
 
A norma NACE 0472 especifica para controle da dureza nas regiões com soldas: 

• Para os testes de qualificação do procedimento de soldagem e os testes de produção usar os 
critérios do código ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX Procedure Qualification 
Rules, adotando os seguintes valores de dureza indicados na NACE 0472 e as Figuras 2 e 3, 
que mostram locais e detalhes de teste de dureza, respectivamente, para soldas de topo e 
soldas de filete: 

a- Dureza máxima na ZTA: 248HV10; 
b- Dureza máxima no cordão de solda depositado: 248HV10 com média de 210HV10. 

• Para controle da solda executada e pronta: 
Solda completa: 200HBW 

Notas:  
c. O valor de dureza 248HV10 é equivalente a 22HRC ou 237HBW, que é o nível máximo de dureza 

comumente referenciado ao aço Carbono para resistir a CST ou SSC. 
d. O valor de dureza. 210 HV 10 é equivalente a 204 HBW, a dureza máxima permitida em depósitos 

de solda de aço Carbono para resistir a CST ou SSC. 
 
Ainda conforme NACE 0472 há alguns processos de soldagem que dispensam os testes de dureza, por 
originarem soldas de baixa dureza. 
 

Conforme NACE MR0175  
Petroleum and natural gas industries - Materials fo r use in H 2S-containing environments in oil 

and gas production 
Condições da Classificação de Serviço com H 2S Úmido 
A severidade do meio com H2S úmido, em relação ao dano por SSC (CST), em aços Carbono e aços 
liga, é determinada conforme a Figura a seguir: 
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Legenda: 
X pressão parcial do H2S, pH2S  em kPa 
Y acidez do meio, pH 
Região 0 sem risco   
Região 1 risco de SSC  
Região 2 risco de SSC   
Região 3 risco de SSC   
 
Região 0, pH2S < 0,3 kPa (0,05 psi) 
Não é requerida qualquer precaução para a seleção dos materiais para uso nessa região. 
Regiões 1, 2 and 3 
Essas regiões são caracterizadas pela ocorrência de danos tipo SSC-Sulfide Stress Corrosion devidos 
ao Serviço com H2S úmido. 
 
Para avaliar as ocorrência de danos tipo HIC-Hydrogen Induced Cracking e SOHIC-Stress Oriented 
Hydrogen Induced Cracking em aço Carbono consutar a publicação NACE 8X194.  
 
Condições Propícias aos Danos devidos ao Serviço Com H 2S 
A NACE MR0175 descreve princípios gerais e fornece requisitos e recomendações para a seleção e 
qualificação de materiais metálicos para serviços em equipamentos novos a serem usados nas 
instalações de produção de petróleo e gás natural, em ambientes contendo H2S. 
Também aborda todos os mecanismos de trincamentos que podem ser causados por H2S, incluindo: 
• Corrosão sob tensão por Sulfeto (CST ou SSC); 
• Trincamento induzido por Hidrogênio (HIC);  
• H2 Blistering; 
• Stepwise ceacking (SWC); 
• Trincamento orientado por tensão induzido pelo Hidrogênio (SOHIC). 
 

Conforme NACE Publication 8X194  
Materials and Fabrication Practices for New Pressur e Vessels Used in Wet H 2S Refinery Service 

 
Condições da Classificação de Serviço com H 2S Úmido 
A norma NACE Publication 8X194 estabelece 3 categorias: baixo, moderado e alto potencial de danos 
causados por ataque dos Sulfetos, particularmente o Sulfeto de Hidrogênio (H2S), ao material aço 
Carbono. 
 
• Serviço da Categoria 1: Baixo potencial para SSC-Sulfide Stress Cracking  nas zonas afetadas 
pelo calor da solda (HAZ-Heat Afected Zone) e potencial desprezível para SOHIC em HAZs de solda ou 
HIC de metal base ou empolamento H2 Blistering. 
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Normalmente, temperatura de processo entre o ambiente e 150ºC (300ºF) e: 
• Baixo ou nenhum potencial para a atividade de fluxo de Hidrogênio como resultado de corrosão 
aquosa; 
• Fase aquosa com <50 ppm (em peso) de Sulfeto total e pH próximo ao neutro (6,5 a 7,5); 
• Nenhum Cianeto de Hidrogênio (HCN) conhecido ou mensurável ou outros compostos de Cianeto 
(geralmente <20 ppm (em peso) na fase aquosa); 
• Processos nos quais a experiência demonstrou que a injeção de polissulfeto ou os inibidores de 
corrosão são eficazes na mitigação da corrosão; ou 
• Condições definidas na API 581 Risk Based Inspection Technology para serviço de baixa gravidade. 
 
O material de chapa padrão ASME Sec II SA-516 fornece desempenho satisfatório quando usado para 
equipamentos em serviço de Categoria 1. 
 
• Serviço da Categoria 2: Potencial moderado para SSC, SOHIC, HIC ou H2 Bblistering 
Normalmente, temperatura de processo entre o ambiente e 150ºC (300ºF) e pelo menos uma das 
seguintes condições: 
• Potencial moderado para a atividade do fluxo de Hidrogênio como resultado da corrosão aquosa e 
uma fase aquosa com sulfeto total >50 ppm (em peso); ou 
• Pressão parcial de H2S na fase gasosa maior que 0,0003 MPa (0,05 psia) e uma fase aquosa com 
<2.000 ppm (em peso) de sulfeto total e pH <4; ou 
• Fase aquosa com <2.000 ppm (em peso) de Sulfeto total e pH >7,6 e HCN <20 ppmw; ou 
• Fase aquosa com <2% em peso de Bissulfeto de Amônia NH4HS; ou 
• Fase aquosa com 4 a 6% em peso de Bissulfeto de Amônia NH4HS; ou 
• Condições definidas na API 581 Risk Based Inspection Technology para serviço moderado. 
 
O material de chapa padrão ASME Sec II SA-516 revestido internamente, com clad ou welded overlay 
de aço inoxidável austenítico, conforme norma ASME Sec II SA-264, e o material de chapa especial 
ASME SA-516 “HIC” proporcionaram desempenho satisfatório quando usado para equipamentos em 
serviço de Categoria 2. 
 
• Serviço da Categoria 3: Alto potencial para SSC, SOHIC, HIC ou H2 Blistering 
Normalmente, temperatura de processo entre o ambiente e 150ºC (300ºF) e pelo menos uma das 
seguintes condições: 
• Alto potencial para atividade de fluxo de Hidrogênio como resultado de corrosão aquosa e uma fase 
aquosa com sulfeto total >50 ppm (em peso); ou 
• Pressão parcial de H2S na fase gasosa maior que 0,0003 MPa (0,05 psia) e uma fase aquosa com 
>2.000 ppmw de Sulfeto total e pH <4; ou 
• Fase aquosa com >2.000 ppm (em peso) de Sulfeto total, pH> 7,6 e HCN> 20 ppmw; ou 
• Fase aquosa com >2% em peso de Bissulfeto de Amônia NH4HS; ou 
• fase aquosa com >6% em peso de Bissulfeto de Amônia NH4HS; ou 
• Condições definidas na API 581 Risk Based Inspection Technology para serviço severo. 
 
O material de chapa ASME Sec II especial SA-516 “HIC” e o material de placa ASME SA-516 padrão 
revestido internamente, com clad ou welded overlay de aço inoxidável austenítico UNS S30000 series 
SS, de acordo com a norma ASME Sec II SA-264, proporcionaram desempenho satisfatório quando 
usado para equipamentos em serviço da Categoria 3. 
 
Condições Propícias aos Danos devidos ao Serviço Com H 2S 
Esta norma recomenda ações que visam reduzir a susceptibilidade do aço Carbono às várias formas de 
dano por Hidrogênio, em temperaturas baixas, desde ambiente até 150ºC, a que os equipamentos são 
expostos, quando em meios contendo H2S úmido. 
Estes mecanismos de dano incluem 
• Trincas de corrosão sob tensão por sulfetos (SSC); 
• Empolamentos H2 Blistering; 
• Trincas induzidas por Hidrogênio (HIC); 
• Trincas orientadas pela tensão induzidas pelo Hidrogênio (SOHIC). 
Também aborda a forma de corrosão conhecida Trinca de corrosão sob tensão por alcalinos (ASCC), 
chamada de “corrosão por carbonato”, que ocorre em alguns meios com H2S úmido. 
As práticas utilizadas para prevenir a SSC nas soldas com alta dureza são indicadas na norma NACE 
RP0472, 
Já os danos por ASCC, SSC, H2 Blistering, HIC e SOHIC são discutidos na norma NACE SR0296- 
Detection, Repair, and Mitigation of Cracking in Refinery Equipment in Wet H2S Environments.  
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Conforme NACE SR0296  
Detection, Repair, and Mitigation of Cracking in Re finery Equipment in Wet H 2S Environments 

 
Condições da Classificação de Serviço com H 2S Úmido 
Para os propósitos deste padrão, o termo “ambiente de H2S úmido” inclui, mas não está limitado a, 
ambientes de processo de refinaria conhecidos por causar trincas de H2S úmido, resultantes da entrada 
de Hidrogênio no aço, conforme definido no padrão NACE MR0103.  
Algumas condições ambientais conhecidas por causar trincas por H2S úmido são aquelas que contêm 
uma fase aquosa e: 
(a) >50 ppm em teor total de Sulfeto na fase aquosa; ou 
(b) ≥1 ppm em teor total de Sulfeto na fase aquosa e pH <4; ou 
(c) ≥1 ppmw de teor total de Sulfeto e ≥ 20 ppmw de cianeto livre na fase aquosa e pH> 7,6; ou 
(d) > H2S pressão parcial absoluta (0,05 psia) de 0,3 kPa na fase gasosa associada à fase aquosa de 
um processo.  
No entanto, o teor mínimo de Sulfeto na fase aquosa, necessário para a ocorrência de trincas, não foi 
claramente estabelecido. Portanto, a aplicação deste padrão é apropriada quando a experiência indicar 
a presença de trincas ou formação de bolhas em serviços comparáveis, independentemente do teor 
total de Sulfeto. 
 
Condições Propícias aos Danos devidos ao Serviço Com H 2S 
Esta norma destina-se a ser uma fonte de informações sobre o trincamento em ambientes de refino de 
petróleo, com a presença de H2S úmido, e fornecer diretrizes sobre a detecção, reparo e mitigação das 
trincas de equipamentos existentes de aço carbono, que operam em meios de H2S úmido. 
As informações sobre fabricação e práticas de inspeção para novos vasos de pressão (que ainda não 
operaram), para operação em presença de H2S úmido, estão na Publicação 8X194 da NACE. 
 
Ambientes alcalinos, como soluções de alcanolamina que contêm Sulfetos e águas ácidas com 
Carbonato, também estão incluídos no termo ambientes H2S úmido e, portanto, estão dentro do escopo 
desta norma. É comum a ocorrência de trincas de corrosão sob tensão alcalina (ASCC- Alkaline Stress 
Corrosion Cracking) nesses ambientes de H2S úmido alcalino.  
O trincamento por corrosão sob tensão pelo Carbonato alcalino (comumente chamado de trincas por 
Carbonato) pode ocorrer em Carbonato alcalino, contendo águas ácidas. 
Também o trincamento por corrosão sob tensão de Amina (comumente chamado de trincas por Amina) 
pode ocorrer em serviço de Amina. 
Poucas trincas foram observadas em tubos sem costura; portanto, as informações nesta norma 
concentram-se em tubos com solda longitudinal, fabricados a partir de chapa. 
 

Conforme N-1706  
Requisitos adicionais para Vaso de Pressão em Servi ço com H 2S Úmido 

 
Condições da Classificação de Serviço com H 2S Úmido 
A caracterização do vaso de pressão como Serviço com H2S Úmido é atribuição do responsável pela 
execução do projeto básico, levando-se em conta os seguintes fatores: 
a) teor de H2S; 
b) presença de água na fase líquida; 
c) teor de Cianetos; 
d) pH; 
e) pressão total; 
f) temperatura; 
g) eficiência dos sistemas de lavagem dos gases, injeção de inibidores de corrosão e polissulfetos. 
 
Categoria 1 – Serviço H2S úmido (“wet H2S resistant”) Corrosão sob tensão por Sulfeto CST ou SCC; 
Categoria 2 – Serviço H2S úmido (“wet H2S resistant”) Trincamento Induzido pelo Hidrogênio HIC. 
 
Condições Propícias aos Danos devidos ao Serviço Com H 2S 
Esta Norma estabelece os requisitos mínimos de projeto, fabricação e montagem de vasos de pressão 
em aço Carbono, com ou sem revestimento interno “clad”, sujeitos a Serviço com H2S Úmido, para os 
ambientes de Refino de Petróleo. 
Os fenômenos abordados por esta Norma são o “trincamento sob tensão por sulfeto” (“Sulfide Stress 
Cracking” - SSC) e o “trincamento induzido pelo hidrogênio” (“Hydrogen-Induced Cracking” - HIC). 
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Anexo 6 
Tradução livre de textos da norma API Recommended P ractice 571 
Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry 
 

1. Danos causados pelo por H 2S úmido ( Blistering  / HIC / SOHIC / SSC) 
 
1.1. Descrição dos danos 
Esta seção descreve quatro tipos de danos que resultam em empolamentos ou bolhas e / ou 
trincas em aço Carbono e aços de baixa liga Cr-Mo em ambientes de H2S úmido. 

 
a. Empolamentos ou bolhas de Hidrogênio Hydrogen Blistring  
As bolhas de Hidrogênio podem formar-se como protuberâncias superficiais nas superfícies 
interna e externa, ou dentro da espessura da parede de um tubo ou vaso de pressão. A bolha 
resulta de átomos de Hidrogênio que se formam durante o processo de corrosão por Sulfeto 
na superfície do aço, que se difundem no aço, e se acumulam em uma descontinuidade no 
aço, tais como inclusão ou laminação. Os átomos de Hidrogênio se combinam para formar 
moléculas de Hidrogênio, que são muito grandes para se difundirem para fora, e a pressão 
aumenta até o ponto em que ocorre a deformação local, formando uma bolha. A formação de 
bolhas resulta do Hidrogênio gerado pela corrosão, e não pelo gás Hidrogênio da corrente do 
processo. (Figura 5-34 e Figura 5-35.) 
 
b. Trincamento Induzido por Hidrogênio Hydrogen Induced Cracking  (HIC) 
O empolamentos ou bolhas de Hidrogênio podem se formar em diferentes profundidades a 
partir da superfície do aço, no meio da chapa ou próximo a uma solda. Em alguns casos, 
bolhas vizinhas ou adjacentes que estão em profundidades ligeiramente diferentes (planos) 
podem desenvolver fissuras que as interligam. As fissuras de interconexão entre os blisters 
costumam ter uma aparência de degrau e, por isso, o HIC é às vezes chamado de “stepwise 
cracking” (Figura 5-36, Figura 5-37 e Figura 5-38). 
 
c. Trincamento induzido por Hidrogênio orientado po r tensão Stress Oriented 
Hydrogen  Induced Cracking (SOHIC) 
O SOHIC é semelhante ao HIC, mas é uma forma potencialmente mais danosa de 
trincamento, que aparece como uma matriz de trincas empilhadas umas sobre as outras. O 
resultado é uma trinca através da espessura que é perpendicular à superfície e é acionada 
por altos níveis de tensão (residual ou aplicada). Elas geralmente aparecem no metal de base 
adjacente às zonas afetadas pelo calor da solda, onde se iniciam a partir de danos por HIC ou 
outras trincas ou defeitos, incluindo trincas de corrosão sob tensão por Sulfetos. (Figura 5-39 
e Figura 5-40). 
. 
d. Trincamento por corrosão sob tensão por sulfetos  CST  ou SSC Sulfide Stress 
Cracking  
As trincas de corrosão sob tensão no aço Carbono acontecem sob a ação combinada de 
tensão de tração e corrosão na presença de água e H2S. A CST é uma forma de trincamento 
pelo Hidrogênio resultante da adsorção do Hidrogênio atômico que é produzido pelo processo 
de corrosão por Sulfeto na superfície do metal. A CST ou SSC pode iniciar-se na superfície 
de aços em zonas muito localizadas de alta dureza no metal de solda e em zonas afetadas 
pelo calor. Zonas de alta dureza podem às vezes ser encontradas em passes de cobertura de 
solda e soldas de fixação que não são revenidas (atenuadas) por passes subsequentes. O 
PWHT-Post Welding Heat Treatment é benéfico na redução da dureza e das tensões 
residuais que tornam o aço suscetível a CST ou SSC. Aços de alta resistência também são 
suscetíveis a SSC, mas estes são usados apenas em aplicações limitadas na indústria de 
refino. (Figura 5-42 e Figura 5-43). Alguns aços Carbono contêm elementos residuais que 
formam áreas duras nas zonas afetadas pelo calor que não são revenidas nas temperaturas 
normais de alívio de tensão. O uso do pré-aquecimento ajuda a minimizar esses problemas 
de dureza. 
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1.2. Materiais Afetados 
Aço Carbono e aços de baixa liga Cr-Mo 
 
1.3. Fatores Críticos 
As variáveis mais importantes que afetam e diferenciam os vários mecanismos de danos 
causados pelo H2S úmido são as condições ambientais (pH, nível de H2S, contaminantes, 
temperatura), propriedades do material (dureza, microestrutura, resistência) e nível de tensão 
de tração (aplicada ou residual). Todos esses mecanismos de danos estão relacionados à 
adsorção e permeação de Hidrogênio em aços, influenciados pelos seguites fatores descritos 
em seguida. 
 
a. pH 
As taxas de permeação ou difusão de Hidrogênio são mínimas em pH 7 e aumentam em pH 
mais alto e mais baixo. A presença de Cianeto de Hidrogênio (HCN) na fase aquosa aumenta 
significativamente a permeação em água ácida alcalina sour water (pH alto). 
• Condições conhecidas por promover bolhas, HIC, SOHIC e SSC são aquelas que contêm 
água livre (em fase líquida) e: 
   • >50 wppm de H2S dissolvido na água livre, ou 
   • água livre com pH <4 e algum H2S dissolvido presente, ou 
   • água livre com pH >7,6 e 20 wppm (em peso) de Cianeto de Hidrogênio dissolvido (HCN) 
na água e algum H2S dissolvido presente, ou 
   • > 0,0003 MPa (0,05 psia) pressão parcial de H2S na fase gasosa. 
O aumento dos níveis de Amônia pode empurrar o pH mais alto para a faixa em que as 
trincas podem ocorrer. 
 
O potencial hidrogeniônico (pH) da solução tem um papel fundamental no dano pelo 
Hidrogênio, principalmente pela estabilidade do filme de FeS que serve com barreira protetora 
do metal. 
Bonner realizou uma interessante experiência em que foi comparada a influência do valor de 
pH em soluções amoniacais, utilizando provadores volumétricos de permeação de 
Hidrogênio, comprovando que pHs elevados aumentam significativamente a taxa de 
permeação. Em seu estudo, foi utilizada uma solução de hidróxido de amônio enriquecido 
com 1 atm de sulfeto de hidrogênio com as seguintes variações: sem cianetos ou 
polissulfetos; com 0,03 % em peso de cianeto e com 0,10 % em peso de cianetos. Bonner 
não faz referência ao teste com cianeto e polissulfeto juntos. Todavia, é de se supor que com 
a ação do polissulfeto com o cianeto até o esgotamento total do cianeto em forma de 
tiocianato, a curva resultante deva ter exatamente o aspecto da curva sem cianeto (ver Figura 
). 
Referência: Bonner, W.A. and Burnhan, H.D. “Air Injection for prevention of Hydrogen 
Penetration of Shell”, CORROSION, page 447-454 Oct. 1955. 
 

 
Figura Gráfico de permeação de hidrogênio em função do valor de pH [2]. 
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A principal substância responsável pelos altos valores de pH na área fria de uma UCCF é a 
amônia formada durante as reações de craqueamento catalítico a partir de compostos 
nitrogenados da carga da unidade. 
 
b. H2S 
• A permeação de Hidrogênio aumenta com o aumento da pressão parcial de H2S devido a 
um aumento simultâneo da concentração de H2S na fase aquosa. 
• Um valor arbitrário de 50 ppm em peso de H2S na fase aquosa é freqüentemente usado 
como concentração onde o dano por H2S úmido se torna um problema. No entanto, há casos 
em que o trincamento ocorreu em concentrações mais baixas ou durante condições de 
emergência ou curta duração em que o H2S úmido não era normalmente esperado. Verificou-
se que a presença de apenas 1 wppm (em peso) de H2S na água é suficiente para causar o 
carregamento de Hidrogênio no aço. 
• Suscetibilidade a SSC aumenta com o aumento das pressões parciais de H2S acima de 
cerca de 0,05 psia (0,0003 Mpa) H2S, em aços com uma resistência à tração acima de cerca 
de 90 ksi ou em aços com zonas localizadas de dureza de solda ou solda HAZ acima de 237 
HBW. 
 
c. Temperatura 
• O dano por empolamentos ou bolhas blistering, HIC, and SOHIC ocorre entre a temperatura 
ambiente e 300ºF (150ºC) ou superior. 
• SSC geralmente ocorre abaixo de 180ºF (82ºC). No entanto, equipamentos que operam 
acima desta temperatura são suscetíveis a SSC se houver uma fase aquosa com H2S, 
conforme descrito acima. Alguns equipamentos suscetíveis podem falhar mesmo durante 
pequenas excursões de água ácida sour water, como aquelas encontradas durante paradas 
no equipamento. 
• O potencial de carga de Hidrogênio aumenta com o aumento da temperatura se a fase 
aquosa não for eliminada por temperatura elevada. A temperatura elevada promove a 
dissociação do H2S (produzindo assim mais Hidrogênio monoatômico), juntamente com um 
aumento nas taxas de difusão do Hidrogênio nos metais, resultando em aumento do nível de 
carga de Hidrogênio. 
No entanto, o potencial de trincas por SSC é maximizado em temperatura próxima da 
ambiente. Essa distinção é importante porque os metais podem se tornar carregados durante 
a exposição a altas temperaturas e subsequentemente falhar durante as excursões a 
temperaturas mais baixas.  
 
d. Dureza 
• A dureza é principalmente um fator contributivo para o SSC. Os aços Carbono de baixa 
resistência usados nas aplicações de refinaria devem ser controlados para produzir dureza de 
solda <200 HBW de acordo com a norma NACE RP0472. Estes aços não são geralmente 
suscetíveis a SSC, a menos que zonas localizadas de dureza acima de 237 HBW estejam 
presentes. 
• O tempo de falha por SSC diminui à medida que aumentam a resistência do material, a 
tensão de tração aplicada e o potencial do meio causar o carregamento de Hidrogênio.. 
• Os danos por bolhas, HIC e SOHIC não estão relacionados à dureza do aço. 
 
e. Siderurgia 
• A formação de bolhas e danos causados por HIC são fortemente afetados pela presença de 
inclusões e laminações que fornecem locais para o Hidrogênio que se difundiu se acumular. 
• A composição química do aço e os métodos de produção também afetam a suscetibilidade e 
podem ser adaptados para produzir os aços resistentes a HIC descritos na Publicação 8X194 
da NACE. 
• Investindo na limpeza do aço e na sua  produção para minimizar a formação de bolhas e o 
dano causado pelo HIC, ainda assim o aço pode estar suscetível ao SOHIC. 
•  A desvantagem é que a ausência de bolhas visíveis pode deixar uma falsa sensação de 
segurança de que o dano por H2S não está ativo, mas danos subsuperficiais tipo SOHIC 
podem estar presentes. 
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• HIC é freqüentemente encontrado nos chamados aços “sujos” com altos níveis de inclusões 
ou outros descontinuidades internas oriundas do processo de produção de aço. 
 
f. PWHT-Post Welding Heat Treatment  
• O empolamento blistering e o dano HIC se desenvolvem sem tensão residual ou aplicada, 
de forma que o PWHT não pode impedir que ocorram. 
• Altas tensões localizadas ou descontinuidades tipo entalhe, como trincas superficiais de 
Sulfeto, podem servir como locais de iniciação para SOHIC. O PWHT é altamente eficaz na 
prevenção ou eliminação do SSC pela redução da dureza e da tensão residual. 
• SOHIC é dirigido por tensões localizadas, de modo que o PWHT também é um pouco eficaz 
na redução de dano por SOHIC. 
 

1.4. Unidades ou Equipamentos Afetados  
a. Podem ocorrer danos por formação de empolamentos blistering, HIC, SOHIC e SSC em 
toda instalação sempre que houver um ambiente de H2S úmido presente.  
 
b. Em Unidades de Hidroprocessamento, o aumento da concentração de Bissulfeto de 
Amônio acima de 2% aumenta o potencial de empolamento blistering, HIC e SOHIC. 
 
c. Os Cianetos aumentam significativamente a probabilidade e a gravidade dos danos por 
empolamento blistering, HIC e SOHIC. 
Isto é especialmente verdade para as seções de recuperação de vapor das Unidades de 
Craqueamento Catalítico UFCC e Coqueamento Retardado UCR. Locais típicos incluem 
Sistemas de topo de Torres de Fracionamento, Absorção e Stripper; Separador de interstágio 
do Compressor e Vaso de knockout e vários tipos de trocadores de calor, condensadores e 
resfriadores.  
Os sistemas de topo da Torre de Stripper de Água Ácida e de Regeneração de Amina são 
especialmente propensos a danos por H2S úmido, devido às concentrações geralmente altas 
de Bissulfeto de Amônio e aos Cianetos. 
 
d. O SSC é mais provavelmente encontrado em soldas duras e zonas afetadas pelo calor e 
em componentes de alta resistência, incluindo parafusos, molas de válvulas de alívio, internos 
de válvulas SS Série 400, luvas ou buchas e molas de eixos de compressores. 
 
1.5. Aparência ou Morfologia dos Danos 
a. Todas as quatro formas de dano por H2S úmido são mais bem ilustradas através das 
figuras e diagramas mostrados na Figura 5-34 a Figura 5-43. 
 
b. Os empolamentos blistering de Hidrogênio aparecem como protuberâncias na superfície 
interna ou externa do aço e podem ser encontrados em qualquer lugar no corpo ou tampo de 
um vaso de pressão. O empolamento blistering foi encontrada em raras ocasiões em tubo e 
muito raramente no meio de uma solda.  
Os danos de HIC podem ocorrer sempre que as bolhas ou laminações subsuperfície 
estiverem presentes. 
 
c. Em equipamentos pressurizados, os danos de SOHIC e SSC são mais frequentemente 
associados às regiõs com soldas. O SSC também pode ser encontrado em qualquer local 
onde as zonas de alta dureza são encontradas em vasos ou em componentes de aço de alta 
resistência. 
 
1.6. Prevenção / Mitigação 
a. Barreiras efetivas que protegem a superfície do aço do ambiente do H2S úmido podem 
evitar danos, incluindo o cladeamento com aços inoxidáveis e revestimentos. 
 
b. Mudanças no processo que afetam o pH da fase aquosa e/ou concentração de Amônia ou 
Cianeto podem ajudar a reduzir os danos. Uma prática comum é utilizar a injeção de água de 
lavagem para diluir a concentração de Cianeto de Hidrogênio HCN, por exemplo, na seção 
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fria de UFCC. Os Cianetos podem ser convertidos em Tiocianatos inofensivos pela injeção de 
fluxos diluídos de Polissulfetos de Amônio. Instalações de injeção exigem um projeto 
cuidadoso. 
 
c. Os aços resistentes a HIC podem ser usados para minimizar a suscetibilidade à formação 
de blistering e ao dano HIC. 
Informações detalhadas e orientações de fabricação podem ser encontradas na Publicação 
8X194 da NACE. 
 
d. SSC geralmente pode ser evitado limitando a dureza das soldas e de zonas afetadas pelo 
calor a 200HBW no máximo por meio de pré-aquecimento, PWHT, procedimentos de solda e 
controle Carbono equivalente. 
Pequenas regiões de dureza de até 22 HRC ou 237 HBW são resistentes ao SSC.  
Consulte a NACE RP0472 para detalhes adicionais. 
 
e. O PWHT também pode ajudar a minimizar a suscetibilidade ao SOHIC. A princípio o PWHT 
tem limitações na prevenção de blistering e dano de HIC, mas é benéfico na redução de 
tensões residuais que poderiam contribuir para a propagação de trincas. 
 
f) Inibidores de corrosão especializados podem ser usados. 
 
1.7. Inspeção e Monitoramento 
a. As condições do processo devem ser avaliadas por engenheiros de processo e 
especialistas em corrosão/materiais para identificar tubulações e equipamentos onde as 
condições são mais prováveis de promover danos causados pelo H2S úmido. A amostragem 
em campo da fase de água livre deve ser realizada periodicamente ou conforme a 
necessidade, para monitorar as condições ou mudanças nas condições, particularmente se a 
lavagem com água ou injeção de Polissulfeto for usada. 
 
b. A inspeção de danos causados por H2S úmido geralmente se concentra em costuras 
soldadas e bocais. Como as conseqüências podem ser severas, as refinarias geralmente têm 
um procedimento para priorizar e executar a inspeção para esse tipo de dano. Notas gerais 
sobre a inspeção de danos por H2S úmido estão incluídas abaixo. No entanto, para o 
desenvolvimento de planos de inspeção mais detalhados, incluindo métodos, cobertura e 
preparação da superfície, o leitor é direcionado a recomendações extensivas sobre detecção 
e reparo descritas na NACE RP0296. 
 
c. Embora as trincas possam ser vistas visualmente, a detecção de fissuras é melhor 
realizada com as técnicas WFMT, EC, RT ou ACFM. A preparação de superfície por 
jateamento de granalha, jato de água de alta pressão ou outros métodos é geralmente 
necessária para o WFMT, mas não para o ACFM. PT deve ser usado, pois não é confiável 
para detectar trincas estreitas. 
 
d. Técnicas UT, incluindo SWUT externo, podem ser usadas. O SWUT é especialmente útil 
para inspeção volumétrica e dimensionamento de trincas. Instrumentos de resistência elétrica 
não são eficazes para medir a profundidade da trinca. 
 
e. Esmerilhar a trinca ou remover por meio de goivagem é um método viável de determinação 
da profundidade da trinca. 
 
f. AET pode ser usado para monitorar o crescimento de trinca. 
 

WFMT – wet fluorescent magnetic particle testing. 
AET – acoustic emission testing. 
EC – eddy current, test method applies primarily to non-ferromagnetic materials 
RT – radiographic testing 
ACFM – alternating current magnetic flux leakage testing 
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PT – liquid penetrant testing 
UT – ultrasonic testing 
SWUT – shear wave ultrasonic testing 
 

Figura 5-34 - Esquema de bolhas de Hidrogênio e dano 

de HIC. 

 

Figura 5-35 - Extensivo empolamento de 

Hidrogênio na superfície do vaso de pressão de 

aço. 

 

Figura 5-36 - Seção transversal da chapa mostrando 

dano por HIC no corpo de um resfriador em uma 

Unidade de Hidroprocessamento. 

 

Figura 5-37 - Fotomicrografia de alta ampliação 

de dano HIC. 

 

Figura 5-38 - Fotomicrografia de alta ampliação 

mostrando a natureza de trincas em degraus stepwise 

cracking do dano causado por HIC. 

 

Figura 5-39 - Esquema mostrando empolamentos 

ou bolhas de Hidrogênio que são acompanhadas 

por danos SOHIC na solda. 

 
Figura 5-40 - Esquema do dano SOHIC em uma solda de 

filete que geralmente é uma combinação de SSC e 

SOHIC. 

Figura 5-41 - Fotografia mostrando WFMT de 

dano SOHIC 
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Figura 5-42 - Esquema do dano do SSC de uma solda 

dura 

 

Figura 5-43 - Esquema mostrando a morfologia 

de trincas de tensão por sulfeto em uma zona 

dura afetada pelo calor. 

 
 


