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1. INTRODUÇÃO

Empreendimentos tecnológicos avançados têm sido acom
panhados de riscos cada vez maiores. A energia nuclear nao
escapa dessa tendência.

Para se contrapor a estes riscos, uma correspondente
evolução da tecnologia d» segurança tem acompanhado a evo-
lução tecnológica geral civ -.; diversos ramos industriais mo-
dernos. No caso de energia^nuclear, isto tem ocorrido des-
de o seu nascimento, no início da década de 40, e com re -
sultados extraordinários, sendo o índice de segurança de u
sinas e outras instalações dos mais altos da indústria mo"
derna.

A preocupação com segurança também tem acompanhado ,
como não podia deixar de ser, a construção das usinas do
Programa Nuclear Brasileiro. Este se inicia pela implanta-
ção de unia série de 8 usinas nucleares a serem construídas
no âmbito do Acordo de Cooperação entre o 3rasil e a Alemã
nha, firmado em 1975 (1). Esta fase do Programa visa im
plan'. ;r no País uma capacidade autônoma de projeto, manufa
turc 15 componentes, construção e montageir. de usinas nu
cie ;• : 3.

?oi decidido que estas usinas seriar, todas de um ^
me „:o padronizado, o que, além de proporcionar um merca-
de is ravel para a inc'itria ce componentes, contribuiria
gré Í .eiriente para a segurança das usinas pelo aspecto repe-
ti* ivo de seu projeto. Com efeito, os conhecimentos de pro
jf o e execução sedimentar-se-iam ao longe das S usinas,an
tí ce se caminhar para inovações queimais tarce, pode ~
ri im ser feitas a partir de uma experiência bem consolida-
do

0 projeto de urr.a usina nuclear é ditado de forma de-
ci iva pelas normas de segurança do país onde ela é cons -
traída. Assim, ao se importar o projeto da usina a partir
do gaís fornecedor de "know-how" - no caso, a Alemanha
está-se necessariamente "importando" todo o conjunto de
normas e critérios de segurança em que este projeto se ba-
seou. £ por esta razão que, ao se falar da segurança das u
sinas do Programa Nuclear Brasileiro, na sua fase inicial
atual, forçoso se torna falar dos critérios, normas e con-
ceitos de segurança do país fornecedor de "know-how" - a
Alemanha. Estes serão complementados pelo que já estiver
estabelecido no Brasil pelo órgão licenciador, a CNENCCo
missão Nacional de Energia Nuclear). ~*

As centrais nucleares do Programa Brasileiro são usî
nas de 1300 MWe de potência, usando reatores a água pressu
rizada (PWR), de tipo semelhante ao adotado pelo fornece "
dor de tecnologia alemão - a KWU - p.ex. , nas usinas de Bi
blis - B, Grafenrheínfeld e Philipsburg II. Decidiu-se T

construí-las aos pares por razões de economia de certas
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instalações que podem ser usadas em comum. As duas primei-
ras usinas do programa estão em construção em Angra (Angra
2 e 3) e as duas seguintes serão construídas no litoral
paulista. A filosofia geral de segurança de usinas desse
tipo e descrita em outro trabalho para esta mesma conferên
cia (2). No presente trabalho procurar-se-á abordar certos
aspectos especificamente referentes a Angra 2 e 3.

2. EXECUÇÃO DO PROJETO

Inicialmente, comentar-se-á brevemente alguns aspec-
tos da execução do projeto das usinas nucleares brasilei -
ras, já que foi a sua segurança, de forma lata, é" assegura
da, antes de mais nada,pela execução do projeto de forma a
dequada, em atendimento minucioso a todos os requisitos de
Garantia da Qualidade.

Foi considerado aconselhável concentrar o J* know-how"
básico de projeto de centrais nucleares em uma única firma
e para tal constituiu-se em 1975 uma firma de engenharia
especializada, a MUCLEN - Nuclebrãs Engenharia S.A., _ com
participação do fornecedor de "know-how" ,a firma aleir.i KWU.
Ja para Angra 2 e 3, as duas primerias usinas do Programa,
considerável parte do projeto de engenharia ficou sob a
responsabilidade da NUCLEN^ A responsabilidade global pelo
projeto é da KWU, que também se encarrega da execução da
parte complementar a da NUCLEN.

Um problema peculiar que se colocou nesta modalidade
"iividida" de execução do projeto, imposto pelo objetivo
de transferência de tecnologia, foi o probleira das interfa
ces entre a parte executada no Brasil e a executada na Ale
manha. A fig. 2.1 indica, a título de ilustração, a sequên
cia de projeto dos sistemas mecânicos da usina a cargo dã
NVCLEN. A harmonização das interfaces é* assegurada pela
chamada "revisão de projeto", executada pela^KWU para cada
e~apa importante de cada um dos sistemas mecânicos projeta
dos na NUCLEN. Para Angra 2^e 3,jia ordem de 60% do proje-
te de sistemas mecânicos já está sendo executada pela NU-
CLEN, o que indica o grau de avanço das equipes de projeto
já para estas primeiras usinas e o seu grau de contribui -
çao â segurança global da usina.

Os seguintes projetos, no conjunto da usina, são exe
cutados pela NUCLEN, seja diretamente ou sob sua responsa-
bilidade mediante subcontrato a empresas brasileiras:

Projeto civil
"Lay-out" geral e detalhado
Sistemas mecânicos:
- Sistema água-vapor principal
- Sistemas de água de refrigeração
- Sistemas auxiliares e anciliares do ciclo água-va-
por

- Sistemas de ventilação nuclear e convencional
- Sistemas de tratamento de rejeitos radioativos lí-

quidos e sólidos
- Sistemas nucleares auxiliares ( parte )
Projeto mecânico das tubulações
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No âmbito do trabalho de projeto de Angra 2 e 3 rela
cionado acima, há particularidades relativas especificamen
te a segurança e que são descritos brevemente nos parágra-
fos seguintes deste trabalho:

- Influências externas sobre os edifícios
- Estação de válvulas do vapor principal
- Conceito dos materiais envolvidos
- Conceito de Garantia da Qualidade

3. INFLUÊNCIAS EXTERNAS SOBRE DS EDIFÍCIOS

Um fator que influencia fortemente o projeto de uma u
sina nuclear é o conjunto de fatores^externos admitidos co-
mo passíveis de afetl-la. Segundo prática internacional (p.
ex., ca AIEA), as seguintes costumam ser consideradas:

. terremoto

. explosões ( p.ex. de veículos transportando explos_i
vos )

. queda de avião

. sabotagem industrial

. gases venenosos

. fragmentos projetados da turbina

Para Angra 2 •= l. a ZY.ZV. determinou que o projeto êe-
veria considerar terremoto, explosões e sabotagem indus
trial. Queda de avião não fci considerada devido ã baixissi.
ma probabilidade deste ever.te no caso de Angra 2 e 3, con -
forme demonstrado por calcule de probabilidades. Gases vene
nosos não foram considerados devido ã ausência de indús
trias que os empregassem nas vizinhanças. Fragmentos proje-
tados pelas turbinas foram considerados através da disposi-
ção adequada do prédio da turbina em relação aos outros pré
dios^ds usina, que torna impossível que prédios relaciona -
dos a segurança sejam atingidos por eventuais fragmentos da
turbina. Sabotagem industrial será considerada através de
medidas administrativas adequadas.

3.1. - Terremoto
3.1.1. - Classificações das Estruturas da Usina

Do ponto de vista de segurança, as estrutu-
ras das usinas são classificadas em duas
classes:

Classe I -
- Estruturas que são requeridas para o des-

ligamento seguro do reator mantendo-o em
condição de desligamento seguro e em con-
dições de ~emover o calor residual;

- Estruturas cujo dano ou falha pode causar
ou resultar em um acidente com uma libera
ção não permissível de radioatividade;
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- Estruturas cujo papel seja o de impedir
a liberação não permissível de radioati^
vidade; "~

- Todas as estruturas de suporte ou jun -
çao das estruturas definidas acima.

Classe II -

- Todas as outras estruturas

3.1.2. - Projeto sísmico

De acordo com as normas alemãs, no projeto
de usinas nucleares, dois sismos de* refe -
rência devem ser considerados:

Sismo de Referência de Projeto (SRP) - É o
terremoto de intensidade maxima que tenha
ocorrido dentro da mesma unidade sísmica,
dentro de um raio de 50 km do sitio da usi
na. Deve ser suportado múltiplas vezes:por
isso, o correspondente dimensionamento das
estruturas ê feito dentro dos limites elas
ticos.

Sismo de Desligamento Seguro (SDS) - Ê o
terremoto de maxima intensidade que, segun
do o conhecimento científico poderia ocor-
rer dentro de um raio de 20C km do sitio
da usina. Admite-se que será suportado ap£
nas uma vez na vida da usina. No dimensic-
namento das estruturas, admite-se que os
limites elásticos sejam ultrapassados.

Todos os prédios cuja estrutura sejam de
Classe I são projetados para resistirem a
Sismos de Referência e de Desligamento Se-
guro. Além disso, os sistemas e componen -
tes eletro-mecânicos contidos por estes
prédios e que são necessários para o desli
gamento seguro da usina são também projeta
dos para resistirem a esses dois tipos de
eismos.

Para as estruturas não dimensionadas â pro
va do SDS e do SRP é recomendado que se fã
ça uma verificação simplificada das mesmas
para o caso de sismos de baixa intensidade
que podem ocorrer múltiplas vezes durante
a vida útil da usina, a fim de que compo -
nentes mecânicos importantes não sejam da-
nificados e não haja grandes prejuízos ã
operabilídade da usina. Como no caso do
SRP, o dimensionamento das estruturas é
feito no regime elástico.
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3.1.3. - Projeto Sísmico no caso de Angra 2

A base para o projeto^sísmico de Angra 2
foram os dados sismologicos determinados
para a usina de Angra 1, para FURNAS, pela
Weston Geophysical.

Os referidos dados indicam os seguintes va
lores, para a aceleração horizontal, adota
dos diretamente na rocha, conforr.e recomen
dação da CNEN:

Sismo de Desligamento Seguro (SDS): 0,10 g
( mínimo exigido pela USNRC )

Sismo de Referência de Projeto (SR?): 0,05
g ( 5C% do SDS )

Para c sisrio vertical foi recomendado ado-
tar 2/3 dos valores acima.

No case ie Angra 1, com fundação rasa dire
tamente sobre a rocha, estes valores foram
considerados na face inferior da laje de
fundação.

No cas- ;-.-. Angra 2, cuja fundação e em e£
taças, e v r, valores tiveram que zer apli-
cados r.:. : :3e das mesmas, sobre -~ rocha, e
a amplif; cação ao longo das camarins de so-
lo teve //ia ser considerada.

Os cált.los efetuados indicaram ="eleração
no sole r.o nível da laje de corcarr.ento das
estacas de cerca de 0,2g, sendo portanto
da orce::, do dobro de Angra 1.

Para as estruturas não dimensiona-as ã pro
va do SDS e SRP, foi utilizado o " Uniform
Building Code " dos EUA ( com fa~or de si£
micidade Z = 1/3 ).

3.2. - Explosões

Como norr.?. te referência para consideração
das explosões externas foi adotado o "U.S. Regulato
ry Guide n9 1.91". Foi admitida como hipetese de
projeto a possibilidade de um acidente, durante o
transporte de T.\'V na estrada Rio - Santos, que pas-
sa ao lado da usina.
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ESTAÇÃO DE VÁLVULAS

Outro asgecto importante para a segurança da usina é*
a estação de válvulas do circuito de vapor principal. Em
Angra 2 e 3 adotou-se o projeto mais moderno tendo em vis-
ta a segurança.

A estação de válvulas do circuito de vapor principal
é projetada para o controle dos seguintes acidentes:

- Ruptura da tubulação do vapor principal
- Ruptura de tubos do gerador de vapor com perda si-
multânea da alimentação elétrica normal

- Fechamento indevido de uma válvula de isolamento
do vapor principal e não funcionamento da válvula
de segurança correspondente.

- Náo fechamento de uma válvula de segurança.

A principal função da estação de válvulas do vapor
principal e possibilitar o desligamento rápido da usina,na
ocorrência dos acidentes acima, e, ao mesmo tempo, evitar
a liberação de radioatividade para o meio ambiente ( se,
por exemplo, por ruptura de tubos do gerador de vapor, ra-
dioatividade for transferida io circuito primário para o
secundário).

Para a execução dessas íur.ções, duas soluções foram
desenvolvidas pela KWU, uma solução "interna" ccrr. uma das
válvulas da estação instalada direta.-ente sobre z gerador
de vapor com as funções de iscla-er.tc e de segurança;e uma
solução "externa" com toda a estação de válvulas situada
fora da contençlo, ambas aceitas pelas autoridades na Ale-
manha (RSK). Para Angra 2 e 3 adotou-se a solução externa,
que ê a versão mais moderna e cue ver. sendo adotada em to-
dos os projetos recentes da KWU.

..Com auxílio da figura 4.3.1 são descritas a disposi-
ção básica e o modo de atuação da estação de válvulas. A
estação consiste basicamente em sete válvulas ( para sim -
plificação, válvulas piloto e de drenagem não estão repre-
sentadas ). As válvulas estão representadas nas posições
correspondentes à operação normal da central. As suas fun-
ções sao descritas a seguir:

A válvula de isolamento do vapor principal ten a fun
ção, no caso de uma ruptura da tubulação do vapor princi ~
pai, de isolar rapidamente os geradores de vapor do vaza -
mento,de forma a impedir uma evaporação total e descontro-
lada da água dos geradores de vapor. Isso ocorre atrsves
do isolamento das tubulações ex direção a turbina.

A válvula de isolamento daestaçãodealíy.í o atmosfe"
rico e instalada a montante da coi're s ponde n~te válvula às
controle e permanece fechada durante a operação normal, de
forma a evitar vazamentos de vapor para a atmosfera devido
ã eventual não estanqueidade da válvula de controle. A vál.
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vula é aberta quando, para controle dos acidentes acima ei
tados, a pressão do circuito secundário e reduzida automa"
tica e controladamente por intermédio da válvula de contro
le de alívio atmosférico.

A válvula de isolamento a montante da válvula de se-
gurança tem como função impedir a total evaporação do con-
teúdo do gerador de vapor caso a correspondente válvula de
segurança permaneça aberta apôs ter atuado, e de limitar a
liberação de atividade para o meio ambiente no caso postu-
lado de ruptura dos tubos do gerador de vapor.

A válvula de segurança tem a finalidade de manter a
pressão nos geradores de vapor e nas tubulações do vapor
principal dentro dos limites da pressão de projeto.

As válvulas de aquecimento ( de isolamento e de con-
trole ) tem a função de, durante a partida da central,pro-
moverão aquecimento das tubulações de vapor principal e
das válvulas de admissão da turbina segundo o gradiente de
temperatura adr.issível, prefixado pelo dispositivo avalia-
dor* de tensões a partir de medidas de temperatura er. dife-
rentes pontos do sistema.

5. MATERIAIS PARA COMPONEIITES DOS SISTEMAS DE VAPOR E NUCLEA-
RES AUXILIARES

.-. seieçã* de materiais a ie. quedos constitui aspecto
de grar.de importância para a segurança da usina. A '.'UCLEN
tem exercido ur. esforço sister.ítico no sentido de promover
a sua disponibilidade a partir da industria nacior.al. As a
tenções tem-se concentrado sobre os materiais para cs sis-
tenas de vapor e auxiliares, sob responsabilidade ca MU
CLEN já para Angra 2 e 3.

Na Alemanha, contrariamente ao caso do sister.a prima
rio,a seleção de materiais e de processos de fabricação pa
ra os cor.poner.Tes dos sistemas de vapor e auxiliares foi
deixada sõb responsabilidade do fabricante, até meados dos
anos setenta. A fabricação, os testes e os exames foram e-
xecutados segundo regulamentos convencionais, já que tais
componentes foram classificados como convencionais.

Pela extensão, nos anos recentes, da filosofia de se
gurança nas usinas nucleares tair.bém a grande parte da arei
"convencional" da usina, foi feita uma revisão dos mate-
riais a serem usados a fim de estabelecer um conceito de
materiais cara as futuras usinas nucleares. Este conceito
de materiais de modo geral basaia-s& nos critérios seguin-
tes:

1 - Limitação da quantidade dejnaf riais aplicáveis a um
número tecnicamente necessário i economicamente justi-
ficável,

2 - Seleção de materiais visando otimizar a combinação en-
tre as necessidades de projeto e fabricação.
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3 - Uso somente de materiais que tenham demonstrado serem con-'
fiáveis com base em uma longa experiência de sua produção
e de sua utilização em serviço.

4 - Otimização de materiais confiáveis com base na experiência
em serviço ou com base nos resultados de testes ( p. ex. ,
restrição na composição química, condições exatas de trata
mento térmico, determinação de processos de fabricação ).

5 - Aprovação de novos materiais sé após severa qualificação
com base nos conhecimentos existentes.

6 - Controle permanente dos resultados durante a fabricação e
durante inspeções de controle em serviço.

Em aditamento, um numero suficientemente grande de fabri
cantes qualificados deverá estar era condições de produzir e lT
dar com os materiais selecionados. ~*

Com b<ise nestes princípios normativos o conceito de mate
riais apresentado nos Quadros 5-1 a 5-6 foi estabelecido pela
NUCLEN e pela KWU para ser aplicado a componentes dos sistemas
de vapor e auxiliares de Angra 2 e 3 ( segunda coluna princi -
pai nos Quadros).

A primeira coluna principal r.ostra a variedade de rnate -
riais usados para a usina nuclear de Grafenrheinfeld, que é a
usina de referência para Angra 2 e 3. A diferença nc numero de
materiais usados entre as duas épocas indica a seleção feita
com base no conceito de materiais exposto. A primeira linha do
Quadro 5-1 é um bom exemplo desta seleção pois mostra a sensí-
vel redução de materiais para chapas de caldeiras (DIN 17155),
de seis para um só. Outros materiais tais como "Welmonil"(Qua-
dro 5-2) ou fundidos segundo DIN 16 81 (Quadro 5-5) foram tota^
mente descartados para uso em Angra 2 e 3. ~"

Este conceito de material é válido tanto para componen-
tes importados como para os que serão fabricados no Brasil.
Quando a NUCLEN_iniciou suas atividades há alguns anos, a prin
cipal preocupação era encontrar fabricantes qualificados para
os materiais exigidos afim de evitar custosas importações e
também ao final melhorar o nível de qualidade da indústria.

Os Quadros 5-1 a 5-6 incluem também símbolos que infor -
mam sobre o "status" de disponibilidade dos materiais no Bra -
sil.

Círculos significam que o material atualmente já pode
ser fabricado no Brasil. Entretanto, embcra passível de fabri-
cação no Brasil, a sua disponibilidade é uma questão da quant^
dade a ser encomendada, porque em muitos casos será preciso en
comendar quantidades mínimas que são superiores às necessárias
para a usina. Assim sendo, o uso de materiais ASTM equivalen -
tes, comumente fabricados no Brasil^ terá igualmente de ser
considerado, desde que haja equivalência com os materiais espe
cifiçados. ".
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Quadrados indicam que os respectivos materiais e pro
dutos semi-acabados só poderão ser fabricados no Brasil de
pois de algum progresso adicional, e as cruzes sem marca
significam que os materiais terão de ser importados,por en
quanto. ""

Em 22 empresas o processo de qualificação já esta en
andamento. Corridas iniciais de teste já foram feitas para
a qualificação de aço de granulação fina. Chapas, forjados
e tubos de aço carbono estão disponíveis, assim como forja
dos de material austenítico, dependendo principalmente do
tamanho do forjado. Não disponíveis são chapas austenxti -
cas de espessura acima de 8 mm.

A redução de materiais aplicáveis a um número razoa
vel de fácil manipulação quanto a projeto,processamento e
inspeção, com boa experiência em serviço,é essencial quan
to as crescentes exigências de disponibilidade, segurança
e aprovação, seja sob aspecto imediato ou sob aspecto de
prazo. Especialmente sob o ângulo da transferencia de tec
nologia, sô os melhores materiais, que apresentem os me -
lhores resultados, deverão ser usados.

A colaboração da indústria brasileira no processo
de qualificação dos materiais deve ser enfatizada.

6. GARANTIA DA QUALI1.--.LE

A segurança ie usinas nucleares é assegurada atra -
ves da aplicaçãc ia uni rígido e minucioso sistema ce Ga -
rantia da Qualidade a tcdas as eia;as de empreendimento -
projeto, fabricação, construção e montagem.

Com referencia ao sistema de Garantia da Qualidade
pode-se dizer que, sob c aspecto da metodologia, a práti-
ca adotada no Brasil para Angra 2 e 3 é similar à prática
alemã. A fig. 6-1 apresenta o conceito de Garantia da Qua
lidade adotado para Angra 2 e 3.

Dentre as diferenças com relação ã Alemanha surgi -
das devido ãs condições brasileiras, podem ser citadas:

a) - Programa formal da Garantia da Qualidade
Solicitação formal de un Programa de Garantia

da Qualidade e atividades afins como resultado da Re
solução 03/77 da CNEM que adotou as exigências do Co
digo de Segurança IAEA na Prática de Garantia da Qua
lidade em Usinas Nucleares, edição de 1976, e recen-
tes alterações pela Resolução 15/79 â edição de 197 8.

b) - Perito e Inspetores Independentes
A presença dos peritos e inspetores independer

tes é válida também nocaso de Angra, porém enquanto
que na Alemanha eles são requisitados pela autorida-
de licenci§dora, à qual por fim se repor-çam, no caso
de Angra, e a Concessionária que os requisita, sendo
a ela que se reportam.
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Não obstante, os peritos e inspetores independentes*
no Brasil tem o mesmo escopo de atividades que_normalmen-
te são exercidas para as usinas nucleares alemãs.

c) - Elaboração de especificações técnicas detalhadas para com
ponentes elétricos.

Este documento básico de compra não é usado na Ale-
manha onde a procura baseia-se em normas perfeitamente eo
nhecidas, e fabricantes bem conhecidos. Assim como para
os componentes mecânicos de segurança, para os itens elé-
tricos que afetam a segurança da usina as especificações
e os documentos de fabricação são revisados e aprovados
pelo perito independente, ao passo que o inspetor indepen
dente encarrega-sè das inspeções determinadas e da revi -
são da documentação.

d) - Seleção de fabricantes locais

Outro aspecto a salientar é a seleção de fabrican -
tes^locais. Para este fim foram elaboradas exigências es-
pecíficas de^Garantia da Qualidade referentes as áreas
mecânica, elétrica, de construção civil, e de_ tubulações:,
a serem obedecidas pelos fabricantes. As exigências são
aplicadas durante visitas de qualificação, sendo nessa o-
portunidade feita uma vistoria das atividades de Garantia
da Qualidade.

0 fabricante daqueles componentes que afetam a segu
rança da usina, ao receber uma encomenda, tem 90 dias a-
pôs assinar o contrato para apresentar seu Manual de Ga -
rantia da Qualidade para inspeção e aprovação da NUCLEN .
£ fornecida assistência especial aos fabricantes para im-
plementação do sistema.

Não obstante as diferenças acima indicadas, os as -
pectos da Garantia da^Qualidade estão cobertos,no Brasil,
pelo menos ao mesmo nível da Alemanha, e portanto são a
garantia.de que as exigências de segurança são atendidas.

(1) - FABRICIO, R.A.C. - A participação.brasileira na
construção das usinas nucleares» Trabalho apresenta
do neste Seminário (VI SNPTEE, 1981)

(2) - SELVATICI, E. - Análise de Segurança de Centrais Nu
cleares. Trabalho apresentado neste Seminário (VT
SNPTEE, 1981).
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Contenção

Válvula de isolamento
do vapor principal

Válvula de isolamento
do alívio atmosférico

Válvula de isolamento

Válvula de segurança

Válvula de isolamento
do aquecimento

Válvula de controle
do aquecimento
Válvula de controle
do alivio atmosférico

Silencia dor
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z
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NUCLIN

GRAFENRHEINFELD

NOTfM Mottriol

Conceito de moteriais para
Angra 2 « 3 .

Mottriol
(OIN ou •ouivalen-j
te ASTM)

Anókite químico I I
DIN
17 155

H I
H I I
13Crtfo44
17Mn5
19Mn5
15MO3 0.15C;0.3Mo;

0.60Mn;0.30Si
15Mo3

089
WStfc 2b

WSM: ?9
WStL 32
WStE 36

WStE 39
WStK M7

O.JHT;1.3nMii;

0,20C;1.50Mn
O.&OSi

wstr yt.

WStE 36

DIN
17 100

RSt 34-2
FSt 37-2
St 37-3
St 52-3

0.17C
0.17C
0.20C;0.55Si;
1.60MP

RSt 37-2
St 37-3
St 52-3

DIN
17 UMO

267

1.U5U1

1.U550

Ta > 5 x %C
C.10C;18CTi
9Ni
0.10C;18Cr;

9Ni
Nb > 8 x %C
0.10C;18Cr;
10Nij2Mo

1.M5U1

1.4550

1.4571

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONCEITO DE MATERIAIS PARA ANGRA 2 E 3,
SISTEMAS DE VAPOR E AUXI LI ARES.
QUADRO 5 - 1

O Podt t«r fobricodo no Brasil.
61 Fobricoçfio no Brasil possívsl, com

algum desenvolvimento^
X Alndo sujeito o importação.



GRAFENRHEINFELO

Nor mo

DIN
17 440

267

Moteriol

1.4580

1.4057

1.4301

1.4«*01

Conceito dê materiais poro
Angra 2 e 3.

Material
(OIN ou equivalen-
te ASTM)

Análise químico

0.10C;18Cr;
10Ni;2Mo;
Nb> 8 x %C
0.22C;17Cr;
2Ni
0.05C;18Cr;
9Ni
0.0SC;18Cri
10Ni;2Mo

1.4580

1.4057

1.4301

I
a
S

§
:E
8

li li s

SEW
M00

1.4439

1.4122

0.04C:17Cr;
13Ni;SMo;
0.2N
0.35C;17Cr;
lMo;U4i

1.4439

1.4122

Incoloy 82S 0.025C;42Ni;
71Cr;3Mo

Incx>loy 825

15NiCuMoNbS
(WB 36)

0.1bCil.3Ni;
0.80Cu;0.4Mo;
O.Ü3Nb

(WB 36)

X

"x"

X

X

Welmonil

VdTUEV Titânio

DIN
17 175

St 35.8 I

St 35.8 III

15Mo3

0.17C;0.80Mn
0.35SÍ
0.20C;0.35Mo;
O.35SiiO.8OMn

St 35.8 I I I

15Mo3

CONCEITO DE MATERIAIS PARA ANGRA 2 E 3.
SISTEMAS DE VAPOR E AÜXILIARES.
QUADRO S-?

O Pode eer fabricado no Brotil.
B Fobricoçòo no Brasil possível,

oJQum desenvolvimento.
X Alndo sujeito o importoçflo.



IMUCLBN

GRAFENRHE1NFELD

NOfffM Material

Conceito de materiais para
Angra 2 e 3.

Mattrlal
(OIN ou eqüivale*
t« ASTM)

Anoitae químico
3

i
i

DIN
17 175

13CrMo»»4 0.15C;2.5Cr;
IMo; O.GMnj
0.5SÍ

lOCrtto 9 10

DIN
1 629

St 35
St 35.4

0.18C
0.17C;0.4Mn;
0.35SÍ

St 35
St 35.M

DIN
1 785

17 660/
6U

Cu2n2QAl
CuZn28Sn
CuNilOFe

CuNi30Fe

78Cui2AL;20Zn
72Cu;lSn;28Zn
10Ni;1.5Fe;
lUn ;CuxJifexsnçí
30Ni;lFe;
1.5Mn;Cu dife -
renca

CuZn20Al
CuZn28Sn
CuNilOFe

CuNi30Fe

I
v<iruEV 19Mn5

13Crtfoi»1

C 22.8

15Mo3

17MnM

0.50Cj0.8Mn;
0.35SÍ
0.22C;0.60Mn
0.35SÍ
0.20Cj0.35Mo;
0.8Mn;0.35Si

C3< U5

C 22.8

15Mo3

6U0
0.2Cil.25Mn;
0.5Mo;0.6Ni

20MnMoNiS5

VctruEv 0.15C;1.5Mn;
0.8Ni

15MnNi63

CONCEITO DE MATERIAIS PARA ANGRA 2 E 3.
SISTEMAS DE VAPOR E AUXILIARES.
QUADRO 5-3

® Pode eer fobrieodo no Brosil.
E9 Fobrieoçflo no Brotii oo%vw\, com

algum detenvolvlmenfo.
X Aindo sujeito o tanportoçóo.



NUCLEN

GRAFENRHEINFELD

Nor mo Motoriol

Conceito de materiais para
Anç»ro 2 e 3.

Material
(DIN ou •quivolen-
t« ASTM)

Ano'liM químico

I
o

8

Es

li
I

DIN
17 670

CuAl 9Ni

CUAI lONi

9.5Al;5Nii4Fe;
Cu balance
9.5Al;SNi;4Fe
l.SMn;Cu

CuAl 9Ni

CuAl lONi

DIN
17 240

21CtWoV51
24CrtlcV55

2MCrMo5

Ck 35

0.25C;1.5Cr;
0.8Mo; 0.35V
0.28C;0.80Mn;
0.35Si;1.2Cr;
0.35Mo
0.39C;0.80Mn;
0.35SÍ

2MCrMoV55

24CrMo5

Ck 35

DIN
267

Classes <*.6
5.6
6.6
8.8

C < 0.53

0.32 S.C ^ 0 .

5.6

8.8
SEW
670

1.4921

1.4922

1.4986

1.4988

0.23C;12Cr;
lMo;0.8Ni
0.23Cil2Cr;2Mo;
0.35V;0.8Ni
0.10C;16Cr;
16Ni;1.8Mo;
0.1B
0.1Cil6Cr;
13Ni;1.3Mo;
0.7V

1.U921

1.4922

1.4986

1.4988

X

X

X

CONCEITO DE MATERIAIS PARA ANGRA 2 E 3.
SISTEMAS DE VAPOR E AUXILIARES.
QUADRO 5-4

9 Podo Mr fabricado no Brotil.
B Fobrtcoçôo no Brotil pottntt, com

olQum dtMnvolvimtnto.
X- Alndo tujorto o importo?*).



fMUCLBN

GRAFENRHEINFELD

Norma Material

Conceito de materiais para
Angra 2 e 3.

Material

AndliM químico (OIN ou equivalen-
te ASTM)

I
o

§ 1
i

I

DIN
17 445

1.4312
1.4308
1.4410
1.4408
1.4552

1.4581

1.4008

Nb?8x %C
0.06Cil8Cr;

0.06C;18Cr;
10Ni;2Moj
Nb > 8 x %C

1.455?

1,'ibH.I

!

DIN
17 24S

GS-17CrMu5S
GS-22Mo4
GS-17CrtfoV51
GS-C 25 0.23C;0.8Mn;

0.5Si
GS-C ?!>

DIN
1 li 81

GS-38.)
GS-4!».t
GS-52.3
GS-60.3
GS-62.3

DIN QQG-40
GGG-50

QCX5-70 QGG-'H).3

CONCEITO DE MATERIAIS PARA ANGRA 2 E 3.
SISTEMAS DE VAPOR E AUXILIARES.
QUADRO 1 - 5

<9 Podt «tr fabricado no Brotil.
EI FabricoçSo no Brotil pottfvcl, com

olgum dttfnvolvlmtnto.
X Alndo tujelto o importoçOo.



NUCLCN

GRAFENRHEINFELD

Nor mo Mottriol

Conceito de moteriois poro
Angra 2 e 3 .

Moterlol
Ano'lise químico (DIN ou equivalen-

te ASTM)

o

8
I Is

S
li

i
m

8

I
5

DIN
1 691

GG-20
O3-25 QG-25

DIN
1 G-CuAl lONi 78Cui9Al;5Nii

UFe
G-CuAl lONi

O

CONCEITO OE MATERIAIS PARA ANGRA 2 E 3.
SISTEMAS DE VAPOR E AUXILIARES.
QUADRO 5-3

O Pode ter fabricado no Bratil.
B Fabricação no Bratil possível,

algum desenvolvimento.
X Ainda sujeito a importação.
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FIG6-1 -GARANTIA DE QUALIDADE RARA ITENS RELATIVOS A SEGURANÇA NO BRASIL


