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RESUMO

Un bocal com diâmetro externo médio de IOOORI* e con espessura média de

150m», const i tu ído Integralmente de metal depositado por arco submerso (arame

S3N1Mol. 0 5mn). fo i fabricado na NUCLEP.

Ensaios nio dest ru t ivos , mecânicos, metalogríftcos e quíaicos r e t H i a -

dos em uma amostra de teste fabricada com o mesmo arocediroeuto e parânetros

de soidagem, mostraram resultados conforme as especificações vigentes para

componentes primários de centrais nucleoelétr icas, e , de uma maneira gera) .

propriedades mecânicas e tenacidade melhores do que as apresentadas pelas a-

mostras de bobais similares forjados.

Quanto ao aspecto econômico, ver i f icou-se que esse brcai apresenta me-

nor custo re ferente a Importações, em relação a seu similar forjado.
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1 - IHTRODUÇAO

Atualmente, os componentes primários de centrais nuclcoelétricas (va
so de pressão do reator, prcssurlzador t geradores de vapor) são fabricados a
partir de pecas forjadas de aço DIN 20 NnMoNt SS, unidas por soldagem a arco
submerso utilizando arame DIN SSNIMoi e fluxo piN 8t>435. A tabela I apresenta
O* requisitos de composição química e de propriedades mecânicas do aço OIN
20 MnMoNi SS, a a tabela II apresenta a composição química do metal depositado
pela soldagem a arco submerso. Neste caso, os requisitos de propriedades mecâ-
nicas para o aço DIN 20 MnMoNI 55 aplicam-se também ãs juntas soldadas e. con-
sequentemente, ao metal depositado.

Desde 1980. peças integralmente constituída;: de metal depositado por
toldagem a arco submerso tem sido utilizadas na fabricação de componentes pri-
mários de centrais nucleoelétricas /!/. Este novo método de fabricacio recebeu
o nome de "shape welding". Os consumTveis utilizados são os mesmos aefo* des-
critos, e a "liga" final classifica-se como OIN 10 WnMoNi S5 (ASTM A '•08 r.11).

0 emprego deste novo método de fabricação depende, antes de tudo, de
um balanço econômico favorável en relação ã fabricação por forjamento. Entre-
tanto, o "shape welding" proporciona vantagens peculiares que devem ser leva-
das em conta:

- A peca é fabricada pelo fabricante do componente, empregando sua mão de obra'
e eliminando-se o custo do transporte;

- A Instalação de uma unidade de "shape welding" não requer investimentos;

- As limitações para as dimensões e peso da peça dependem do maquiüário exis-
tente no fabricante;

- Não »ão necessários tratamentos térmicos de tempera e reventdo;

- A unidade de "shape welding" pode ser transportada para onde for necessário;

- A prea é posta 1 disposição era menor tempo;

- Hi menor risco de rejeição da peça, porque os defeitos possíveis de ocorrer
podem ser detectados facilmente por ensaios não destrutivos e reparados /!/;

- A composição química 2 mais homogênea, não se desenvolvem macro segregações
porque o volume de material solidificado de cada vez i pequeno /!/;
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- A» pecas exibe» tamanho de grão pequeno, que aumenta a resistência mecânica

e • tenacidade» aléa de fac i l i tar a inspeção por ultra-som;

Especificamente e» relação ao aço 10 HnMohi SS:

- COM» será discutido adiante, as propriedades Mecânicas são M Í S homogêneas .

«ais isotrôpicas, e no mínimo semelhantes ãs apresentadas pelos forjados de

aço OIH 20 KnMoNI SS. A tenacidade i be» superior / ! / ;

- A soldabiltdade i otimizada pelo menor teor de C. Sua zona temicaaente afe-

tada (ZTA) e nenos suceptTvel i fonaacão de grãos grosseiros e , en const •

quência, menos suceptTvel a fragilização a quente, e por reaquecinento.

Cm 1934, a KUCIEP decidiu desenvolver um programa objetivando u t t i l -

iar o "stape welding". Para esse f im, foi confeccionada m peça (mostra) de

qualificação de procediMnto de fabricação que, através de ensaios destrutl -

vos e não destrutivos, comprovou a eficácia desta técnica. Com base nesta ex-

periência, foi fabricado o bocal de água de alimentação de u* gerador de va-

por ( f i g . 1) . 0 objetivo deste t.*abalno c apresentar o procedimento d* fabri-

cação deste bocal e discutir as vantagens técnicas c econômicas decorrentes da

utilização desta técnica de fabricação.

2 - QUALIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO

A peca de qualificação foi fabricada empregando-se os mesmos consu •

mTveis e mesmos parâmetros de soldagem utilizados nas soldagens de união do

aco DIN 20 HnMoNt 55 - arame DIN S3NiMo1 I Sn», fluxo D1N 8t>435. 700A. 30V .

SOOnm/mtn, corrente continua, polaridade positiva, temperatura de pré-aquecf •

mento 2 150°C e de interpasscs i 250°C. A seguir, cia foi submetida a u* tra-

tamento térmico de alívio de tensões ((00°C/4h) e usinada para suas dimensões

finais. ApÕs a usinagem, a peca foi testada por ultra-som e partículas magné-

ticas conforme KTA 3201.3 IV. nio apresentando indicações reglstriveis.

A peca foi também submetida a ensaios mecânicos - tração, dobramen-

to , impacto 1S0-V e dureza HV10 - cujos resultados constam da tabela l i t • ,

c a ensaios macro e micrográficos que tio mostrados nas figuras 2 e 3, respec-

tivamente.
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Veriffci-sc, da tabela III. que os resultados dos ensaios mecânicos
estão a» conformidade COM OS requisitos da XTA 3201.1 /2/. A Mcrograffa
(fig. 2) não revelou qualquer descontinuidade, e as micrografias (fig. 3) «os-
tra» que a região de grãos colunares do metal de solda constitui-se de ferrita
de contorno de grão e ferrita acircular. enquanto a região de grãos refinados
constitui-se de ferrita actcuiar. A grande quantidade de ferrita acicular pre-
sente tanto na região de grãos colunares quanto na região de grãos refinados
responde pelos valores elevados de energia absorvida ao impacto /3/.

y r FABRICAÇÃO DO BOCAL

A unidade de "shape welding" utilizada constitui-se de uma mesa gira
tõria c m capacidade de 10 ton, uma fonte de corrente continua com capacidade
1400 A, dispositivos de prê-aquecimento a chama e ventiladores.

0 arame de solda foi posicionado paralelo ao eixo do bocal. No iní-
cio, a deposição foi feita sobre a place base (fig. 4). Após se obter espessu-
ra suficiente (fig. 5) esta foi retirada, e a deposição prosseguiu na superfí-
cie oposta. Durante a composição da base do bocal, alternou-se várias vezes a
superfície de deposição para se evitar empem». Sempre que possível, a camada
de solda foi feita em um só passe e, para isso, a peca foi resfriada com o au-
xílio de ventiladores, principalmente quando da soldagem das últimas canadas

( f i g . 6 ) .

Após o término da soldagem, o bocal foi submetido a tratamento térmj[

co de alívio de tensões (600°C/4h), retirou-se as amostras ( f ig . 7) por cor».e

oxiacetilinico e usinou-se o bocal para suas dimensões finais ( f i g . t ) .

4 - VAWTAGENS TÉCNICAS

Além das vantagens gerais J i enfocadas no item 1 , o "shape welding "

proporciona outros aspectos de interesse específico para a fabricação de compo

nentes primários de centrais nucloelétricas:

• A proteção contra corrosão das peças*, referentes as superfícies internas do
componente, podem ser feitas por apenas uma camada de revestimento austcníU
co devido ao baixo teor de C da peça. em lugar das duas camadas necessárias
•os forjados;
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• «o caso específico de bocais, este revestimento pode ter feito sta*tu»e« •
•ente ã fabricação do bocal;

Para o futuro, estão e» estudo alguus Modificações que vis** reduzir custos

de fabricação pela utilização do 'shape welding" (aco OtN 10 IWtoNI SS).

- Soidagen sen prê-aquecinento c sem põs-aquectmento (encharcMento);

- Redução da espessura da parede CM razão da maior resistência mecânica obti-

da por este processo, en relação aos forjados de aco OIN 20 HnHoNI SS;

- Utilização de vários cabeçotes de soidagem simultaneamente. Implementando -

se o sistema de refrigeração, possibilitando assim, jumento a» taxa de depo

sicio de 6 Kg/t) para 20 a 40 Kg/h.

5 - vArruGcns ECOHOHICAS

Caso o bocal não fosse fabricado na NUClEP, este teria que ser Im-

portado. Comparando-se os custos totais entre o bocal fabricado por "shape

welding* e o que seria Importado, posto na NUCtEC. ní» se verificou diferença

significativa.

Entretanto, em termos de divisas, a economia foi de 461 aproximada-

mente, já que apenas o arame e o fluxo são importados t , consequentemente, pa_

90s em rioeda estrangeira.

Conclui-se, então, que a fabricação do bocal por "shape welding" i

vantajosa pela economia que representa em moeda estrangeira. No futuro, COM »

Implementação desta técnica de fabricação, pretende-se obter U M redução w

custo total de cerca de 10%.

6 - COMCIUSUO

A experiência adquirida r.a fabricação deste primeiro bocal por

"shape welding" permite concluir qje:

6.1 As propriedade* mecânica» do aco OIN 10 MnHoNi 55 atende, con so -

bras, is especificações do aco DIN 20 HnMoNI 55 forjado.
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6.2 O processo proporeiO*I.I UMM rvitucJo substancial nos custo» tefcrvntes

• taportacõe*. «•» relação ao s twi l j r forjado.
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TABELA 1 - Co*pD>sJj.çãp_ química e propriedades mccãniciis tio

S5 iy.

(x)

C 0.15 - 0,25 Al 0.010 - O.a-10

Sf 0.10 - 0.35 Cu 0.12 B.JX.

Hn 1.15 - I.S5 , 0,020 mitt.

9 0,012 wax. Sn 0.01! max.

S O.OtZ max. H, 0.013 max.

Cr 0.20 max. As 0.0?S max.

No 0.40 • 0.S5 Ta 0.030 mix.

N1 0,45 - 0.85 Co 0.030 max.

Propriedades Mecânicas

Ensaio de tração a temperatura ambiente (Nurwa DTi S0I15)

. U n i t e de resistência: S60 • 700 HPa

- Limite de escoamento 0,2'»: z 390 l'.Pa

- Alongamento: 2 191

- Redução de area: 2 45i

Ensajodc tração a 3S0°C (Norma DID 5014S)

- LiMite de resistência: i 505 MPa

' Limite de escoamento 0,2'.: i 343 MPa

- Alongamento: i 14*

£2ii?. -d.e....IB!Piíl£.il9L-v. ('Norraa 0 I í l 50115)

- Energia absorvida (33°C): i 68 J

- Expansão lateral (33°C): i 0.9nw

Ensaio de ,>'clH_ni (Honna ASTM E 208)

Corpo de prova tipo PII

- HOT: & 0°C
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TABELA I I - Composição quTmlca do metal depositado por soldage» a

arco submerso.

8b435 (Worna OlH 8557)

Composição

C
SI

Mn

P

S

Cr

Mo

0.06

0.22

1.31

0,010

0.006

0,037

0,56

Arame

quTmlca

OIN S3NiHo1

( t )

Ni

Al
y

N,

Ta

Co

Cu

luxo 8b

0.85

0.016

0.01
0.017
< 0.01
0.008
0.07

TABELA I I I - Propriedades mecânicas da amostra de qualificação

("shape welding")

Ensaio de tração (Norma 01H 50145)
temperatura 3 5 O o c
ambiente 3SÇ c

- Limite de resistência («Pa) axial : 599 536

tangencial: 600 a 628 528 a 593

• Limite de escoamento 0.2l(W»A axia l : 437 392

tangenclal: 555 a 568 467 a 505

- Alongamento ( * ) ax ia l : 20,1 17,1

tangendo): 21.0 a 78.0 20.4 a 22.5

• Redução da irea ( t ) ax ia l : 70.8 66.3

tangenclal: 72,4 a 73.0 67,0 a 69.2

OBS.: Axial - 01 corpo de prova

Tangenclal - 04 corpos de prova

Ens»to de Impacto tSO-V 33°C (Norma OIN 50115)

- Energia absorvida (J ) : 157 a 221

- Expansão lateral (mm): 1,8 a 2,2

OBS,: 09 corpo* de prova «xia i t .

271



A I L ! . 4?_??V).J ..Ç D1N AitM

- Resultados: sou fratura

OBS.: 04 corpos d« prova axiais.

Ens»to de dobramento (Nonoa 01N S0M1)

- Resultados: sem trincas

OBS.: 04 corpos de prova.

Ensaio de dureza IW 10 (Norma Dl» 50133)

- Resultados: 201 a 219 HV 10

416

figura 1 Bocal de água de alimentação do gerador de vaper.
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•• ^^'£Zlággâg&gâàÊÍi
30 mm

loura 2 - Macroarafia da amostra de
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figura 3 - Micrografia da aaostra dt qualificação

«á§T
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'j.-^^^§f£*i3& '3

Microestrutur» da Região de grãos
colunares

Microestrutura da Ragião de grãos
refinados

Mmm
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Figura 4 - Início da deposição por soidegen

Figura 5 - Fabricação i» base do bocal
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Figura 6 - De?rsíc.io das últimas camadas de solda



figura 7 - Oinensõct do bocal como soldado, e localização das amo&lras
de produção.
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