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No-fmes^n-te—trabal ho-são apresentadas1 dl ferentes técnicas
viáveis na fabricação de selantes mctõlicoi.. As finalidades des
tes selantes são: vedar o vaso de alta pressão de modo a impe ~
d1r o vazamento do fluido pressurizante e servir como mandril -
na deposição da canada de material conjugado. As técnicas abor-
dadas são descritas com ilustração dos resultados práticos obti
dos. Finalmente e_efetuado um estudo comparativo dos processos"
de forma a levar ã definição do processo que fornece um selante
com as melhores características. São apresentadas também as van
tagens oferecidas por estes tipos de vasos de pressão quando ~
comparadas com vasos de metal convencional. \ >*>>>•>••)

S U M M A R Y

Thi
manufacturi

s work-presents Jjifferent viable techniques for the
ring of metal Mner used for pressure vessels, "the aim

of these metal H n e r 1s to avoid the fluid leakage from the
pressurized vessel and t\> se^ve as a mandrcal to be wound by
composite material. The studied techniques tru described and
the practical results are illustrated. Finally a comparative
study of the manufacturing techniques 1s made in order to define
the process that furnishes the metal liner with the best charac
teristics. The advantages offered by these type of pressure vc?
sels when compared with the conventional metallic vessels, ar?
also presented.^, ( ( , ( < - )
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I - INTRODUÇÃO:

O desenvolvimento do material conjugado como material al̂
ternativo de construção mecânica se deveu principalmente ã?
necessidades dos campos aeronáutico e espacial, de materiais
que apresentassem alta resistência e/ou rigidez específicas.
A tendência atual de difusão do emprego do material conjuga-
do pode ser comprovada pela verificação do numero de compo -
nentes utilizados na indústria aeroespacial, automobilística,
etc. fabricados com este tipo de material, principalmente -
nos países tecnologicamente mais avançados. 1-2 Esta difu-
são também foi favorecida pelo desenvolvimento da indústria
eletrônica que supriu o mercada de um Item fundamental de a-
poio a uma das técnicas de fabricação em se empregando o ma-
terial conjugado, qualquer seja, a tecnologia de bobinagem .
A união da tecnologia de bobinagem e dos microprocessadores
permitiu também a fabricação de grandes estruturas tais como
as cavernas de submarinos, gas de hélice de cataventos para
aproveitamento da energia eólica, e t c .

Na indústria brasileira em particular, as pesquisas no
sentido de explorar as vantagens oferecidas pelo material -
conjugado ainda estão em fase inicial. Um dos Ttens i o tubo
motor de foguete cuja fabricação em material conjugado foi
estudado. 3 A função do tubo motor é análogo ao de um va-
so de pressão, a menos do Isolamento térmico exigido no pri
moiro. E uma vez que foi confirmada a viabilidade estruturei
e as vantagens associadas a este tipo de estrutura, por exem
pio, baixo peso, alta resistência e facilidade de fabricação*,
pensou-se em extender a técnica de fabricação para vasos de
alta pressão. Entretanto, a utilização da bobinagem para a
fabricação de vasos cilíndricos de alta pressão apresenta di
ficuldades em relação ao do tubo motor. Uma das dificuldade?
são as dimensões reduzidas das aberturas polares que impedem
o uso de mandris desmontãveis (como no caso do tubo motorlpa
ra a deposição da camada de material composto. Por outro la-*
do, a matriz de resina cuja função é de proteção, distribui-
ção de carga entre as fibras, entre outras, apresenta certa
permeabilidade que ocasiona o vazamento do fluido pressuri -
zante mesmo a baixas pressões.

A solução encontrada seria a de empregar um mandril meta
I1 co com espessura de parede reduzida e que fosse 1ncorpor;tr
do ã própria estrutura. Esta configuração é adequada jã que
a camada metálica, alem da função de mandril na deposição do
filamento, funciona como seiante quando o vaso estiver em *
operação.

A rigor, a camada de material metálico possui uma função
estrutural Importantíssima no vaso como pode ser verificada
na referenda. 4

0 objetivo do presente trabalho é a de estudar processos
que permitam a fabricação de um selante metálico que desempe
nhe as suas funções efetivamente, além de definir o processo"
que melhores características confira ao selante. As vanta -
gens_oferec1das pelo vaso fabricado com o selante metálico -
também são analisadas.

?. - ESTUDO DOS PROCESSOS t)T FABRICAÇÃO DO SFLANTF MFTflllCO:
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A escolha dos processos viáveis de fabricação a serem a
nalisados foi dirigida de modo a fornecer processos cuja r

ferramental fosse disponível e apresentasse baixo custo. Sa
lientando-se que esta restrição imposta é explicada, pois ?
primeira etapa do trabalho consistia em obter um selante pa
ra imediata fabricação do vaso» para testes de avaliação e?
trutural. Entretanto, o trabalho se extendeu ao estudo de
outros processos que mesmo mais complexos poderiam conferir
selantes mais confiáveis, cujof resultados também são apre-
sentados.

Os processos analisados fofam os seguintes:
a) Repuxamento Manual - Sojdagem
b) Repuxamento de Tubos
c) Estampagem Profunda - Repuxamento

a) Repuxamento Manual - Soldágem:
Este processo consiste basicamente em se apoiar um -

disco num molde fixado no torno repuxador e através de uma
ferramenta, forçar o disco a tomar o formato do molde. . 5

A peça resultante ida operação de repuxamento pode ser
vista na Fig. 1.

Fig, I - Peça Repuxada • - /• , .

Na confecção do selante metálico, são empregadas' duas
das peças apresentadas na figura 1, cuja junção e efetuada
pelo processo TIG de soldagem. Entretanto, precedendo a
soidagem central, as peças são perfuradas nos donos, de for
ma a permitir o encaixe e a soldagem dos bocais de alimen-"
tação. A presença de dois bocais se deve a Imposição do se
tante possuir dois pontos de ancoramento <jfis fibras, nõ
p r o c e s s o d e bobinayciii, u m a VÍ;/ q u e .» b o b i n<irfcir pol.tr fllntl.i
nao se encontra Implantada. 0 selante soldado e ajustado e
apresentado na Fig. 2.



F1g. 2 - Selante pronto

_A operação seguinte consiste na execução de ensaios h1
drostatícos para verificar a eficiência da soldagem com res r

peito ao vazamento.

b) Repuxamento de Tubos:
Um dos processos utilizados de fabricação de vasos de

pressão em aço i o processo de repuxamento de tubos. Segundo
este processo, um tubo é fixado por uma pinça num torno repu
xador e a ferramenta força a compressão circunferência! d?
extremidade até o completo fechamento. 0 domo assim fabrica-
do i eficiente quanto a vazamento, pois sendo a operação efe
tuada a quente, na etapa final ocorre o ceideamento do metal*.
Quando da confecção do bocal, após o fechamento, limita-se o
curso da ferramenta. Um vaso fabricado senundo este processo,
tem a vantagem de ser inteiriço, sem pontos de costura. Devi
do a esta característica, foi efetuado o estudo para a adap"
tação repuxando-se tubos de alumTnio.

0 domo repuxado é visto na Fig. 3.

Fio, 3 - Domo Repuxado



A operação senuinte seriam os ensaios rcetalogrãficos pa
ra analisar a região de caideamento, tendo como objetivo 7
verificação de sua eficiincia.

c ) Estampagem Profunda - Sepuxamento:

Este processo foi estudado como um processo alternativo,
para a eventualidade do caldeawento no repuxamento de tubos
se mostrar deficiente._l!ma vez detetado tal problema, no ca-
so do vaso possuir um único bocal de alimentação, a peça ini_
ei aimente seria estampada, após o que o bocal seria repuxadõ.
A solução encontrada por este processo é viável uma vez que
a regiac onde deveria ocorrer o caldeamento é exatamente a
posição do orifício de pressurização.

3 - DEPOSIÇÃO DA CAMADA DE MATERIAL CONJUGADO: (Técnica de
bobinagem}

Uma vez definido o processo de fabricação do sclante, de
posse da peça pronta, passa-se para a secunda etapa para a
obtenção do vaso de pressão. Esta etapa consiste' na deposi -
ção da camada de material conjugado pelo processo de tobira-
gem do filamento contínuo de material reforço, embebido _ em
resina. Entretanto, fez-se necessário definir a composição -
da espessura de parede do material conjugado para dada capa-
cidade de pressurização.

3,1 - Definição da Composição da Camada de Material Con-
jugado:

A análise de tensões de recipientes cilíndricos de
pressão de parede fina fornece que u = 2o,. Uma ;ez que o
filamento permite a depos.ição.^em principio, sob qualquer ãn̂
guio, poder-se-ia escolher um angulo que fornecesse as comp£
nentes a e c na proporção 2:1, que estaria garantido não

v Z

só uma estrutura resistente as tensões desenvolvidas, como
também uma estrutura balanceada. Os cálculos fornecem para
este angulo de deposição, o valor 54.74 6. £ Entretanto, a
lei de Clariot define aue o filamento somente se estabiliza-
rá sobre a superfície de deposição se o ânqulo de deposição
for: 3

o « are sen -ç * (1 )

onde a, d e D sio: o ângulo de deposição das fibras, o diãme
tro de abertura polar e o diâmetro da perte cilíndrica do v£
SO) respectivamente. Para as dimensões usuais "d" e "D", os
angules de boblnagen geralmente são menores do que 54.74°,
havendo portanto a necessidade de se complementar a camada
de material conjugado com bobinagem circunferencial, para
compensar a perda de resistência nesta direção.

As espessuras de material conjugado bobínado circunfe -
rendalmente (t ) e heliçoidalmente (t. ) podem ser calcula -
d«s em função da espessura total (t ) por:
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3cos*a (2)

t = 0 • Jtg'o)

0 calculo de "t " ê efetuado desde que a capacidade
de pressurizaçao máxima (p) seja definida em projeto.Os pas
sos para o dimensionamento completo do vaso de pressão sãõ"
dados a seguir. 6

a) Definido o valor de "p" e especificados os materiais
de construção, arbitra-se um valor de "0", que representa a
espessura relativa de material conjugado (t-*) e do metal

b) A partir das resistências a tração do material conju
gado (o,..) e do metal ( O » » avalia-se a resistência ã tra ~
ção equivalente (o mj x) e q > Por:

(o -

c) Calcula-se a espessura de parede (t) para a capacida
de de pressurização definida (p). ~

3pD
(5)

d) Calcula-se as espessuras relativas de metal e do con

jugado por: ""

* « ' Btmc <6)

* • '«c * *. (7)

3.2 - A Técnica de Bobinagem:

Definidos os parâmetros envolvidos na fabricação
do vaso, o selante metálico, cuja função primária é de man -
dr11 para a deposição da camada de material conjugado, ? fi-
xado na tobinadeira (mostrada esquemáticamente na Fig.4). 0
controle da operação de bobinagem ê efetuado numericamente ,
sendo que o seu detalhamento S dado na referência 3. Final 1
zada a deposição do material conjugado, o vaso é posto em uma
estufa a aproximadamente 100'C para a "cura" da resina. Após
a "cura", o vaso está pronto para o ensaio Mdrostãtico.

4 - RESULTADOS E COMENTÁRIOS:



Fig. 4 - Máquina de Robinaçem
No seiante fabricado pelo processo "a", foi detectado

vazamento através do cordão de solda, no ensaio hidrostáti-
co. 0 corte longitudinal do selante apresentado na Fia. 5 ,
mostra claramente que houve problemas de falta de penetra -
ção e de material de adição.

Uma vez que os selantes obtidos por este processo sem-
pre estariam sujeitos a defeitos de soldaaem e a inspeção
na detecção de defeitos não garante resultados definitivos,
ele foi descartado. Entretanto, o primeiro vaso foi fabrica
do utilizando-se de tal técnica (Fio. 6) e os resultados nõ*
ensaio hidrostãtico suficientes para atestar as qualidades
do mesmo.

Fio.. 5 - Corte longitudinal
do Selante eviden-
ciado os Defeitos
de Soldagem

Fiq. 6 - Vaso ée Pressão
Bobinado
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relação aos processos "b" e "c" sao técnicas oue una vez

atestada a eficiência do vaso de pressão de material conjuqa_
do e selante metálico pelo processo "a", pod eu» ser escolhi -
dos como processos definitivos de fabricação do selante.

5 - CONCLUSÕES:
No levantamento das características do vaso de pressão

obtido, ã partir do processo "a" de fabricação do selante, ve_
rificou-se que para a pressão a que foi projetado, quando -
comparado com o vaso de aço de alta resistência, os seouin -
tes Ttens:

a) AlTvio de pt-.o estrutural da ordem de 25Í

b) Pelo principio de deposição das fibras, a obtenção de
uma estrutura otimizada

c) Facilidade de fabricação

d) Alta resistência estrutural

e) Resistência ã corrosão e condições ambientais

Por conseguinte, este vaso apresenta um grande potencial,
podendo substituir com vantagens os vasos metálicos convenci
onais em qualquer aplicação. Entretanto, convém salientar ~
que testes adicionais devem ser efetuados dependendo de sua
aplicação^ Convém destacar também gue este tipo de vasos de
pressão jl se encontra em utilização nas áreas aeroespacial,
médicas, marítimas e indústrias domésticas.
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