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1NTKCVUÇÃ0

A pfieòtnça dz ele.mzn.to6 não - metálicoi em açoi, ieja como inclu-

iõeò, ieja r.a &ofima. de iolução idlida é de modo geral nociva.

Seu controle torna-&t porem um ^a-to* critico quando o aço 4ede4

X-cwa a um ei«p>iego de tt£ía Ke.oponlabllA.dadn, tal tomo ocoKKQ. na

indã&tXjLa natltafi, poetando a &zK da maloK i.mpo>ttancA.a o tòtudo

dz 4ea& e^e-c-to^ òobit ai pxcptiizdãdtò do maXe.fi.ial.

Nc<A<ta monoQ/La^ia, c aço 10 AfnMoNÂ 55, utilizado em veuoA de. pae£

de A.e.atoKe.6 nucle.axe.b, é estudado inicialment& de. mane.itia

no capítulo 2, è&ndo a &e.guifL, no capitulo 3, a.pizi>e.nta -

o* t^íitoi, de.cotiie.ntdo da ptie.he.nca. do hid/ioginio, enxõ^Kz e

nz&*e. aço.

A {^agilização de. toldai, podendo le.va.K ã chamada tuinca a {,fiio,

t o ptiincipal nuultado da pfie.ie.nca do hidrogênio. O enxd^fit é

o maioK Kt&pon&ãvel peXo fiaigamento lamelai ["lamella*. teatUng"),

enquanto que o £ÕÍ£OAO atua no ientido de aceliKaK a ifiagiliza-

ção do aço expoito ã injiadiaçao de neutfioni Kapidoi.

finalmente, no capitulo 4, iãa de&cfiitoi oi metodoi uiuaii de

determinação de elementoi não metálica noi açoi. Eaei metodoi

dividem-&e em:

a ) - tiítodoi notimalizadoi pela A5TM e ISO.

í>)- Uétodoi modcfinoi e fiapidoi de detecção, não nofitnalizadoi.
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CAPITULO 1

SumáfLÍa do Sl&tzma Qina.doti dz vapon. e do vai o
de.
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VeicKicao iumãKia do P.W.R.

0 obje.t4.vo dz um KeatoK nucteax é utilizaK contKolada.mQ.nte. a eneK
gia libzKada pelai Keaçõci de. ^ ^ ã o do elemento combuitZvzl, tKani^
£o*imanr'c-a poK exemplo em er.eigia ete.tKi.ca. Jato z izito atKavzi do
aquecimento de. água. e gziacão de vapoK, que. e~ uiado pana movi.me.ntaK.
ai tutbinai que pKoduzem encigia zlctKica. Ho caio do P.W.R. {pKz±
iuKized viateK KeactoK), a acua num ciKcuito pKimã/iio e~ colocada em
contxato com o comtiuiiZve.1 iZail num vaio de pK-zaão, e zmboKa a
quecida a 3209C, não entfia em tbulição jã que eitã iubme.tida. a p*e^
iõe.i muito ioKte.i, [160 atm). Eita água, ciKculando em ciKcuito £e
chado, aquece o ciicuito iecandaftio atKavei de. 4 tKocadoKzi de caJüon,

01 gcKadoKe.i de vapoK, onde uma menoK pKe^ião {70 atm) pe.Kmite. a
dução de vapofi. 0 vapoK geKado movimenta então ai tuKbinai
de. e.neKgia elítKica. Alem do vaio de. pneAião e do geKadoK de vapoK,
o AzatoK poaui um pKe.iiuK.izadoK. paKa compemaA. ai ^lutuaçõti de. pKe&_
ião no int&KioK do vaio e. % acumuladoKti, cuja função e~ pKovtK n.eh_
UKi.ame.nto adicional no caio de uma queda iúbita de pKe.aão da água
dv. aK.Ke£ecimento do KeatoK. A &ig. 1 moitKa um e.ique.ma do P.til.R.

0 vaio de. piei ião

0 vaio de pKeaão do Ke.atoK coniiite em uma paxte, in^eKioK. e a tampa,
além doi pinoi unindo eitai duai paKte.6. Ele. é ligado ao pKÍdio via.
iupoKtei e uma eitfiutuKa apaxa^uiada e. ioldada engaitada em concKtta.
Ai conexo ei com ai ptiincipaii bomb ai de ciKCulação e com oi geAadohei
de vapoK é aaeguKada pox 4 tub oi ^KÍOÍ e 4 quzntzi. Ai conexões
doi tuboi ião ioldadai noi b o caio do vaio. Iodai ai iupe,K^Zciei em
contato com a água Ketebem Keveitimento auitenZtico ou ião ieÂ.tai de.
muteKial auitenZtico. Seu pzio total e dz 550 t . Ma £iguKa 2 zitão
moitKadai ai dimeniõei do vaio de

A caKcaça do vaio z ieita dz aço loKjado 10 MnMoN-t 55. 0 pKoczao
de iab/Ucacão dzitt ^OKjado, deicnJ.to a ieguiK, e moitiado na iig.l.

J. lieiina. Veii^ica-iz z aczKta-iz a compoiicão química. Uia-ie tin
qotamtnto a vácuo.

2, tnáliiz do topo e baiz do lingote, que. ião pKzviamente delz dii_

cuxtadai.

5. A tuipanacão da pa/itz czntxal do tingott.
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4. ¥oA.jamcnto paia. obtzti o anel.

5. Notima.lÂ.zação e -*eve.nido.

6. Ui<Lnage.m pruLmÕLfi-La.

7. Têmpctia e Azvtnido.

t. Hímoção de. coApci di/. pJiova.

9» 04 cofipo-i dt pfiova òão iiatadoA te.timicame.ntt de. modo a

aò cond-içccA o qu& o ma.te.xial íòtafLa 6u.bme.tido apÕA a mu n tag em

e te.£tadoj> dzAtKutivamente.

10. Uitinaazm de. acabamento c -tn^peção ^inal pox meto do 6 não

tivoò de. in&peção Aupe.Kiic.ial [magn&ticc] e inte.fina

77. Uontagcm.



Bomba do ?KÍ.mÓ.Kio

'i de. VapoK

Vaio de Ptie.*&ão

u
fr-il

fig. 1 - EAQuetwa òumãKÍo do P.W.R.

11200

F-ig dt pwhiOLO do ?WH. Em ( a ) , a *

em mm. Em ( b ) , < u pante.6 conAtituintt*. Em ( c ) ,

uma ío ío do vaAo dt pizM&ao em ja4e i-cna/. dt.
montagem.
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Tig. 3 - TabfiÁcação do anel



CAPÍTULO 2

O Aço 20 UnUoNi 55
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O Aço 20 UnUcNi 55

tt. HÍStÕiÍ.C.0

Taxa <jue pudesse sex utilizado o sistema gexadox de. vapox do L.li'.R.
[Light Watzx Keactox), exa necessáxio que o matexial a sex escolhi-
do satisfizesse as seguintes condições dl pxojeto:

I. Resistência adequada Õs tempenatuxas ambiente e de. sexviço.
II. Alta tenacidade., isto e, não lo&tz òUiczptZvzl ã

I I I . Eoa& pnoptiizdadzÁ ao longo da e.6pe4íuKa, nas QKOÒÒCLÒ ÒZ -
çõeA zxigidah.

IV. Boa òoldabilidadz, tanto paia òoldai dz co&tutia, como dz

V. Rziiitzncia a c.on.Koiao no lado a ^ica/i em contato com o
fiz{KÁ.gzKantz, o quz é obtido poK um AzvzAtimznto dz aço
inox auAtznltico.

VI. Guandz zhtabiíidadz a ^KaQilização induzida poK nzution&
na fizgião czntual do nzaton.

Poii tipo A dz aço loKam uiadoi òuczA&ivamentz pana. va&o& dz
de Kzatofiz* dztdz o começo da tzcnoloaia I.W.R.: oò da dtakhz
como o A 533 qKadz B paxá chapa atioiia, z A SOS claA&z 3 pana £
doi, com a dziignação alzmã: 20 UnMoNi 55, e 06 da cla&&z NiMoCti,
como o A SOS claòiz 2 com a designação alzmã: 22 NÍUOCK 37. Ambos
são usados dzpois dz tzmpz/iadoi z /izvznidos. Ha tabzla I são mos -
ttiadas as composições químicas desses aços, e na tabela 2 as pio -
pKizdaazs mecânicas zspzcificadas.

Na Alemanha, os aços da classe UiiÁoCti fatiam usados quase zxlusiva-
mentz como matzKial pan.a R.P.V.s IReacto*. Vnessune Vessel) atz 1976.
€ste tipo de aço sati^az todai as zspzdiicaçõzs, com exceção dz
mostuan uma czKtc susczptibilidade a tiincas de alivio de tensão na
2AC duxantz a £abtiicação, o que podia apatecex. como tKincas supex^i
ciais ao longo das soldas de topo, txincas sob Kzvzstimznto z mic.Ko_
iissuKas sob condão na solda de topo.

Uto levou a uma amp-Ca investigação acetica do comportamento do ma-
tZKial, especialmente de componentes soldados do KzatoK. A susczpti
bilidadz ã iKagilidadz dz nzlaxação z computada a medida que aumen-
ta o KiaoK da inspeção,

?O/L use motivo, o aço da classe UnUoNi [20 MnMoWÁ 55) zstã sendo
cada vez mais usado atualmente. Ele l bem menos sensível a
iiíá*él d i HLÜum.un JHUIUII niiiiiuji »i HJIBJU I mnnmn uimiiiii u



- 10 -

-

c

Si

Un

P

S

C*

Mo

Hi

Co

Ta

At

Cu

V

ASTM

CLCLA

<

0 , 1 5 -

0,50 -

<

<

0,25 -

0,55 -

0,50 -

n.

n.

n.

n.

<

A

A

A 2

o,

o.

o.

506

27

35

90

0,025

0,025

o,

o,

o,

A.

A.

A.

A.

0

45

70

90

. «

5

22 UiMoOi 37

KWU-Spec.

KS 1.1

o,

o,

o,

o,

o,

o.

77 - 0,25

10 - 0,35

50 - 1,00

< 0,012IJ

< 0,075

25 - 0,50

50 - 0,75

60 - I ,001 1

< 0,030

< 0,030

<1 0,050

< 0,70IJ

< 0,05

c

ASTM A 533

< 0,25

0,75 - 0,30

7,15 - 1,50

< 0,035

- ^ 0,040

0,45 - 0,60

0,40 - 0,70

n.A.

n.A.

n.A.

P

ASTM

cJtcu

0,15 •

0,15

1,20

<

<

0,45

0,40

n

Yl

n

n

A 506

S4 3

- 0,25

- 0,35

- 7,50

0,025

0,025

-

- 0,60

- 0,60

. . .

.A.

.A.

.A.

0,05

E

20 UnHoNi 55

KWU-Spec.

RE-WS 7.7

0,17 - 0,25

0,15 - 0,30

1,15 - 1,50

<: o ,o i2 T 1

< 0,075

< 0,20

C,45 - 0,60

0,40 - 0,60

< 0,030

< 0,030

<r o,o50

< 0,03

Tab. 1 - Compoiição qiumica do6 aço6 pa/ia

1. Ttoi pvunUldo pom components (ona da /legião ce.n&iat.:

Cu até 0,7It, P ate. 0,015, Hi cute. 1,10.
n.A. Hão
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Re&ÍAtêncta ã

1
inação (W/mm )

LürúXz de. E&-
2

coamento (N/rrro )

Atongaeituvto i

Itzduçio de

á/LOZ i

EneAgái Chafipy-V

(Jl

25ÇC

350ÇC

25?C

3509C

25?C

350?C

25?C

350?C

550-725

n.ò.

345

n.ò.

U

n.ò.

U

n.ò.

Mau 41

tív 34

560

490

392

343

19

14

45

n.ò.

64

52

522-689

527

344

2S5

!*

n.ò.

n.ò.

n.ò.

n.ò.

n.ò.

550-725

n.ò.

345

n.4.

n.ò.

3$

n.ò.

41

34

560

490

392

343

79

74

45

n.4.

64

52

Tab. 2 - ?/ujpíú.tdadu me.cârU.Cjcu> doò açoò pafw.

MAU- mbtúno vatofi rriídlo

UV - Valo». mZnüno

d l . - não
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para um componente, de r e a t o r , i d c . n t i . c o ao 22 NitíoCr 3 7 , [ t a b e l a 2 ) .

b. Propriedades Mecânicas

Paia os aços 22 NitíoCr 37 e 20 UnlioNi 55, podem ser esperados
res de titbit tenda, ã tração c tenacidade na fratura aproximados,
[tabela 2). Como um exemplo, a ^iaura 4 mostra uma distribuição
da resistência ã tração do 2C HntíoUi 55, juntamente com o 22 W-iMoCi 37.
A diApzi&ão de A.eiuliado6 mo&tKada neAAa {.jLqutia pode òei in^Zuenci^
ada pela maioK eu menox komoaene.idc.de na composição quZmi.ca. Como
moétia a &igutia 5, uma pequena variação na composição química pode
ac.aKA.etan. dileKença* significativa.* na micioestiutuna e duneza do
material, poti seu efeito sob-ie as cafivas de ttianS{oKmação.

?OK out fio lado, o aumento na velocidade de ies hniamento melhoia as
ptLopuJLedades de resistência e tenacidade.

O mai.VLA.al e utilizado na condição de te.mpe.Kado e tievenido, . e as-
sim, alem da melkoK velocidade de lesihJLamento, devem seK estudadas
a £t.mpen.atu)ia e o tempo ideais paKa o tievenimento. A {iquKa 6 mos_
tKa, pana 3 diferentes composições químicas, os valo fies de energia
absorvida no ensaio Charpy. Nota-se que existem combinações de tem
po e temperatura que maximizam as propriedades de tenacidade, para
cada composição química.

Na prática, o comportamento do material ao longo da seção e muito
importante nos materiais forjados para reatores. Os resultados das
propriedades an longo da seção, obtidas em peças em condições reais
de trabalho, juntamente com os resultados básicos discutidos acima,
conduzem diretamente, ã descrição do comportamento do componente.

Na £Í£ura 7 são mostrados resultados ao longo da seção de um anel
componente do reatei.

As figuras & i 9 mostram resultados de corpos de prova de tração
cortados de modo que o eixo de tração seja paralelo ã direção da
espessura, para um gerador de. vapor e um falange.

Não forau observadas anomalias na estrutura e na aparência da ira^
tura. EAte faato vem demonstrar que a micro-segregação não tem in_
iluência sobre as propriedades mecânicas, pois elas, devido ao faor
jamento, ao orientaK-se paralelamente ã superfície, se algum e&eiAo
tivessem, deveria e»te ser detectado num ensaio de tração na dire
ção da espessura.

A iigufia 10 mostra a influência da direção de for jamento na energia
absorvida em ensaio Charpy - V.
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22 Hi Mo Ci 37
?0M-»MoNi55

500 550 GOO 700 U mm 7

R.T.

fig. 4 - tíi&tognama dei fiteuttadoi dz uuaio dt i

pato. aço* 20 MnUoUL 55 e 22 HiMoOi 37.
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fig. 5 - CuAvcu, de Ati^fiLame/Uo continuo pana. açob 10 MnMoW-f- 55.

Una pequena. vaAÍação de. composição implica, em ienòZvdò mudançaò

nab pfioptieAadeA me&âniccu (Cfa c HV).
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c. Soldabilidade

Vaia. garantir a 4e.gufLança de. K.V.V.s, alem do comportamento do ma-

terial {orjado, de.ve.rn ser examinada* a ZAC, [zona afetada peto ca-

lou) e os depósitos de. tolda. Vevido ãs elevadas exigências de se-

gurança pana reatores nuc.lza.iti>, {oram dei envolvido* métodos de.

teste mai& acurados que os convencionais. Em particular, o proble-

ma da tlinca de alivio de tensão {oi cuidadosamente investigado. 0

alivio de tensão pode provocar decoesão intergranular na. tiegião de.

QKanu.la.cao grosseira da. ZAC. Esta. {ragilidade pode ocorrer como

tfiinca superficial ao longo do cordão, trinca sob cordão e sob re-

vestimento, todas elas na ZAC. Ma região superficial das ZACs é {ã

dl a de-tecção por métodos de inspeção superficial, enquanto que a

trinca sob revestimento pode. ser detectada por ultra-som, e ai trin

cas sob cordão são detectada somente pela técnica de. corte tangen-

ciais.

O motivo determinante desta dzcoe.são intergranular é a perda de du-

tilidade sofrida pela região da ZAC em que hã excessivo crescimento

de grão. investigações cuidadosas mostraram que o aço 22 NitioCr 37

e menos resistente, a esse. tipo de trinca que o 10 UnUoNi 55.

Van a que. o fenômeno das trincas de alivio de tensão pudesse. se.r in-

vestigado, {oram desenvolvidos meto dos que simulam uma estrutura de

ZAC de volume suficiente para ser testada. Na {igura 11 são mostra-

dos alguns resultados de testes de relaxação. Corpos de prova de

22 NiUoCr 37 e 20 UnMoNi 55 {oram tratados termicamente para simu -

lar estruturas diferentes de ZAC tais como, de granutação grassei -

ra e refinadas através de multipass es. Vepois disso os corpos de

prova {oram submetidos a uma deformação de 0,2% e levados ã tempera^

tara de alivio de tensões 1600QC). Observou-se que*

i) A maior parte da relaxação se dava nos primeiros 10-20 mi-

nutos.

ii) As estruturas simulando ZAC mostraram menor relaxaçãc que

a estrutura temperada c revenida do metal de base, ou a estrutura

do metal de solda.

iii) 0 aço 22 NiUoCr 37 rompe pouco tempo após o inicio do tra-

tamento, ao passo que o 20 MnMoNi 55 não mostra nenhuma {ratara du-

rante todo o tempo de teste.

iv) A estrutura de grão grosseiro re{inada de 22 NiMoCr 37, es_
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colhida pana. AimuZan a CAifiutuJia dz uma 6 o Ida em multipaAAZA, não

{ii.atiitt.ou..

OA JieAultadoA obtido* Indicam quí um KZ^ino da ZAtuutuna de. gKanu

Zação gxoAAzina z baAtantz eficaz contra aA trincaA de. alZvio dz

tzniõzA, z que. ao mamo tenpo, c Azlzção adequada dz matzuial z

4u.4ide.ntz paia zvitã-tai. POA. Zita razão o aço 20 UnUoNi 55 £oi

qualificado pela Kb!U paKa. zompontnizi dz KzatoKZA.

A homogznzidadz do matzxicZ ioxjado tambzm z um &atoJi impo Kt an ti

na 4ua òoldabiiidadz. Aòiim ião ptizjudiciai& KzgiõzA dz zxc.Z6A.iva

conczntA.ação dz caxbono, mic*o&ZQtLe.gaçò'z& z vazio A .

d. SeXtcção de dz£zitet,

Boa tzhtabitidadz z poi&ibilidadz de. dztzcção dz dz^zitoi ião A.Z-

ítíòiaoA pana c exame dot {otijadoò pana aplicaçõzA nuctza-

. A izltção do pn.oce.&&o dz labtuLtação dzvz mantzn. completa tzA-

tabitidadz doA componzntti. Ha CAcolha do mito do dz znAaio não dzA_

tKutivo a AZA. uAado, dzvz AZÍL conhecida a poAAibilidadz dz czxtaA

kztZKogznzidadzA, bzm como dz Aua ̂ ourna e localização, com baAZ

naA tzcniccLA dz vazamento, £oKma do lingotz, z tzcnicaA dz £oà.ja -

mtnto, ju.ntame.ntz com o tuatamznto tzKmico.

Há alguma* qaz&tozA cm abzKto aceica dzoAZA znAaioA não dzAtKuti -

VOA:

i) A oKigzm, {otvma, tamanho z poAAibitidadz dz poAAlvziA 4a-

ihaA em alguni lonjadoA, ba.6e.ado no pnoczAAo dz ̂ ab/iicação, d&vzm

AZK maiA bzm ZAtimadoA.

ii) Vzvz AZK dzAznvolvida uma mzlhon coKizlação zntfiz OA AÍ-

naiA Kz^lztidoA no ultua-Acm z a {ontz dzAta nz^lzxão.

z. Fragilização pon. nzutfionA

A inagilização provocada pen nzu.tx.onA nãpídoA nzApondz pzla pxinci

pai di^ziznça noA KzquiAitcA doA matzuiaiA patia KzatoKZA, em compa

ração com OA vaAoA dz pnzAAão convzncionaiA.

0 bombandzio poK nzutüonA KapidoA {iiaailiza a pafitz czntKat do iza

toti, ao aumzntai a quantidade dz atomoA em poAiçõzA intzKAticiaiA.

0 p/iojzto do Kzatofi deve. aAiequKax quz dufiante toda a Aua vida não

havZKa uma inagilizaçao inaceitável, tzndo A ido OA aço A 20 MnMoNi

55 e 22 NÍUOCK 37 AzlecXonadoA pon. tauAa dz Aua baixa AenAibilida-

dz ã inagilização po/i



Cz\to6 e.lzmznto6 como o cobxz z c £Õ6^on.o, aumentam a tzndzncia a
poK ncu-tioru, e poA. 4.660, Aua pfic.6e.nca no aço que.

o czntJio do Kzaton. c npzcialmentz limitada, [tabtla IJ.

• V • ' •.



- 20 -

Ç_A_P_7 T U L O 3

Influência do A ile.me.ntoi, nao me.talA.csA



3.1 Hidrogênio

0 hidrogênio e um tf. emento sempre indesejável nos aços por Sua ten

dencia a £ragilizã-tos, e como pode ser intficdu.zi.do no 20 UnUoNiSS

através da scldagem, a comportamento desse aço carregado com hi-

d-icgên.:.c merece estude, a &im de. de.ie.fi.mina\ até. que ponto elr c

Aiuceptlvet ã £ftaollização e que ^atoiei controlam eòta liagíliza

ção.

1 Aabido que a pnetenca do hidrogênio noò aço& pioduz di.vtJU>a& e-

tais como:

•c) Ve&caubonetação e liòi>uKaçã.o intefLQA.anu.lan, quando o aço

i 4ubme.ti.do a tempeKatuKa e pKZòiõeà pcnciaiA de hidnogênio eteva

da*.

i.i) flocoi ou "kaJLKtine ciackà", de.cotitiente& da pt.eie.nca do

g&é no lingote e doi e&£oA.çoi mecânicos de Zaminação ou £oxjamen-

to.

JUJL) Bolhas e "uoKmholes", neòultantes da. toldagem com eletKo -

dos de alto potencial de hidrogênio.

iv) Olhos de peixe, que aparecem quando da fanatu/ia de coupos de
pAova de metal de solda em ensaios com baixa velocidade de de£on.-
meção.

No aço 20 MnHoNi 55, a possibilidade de descaibonetação é evitada,

pela pfiesença de um ̂ omte ^oimadou de caibo netos como o molibdê -

nio. 0 empiego de lingotamento a vácuo ptievine o apa/iecimento de

flocos, enquanto que as bolhas e olhos de peixe são combatidos p£

Io uso de eletiodos de baixo hidrogênio.

0 peiigo do hidrogênio nesse aço está relacionado ã possibilidade

do surgimento da trinca a brio ou trinca atrasada.. Vor sua impor-

tância, a trinca a {rio ê estudada separadamente a seguir para OA

aços em geral, antes de ser analisada a possibilidade de sua ocoviên^

cia no 20 MnUoNi 55.

- Trincas a irio:

São muito perigosas, pois podem produzir-se após um tempo prolon-

gado e sem aviso, formam-se na 1AC, devido ã combinação de altas

tensões residuais provocadas pela solda e da presença de hidrogê-

nio oriundo do metal de solda. Estes dois fatores são agravados
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pela estrutura usualmente menos dãtil da ZAC. Pode-se simular a

Situação íxlòtíníe. na ZAC, intreduzindo-se hidro gênio num corpo

de. pKova e tracionando-se~o. A fragilização se manifesta então

por uma queda na capacidade de deformação, em particular da redu-

ção dz ãiea, mesmo pana ccncent-.zções mínimas (2-6 ppmj, e aumen-

ta progressivamente a medida que c hidxcgênio &e difunde no metal.

A tuinca a $A.io é maii pe-iigoòa pana açoò de média e alta xe&iò -

tenda, pon &e pnoduzii bem abaixo do limite elãitíto e pana teo-

KÍA muito Kiduzidoò de hídiogênio ( - 7 ppm).

O tempo de nutuia aumenta quande diminui a ten&ão xeínante, e a-

baixo de uma celta ten&ão a txir.ca não &e pio paga.

t {unção da miCLoe&tiutuKa. A& uiKutu-ia& lamelaieò são maii &en-

*Zveiò que aò globula\e&. Uan.ter.&ita e bainita ín&eKioi lão a& eA

tKutufiai mais

Vaia um eA£oA.ço aplicado, o tempe neceA&âiio a Kutuia em pnetenca

do hidrogênio decie&ce quando hã um entalhe com diA.ec.ao peipendí-

culan. ao eJ>&oKço.

Oò vi tudo 6 de Troiano mo 6 tratiam que a iniciação da iíòiuia exige

un cento tempo de incubacão, e a propagação ulterior íe £az dei -

continuamente, por degrau*, l&ig. 12).

A trinca a £rio, e &en&Zvel ao* {.atorei- elevação de reòiòtência

mecânica, estrutura metalográfica e gA.au de encruamento, sendo ai

estruturas mais plástica* ao menos sensíveis ao fenômeno.

- Mecanismos da trinca a irio

foram propostos historicamente três mecanismos tentando explicar

a {ragilização sofrida pelos açcs em presença de. hidrogênio [1).

1) O mecanismo de pressão de Zapp£e que sugere ser a rutura pro-

vocada por hidrogênio molecular preso em cavidades e defeitos do

cristal. A pressão desenvolvida se somaria ãs tensões existentes,

[devidas ã solda por exemplo), levando ã ^alha prematura.

2) O mecanismo de Vetch, propondo que o hidrogênio adsorvido nas

paredes de micro trincas tornaria mais iatil a propagação destas,

pelo decréscimo da energia superiicial.

3) O mecanismo de Troiano, modificado por Oriani, propondo que

diminuiria a energia de coesão entre os átomos de ierro em lugares
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i 16 24 32 40

TEMPO VI APLICAÇÃO VA CARGA

F>cg. 12 - Tnopagação da. ^latuKa em ma-íe^-tai ca.iizga.do com
hidfioginio. A jĵ iaíu îa ccmeça apõí um ptiZodo de ã
e pKe.ue.gue. em chapai, de.4continuamente., atí a
tal do aço.
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onde houvesse concentração de hidrogênio. Esses lugares seriam pa

ra Troiano, regiões de maxima triaxialidade de tensões e paia 0 -

riani, a ponta da trinca, onde. a de.$onmação não obedece a lei. de

Hooke.

Embota a maioria doò autoizs conccxde.m hoje com o último mecanis-

mo, ainda não hã um acox.de completo sebre a maneira pA.eci.6a segun

de a qual a conce.ntA.acao dt átomos de hidrogênio numa região dimi

nui a resistência do aço.

A TAinca a £íi.o no aço 20 UnUcNi 55

Como £oi vi&to, o hidrogênio pode &e\ intn.oduzi.do no aço 20UnUoNiSS

atA.ave& da &cldage.m, faagilizandc a ZAC e podendo ievax ao apare-

cimento da chamada trinca a ^nio. Em viàta diò&o £oA.am realizador

ti tudo 6 òôbre a influência do pnoce&ào de fabricação na &en&ibi.li

dade a fragilização por hidrogênio. Eòàa &tnòibilidadz pode &er

medida, atraveò do tempo nece&&ãrio para a rutura de um corpo de

prova entalhado carregado com hidrogênio e iubmetido a uma carga

constante. A medida que *e diminui, a carga aplicada, o tempo de

rutura aumenta, até que abaixo de uma certa carga não hã rutura me&_

mo para um tempo muito grande. A diferença relativa entre. e6&a cor

ga minima com o corpo de prova com hidrogênio e 4em hidrogênio in

dica a fragilização òo^rida.

Outra £orma de avaliar a éemibilidade ã fragilização e ensaiar

um corpo de prova entalhado com velocidade, de deformação conitan-

te. Pe {orma análoga, a fragilização é medida pela diferença rela

tiva entre a re&i&tência ã tração entre oi materiais carregado e

descarregado.

Por estes dois métodos, para corpos de prova com estrutura simu -

lando a ZAC, o processo de desgazei^icação a vácuo mostrou-se mais

e£icaz, tornando o aço desgazei&icado a vácuo menos iragilizãvel

que o acalmado com Si-Al, [Fig. 7 3 e 14), [2).

A influência de flutuações de composição também ê importante. Re-

giões de segregação, onde os teores de carbono, de elementos de

liga e elementos residuais são maiores, são muito mais sensíveis

a fragilização. Na tabela 3 estão as composições químicas de um

aço 20 HnUoNi 55 e de um aço simulando a composição da zona segre

gada deste. Ambos os materiais ̂ oram submetidos a um ciclo térmi-

co, simulando o sofrido pela zona afetada pelo calor da solda. ,



5
5!

i

750

130

770

90.

10

50.

10

\

9 -

Vzògaz&L&Lcado a vacua

r* ~ " ^" • * •» ^ ^ ^ *™ ^ w ^ ^ • - a* ^ ^ ^ », MJ

Acalmado com Si-Al

1 1 ... - . . <

• • ' # >

100

TEMPO UE FRATURA (Hen)
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TEMPERATURA PE ENSAIO (ÇC

• - PESGAZEIFICAÍK) A VÁCUO

o - ACALMAPtJ COM Si-Al

Tig. 14 - GiÃ^ico moitnando a fuizão w£n& a

ttncÁM. a fruição (RT) de coripoA de pfwva. &ntalhadoi

com e. àtm kLdnogenio ptvui diveJi&aÂ tempejuttun/n. A

peJvda de nuiAthicÁJi dívida ao hid/iagínío é bem me

no-t paw o aço dUQaz&i^icado a á



MATRIZ

SEGREGAÇÃO

SEC/MAT.

c

0.20

0.29

7.45

Si

0.24

0.54

1.42

Mu

J.29

1.70

f.32

P

0.010

o.on

1.70

s

o.oos

0.010

1.25

Hi

0.75

1.00

1.33

Oi

0.09

0.72

1.33

Cu

0.06

0.10

1.67

Mo

0.46

0.74

1.61

kl

0.017

0.0U

1.06

Co

0.010

0.010

1.0

V

0.01

0.01

1.0

Tab. 3 - Composição quÂmica do 20 MnMoN-c 55 [.matnÀz] e de. um mateju.aí iànulando uma zona
cio meAmo aço.
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ÔA nc&ultadoò dz znòaioi dt ilação dz capo* dz pnova entalhado*
ião moitnadci na {ig. 7 5 pana a matniz e na £ig. J6 pana a òzgne-
gação, pana cotpoA dz picva cafí.4.zgado4 com h-idficgZnZo e. dtòcaxfiz-
gadoò. Hotz-&t cue a pzida dz ti<ti>Â.&tzn.cía à tzmpzKatuKa ambizntz
é máxima, izndo waioA. paA.a &egA.egação, e que ao contKÔ.Ki.0 da ma-
tíiz, a nziiÁtzncla da 4cgiegação não iguala a condição do dzs -
caKhzgado com o aumznio da tu.mptua tuna, (3) . Ma ú<Lguaa J7 é moò-
tKada ama mic/iogia&La dz uma {.Katuna do 20 HnUoNZ 55 {>Kagilizado
poK h-LdKogznio.

Vaia &z zvltax o apa.xzclmznto dz tiincai, poK hidnogzni.0 na&
da&, é Kzcomcndado o afio de &le.£iodoò ízcci em &oKnoò
no local da òolda, Além diA&o, o mztal dz baòz z pfLzaquzcÂdo, z
adA.c-Lonalme.nte. z {zito um ioaking (znchancamznto) logo apÕ-4 a
iolda. Com li&o, piomovz-AC a eliminação do hidtiogznio Kziidual
que. poòòa. zbtan. pKz&zntz.

Vatia ÒZ contAolaK a qualidade, do6 zlzt/iodoA z ^ita& utilizada*,o

IIW [Intzinational ínitituiz oi Welding), jã zétabzlzcíu e&pzci-
{icaçõtò pa/ia o contzudo dz hidn.oge.nio noi zlztn.odoò. Ai&im, pa-

ta zlztiodoi dz A o Ida. manual, o conteúdo de hidrogênio
cado, z dz 5 ml pana cada 100g dz material depositado, z paKa {,i

e de 7,5 ml paia cada lOOg de matenlal depositado, (4 ) .
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F-tg. 17 - T'lutivia. po-t liiaxoghilo

no aço 20 UnMoki 55. Notz-Ae. a

tfUnca. ÁntzfiQianulcui ca.tact<vi/C6-

deA4e -tipo de ^-uvtuAa [200OX)
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F-cg. H -

tmeJLan.
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3.2 Ettxôfic

A influência nociva do cnxc&fLZ noi açoi am gzial e baitante conhe
cida. Sua piaença. em ícc-tea elzvadoò cauia, em alta* tampe.tatu -
Kai, a precipitação do FeS noi conto uno & do. gn.Ro, p.xovocando a
chamada £fiaailidade a cj.zr.te. A adição de. manganzi ioluciona z&tz
pnoblcma, mas não evÁ-tc, ncò açoò pana vaòoò de. pXz&òão di Ktato-

nucle.aA.zi tali come o 20 HnlÁoNl 55, o fenômeno conhecido como

lam&tax ["tcntHan. teaiing"). EAAZ tipo dz
ção é e&tudadc a

- Ra&gamento Lame.la.fL:

a.

0 sia&game.nto tamzlat oco/ifit em placaò, &ob a Áolda, onde.
ioKtej> tcnòczò na difizção da zipe.6Au?ia, [diKzção Z).
Í6ÒO& teniõz& apafiteem devido ã tendência de contração do mttaZ.
de. iolda, o que e impedido pelo material adjacent*., ocofifiendo pofi
tanto duKante o >te-i(JtuLanento e ai&ociado ÕLÒ vezei com a iaixa de.
baixa dutilidade tntfie 200 e 300ÇC devida a ^enômenoò dz envelhe-
cimento. Eniietanio a impoKtancia deite £ato não £oi ainda defini
da e tem òido ob&e/ivadcA fiaigamentoi dia& apõi o téfunino da òoZda
gem.
No/> aço* ieniZvzii ao Kaògamznto lameiai, eòtz ie inicia no metaí
de baj>e iob o coftdão, na/> intefi£ace& entfie incíuòÕei não metâíicai
[ai lameiai) e a matfiíz, mai pode ocaiionalmente ofiiginan-ie de.
tfiincai na fiaiz e outxoi de^eitoi de iolda. A medida que ai ten-
àõei ctieicem, nifigzm vazia, fieiultantei da decoeião mat\iz-inclu
iõei, e a união deitei vazioi conititui o Kaigamznto lamelai.

Uma vez iniciado, o fiaigc peficofifie oi caminhoi de menoti leiiiten-
c-to na placa, e quando avança na dA.ftzc.ao 1, e atKavzi dzYMJUHX pofi
cizalhamento da matfiiz.

0 fiaigamento lamzlax tzm um típico aipecto em dzgfiaui, quando exa
minada uma ieção longitudinal da placa, l^ig.18], Ái ãfieai de fiai
gamento patalelai ã iupzullcíe da placa òão chamadai tefifiaçai, e
aó peipendiculaJiei ã *upefi$Zcic, paKtdeb de cizalhamento. 0 pen. -

oAaigamento vaxia de ieção paKa ieção devido à diitfiibuitão
rcü de incluiõei.
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b. TatexzA zelzvantZA ao {zncmzno

?axa alguai açoA, a du.ti.tida.de. na dixzçãj 1 é 6cm mznox que no pta

no da placa. Quando iAto ocoxxe há. pouca capacidade, de aliviax CA

altoi nlvciò de. tenAÕeA da AO Ida atxavzA de. de^oAmação ptÍAtica. no

dixeção 1. Como um c r to gxau de. aniiotxopia é ine.vitãve.1 em matt

xiaiò laminada ou ^oxjadoA, o ZAA uncial ê. ccntiotau e.ita aniào -

tKopia de modo que a dutilidade. na dÍKe.ção Z não 4tja demasiada -

mente ccmpKomztida.

A* inctuJ>õe.6 òão de capital importância no an.au de aniòotKopiatpax_

ticulamente. o tamanho e ^o-rma, ma& também a fiação volumê.t'XÍca,di^

tKibuição, tipo z ccmpoiição. tla& tão alongada* duKante. o pKoce&_

òc de laminação e oxientada& de. modo a £icaK paxalilai, ao plano

da placa, atuando cemo Kegiõei de. &zagilidade, maò òão pfiovavet -

mtnte maio important ai como ccnctntKadoiei de tenòão. AA lamclai

de iut£eio de manganêi éão paAticula.Kme.nte danolai, maò váiioò ou

tio A tipot,, como iilicatoò de mangunzà e òiiicatoò de alumZnZo po_

dem, dependendo de. ACUA tamanhos, £oKmaò e di&tAibui.çõe.A, tzx um

e{cito nocivo.

VaKa òe teK uma o Adem de. giandzza do tamanho daò inclu&õe.ò, ela*,

6Õ.0 danificadas & cg undo ÒZU comprimento como:

GKandz&: > 50 um

Media*: entKe. % e 50 um

Pequena*: < í um

Ai inctuéõtò de Aul^cto tem Aecebido maioA atenção que

out AO tipo e o contAole. do te.on de enxôjAe é indi&peniável paKa a

obtenção de boai pAopKie.dadt& na dineção 2.

UuitoA exemplo* de largamente lame.laA ioKam aaociadoi a açoò con

tendo ce.Aca de 0,02% de S, e teoKei da oAdem de 0,005 e 0,01 &ão

con&ideAaàoA nece&AaAioA paxá a&AegutLan. um dei empenho Ótimo. Ha

$iguxa 19 e mo&tnado o z^tito nocivo do znxô&Kz iobxe a dutilida-

di na dimção 1 (5). Adiçõei dz tzxnaA Aaxaò paxá contxolax a ̂ ox_

ma do Aulieto tem ptxmitido a aceitação de teoxeA levemente maio-

AZA, maA meèmo cAAim o enxote deve &icax Aob contxote AÍQOXOAO.0

intexeA&e atualmente zAtã não AO em obte/t oi baixoA teoxtA dz zn~

xô&xz zxigidoA, maA também no mo dz OUÍAOÒ elemzntoò taih como o

zixcônío, cálcio e ligaA cálcio-bãxio paxá contxolax a úoxma do

Aulizto. A deòiul^uxação uAando compoAto de. cálcio tem moAtxado a

vantagem adicional de txaniionma/i ah incluAÕei de alumina, e tem
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Of

x

UJ

Fig. J9 - t^eAJic do ttot de enxote «a dati.-

lidade. dt açci tamòiadoà. 0 eji&aio dt tfuição

>:a düizção da upu&uxa mo&txa. uma quzda a-

ce.ntu.ada na fiZdução dt ÕKta.

En&aio dt tAaçJão na dintcao i/uvuvtfUal

—.—.— EnòcbLo dt ÍAAÇÕO na düitção da uptiituAa

A& linha* deZònLtam o& vatotLtA mãxÁmob e mZ-

nimoò dt Ktdução da ívita.

i

(a)
TEMPERATURA

•S3 -•£ t SO

Fig.20 - CUAVOÍ de tnttiQia Chtuipy-V x

tu/ia dt tnòaio.

a) du&ul^uAado com cãtcío

b) não dcAAul&uAado com cJÓJtcío

düitção dt íaminação

da
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conseguido um mellictiamznto nas p.topKledades alem do que seKla es-

ptia.dc apenas com a fie.duc.ac do e n x o t e , £lg. 10 (5).

Ao contKaKlo das Inclusões, c tamanho e &0Kma dos g-iãos não tem

KG.te.bA.dc malta atenção no que diz Ki.ipi.ltc ãt pKopKledades na dl-

Keção I. mas supõe-se kaveK algum e&elto, dada a te.nde.ntla de. i-ia

tuKa lnis.iigtianula>L, paia gic.oA alongada. Foi tamb&m cb&tKvado que

paAa gtãcA {ie.KiíítÁ.to& at-.o&ittlx.Oò o e^zlto da £oKma de. QKÍO pode.

ae.tponde.fi pe.la eleuaçãc de. 50°C da ttmpe.Katu.Ka de tKan&lção na dl

Keção 2.

São tambím impoKtante* a textuKa, a tempo&lção qaZmlca e o gfl.au de

deíoKmação duKante. a lamlnação, embola no ultimo caio um aumento

no QKau de de£oKmação tenda malò a melhoKaK aò pKopiledade* na dl

Keção longitudinal que ploKJã-lah na dlKeção 2.

t) Tate& v,

emalo& *ãc uòadoò pana mateuJLal* anteò da solda. Em to-

doò elti de.vo.-oe levaK em conta que é a Kealão tentKal da Aeção

que ej>t'a sendo testada e não a subòupíK^lclal, onde geKalmente o-

toKKt o Kaigamento lamelaK. Alem disso o mateKlal são so^Ke. os e-

iíltos do ciclo tzKmlco de soldagem.

I) Ensaio de tKação

£ o que. tem atKaZdo mais atenção, poK seK o mais úácll

de pKepaKaK e testai poK um método padronizada. Sua desvantagem é

a pequena seção Keta do coKpo de pKova, que pode não seK KepKesen^

tativa do mateKlal, p/Unclpalmente no caso dzste conteK gKandes

Incluso ti i^lg.ZI).

II) Ensaio de dobiamento

0 ensaio de dobiamento tem a vantagem de £oKneceK um COK

po de pKova mais Kepiesentatlvo que o ensaio de tKaçãof jã que a.

seção testada 1 bem maloa. £ também mais £ácll de KeallzaK, mas

os Kesult&dos com altas dtioimações são mais difíceis de

taK,

Ill) Ensaio ChaKpy

t limitado a placas com mais de 55mm, e o entalhe, é iel
to no intenloK da placa.

Iv) Contagzm de Inclusões

Se as Inclusões são tão Influentes na peKda. de du.tll.lda
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Tig. 21- Coipo de pwva. pana. CH&CLLO de tAaçào na

dúieçõo da eJ>puòuAa.

1 - Uquema. do ítibaío ái dobnamznto

com a finalidade, de mediu a

na dJwuflD da

t
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dl na diieção Z, a determinação da ^lequencia, tamanho,

ção e £o4flia devem òe.fi ute.il>.
Eite método paiece mai& ap-xcpx-Lado ã pe.&qu.Á&a e de.6&n -
que. paia i^òies de. pA.odu.cac.

v) TCAÍCA não de.itiu.tivo6

0 teAte. de. ultfLa&om é a única técnica não de.*t>uitiva que
o^etece poaibitidadeò pn.ática.6 de Aeiecionan matefiiai* com baòe
em òua Aenòibilidade. ao 1aAQa.me.nt0 lamíZai. Entietanto, de.ve-òí
notai que. a ittotução mínima do uttiaicm é de apicximadamente. ímm,
e aò incluiõeò uòuatmente òão bem menoteò. A de.ipe.ito da iatta de
cempteto Auce&io deita técnica, òua utilidade potencial lecomenda
4eu desenvolvimento, embola algumas limitaçõeò devam òei conòide.-



3.3 TOSJoKo

O motivo da preocupação com o teor de ^õs^oro no aço 10 HntíoNi 5 5

dtve-se ao {ato de que esse cie.me.nto favorece a tendência deste a

çc ã fragilização causada peta irradiação dc neutrons rápidos. Os

eleitos da irradiação e os te.Cie.ii de. ̂ ÕS^OKO Ke.come.ndaveis são e£

tudados a

da

a. Aipzctci bãi-Lcoò

Ai con6e.que.ncA.cu, da txpohição de. me.ta.-u> pahoò ã iKKadiação de. n&u

tKonò Kapidoi c conhecida. OcoKtie, um dt&Zocame.nto da po&ição ofii

ginat doh átomo* da tie.de., poi ionça do impacto nadioativo, alem

dt J>e.n.e.m produzido & iòótopoò ou novo* elc.me.nto6 como neâuZtado de

Ataçõzò de transmutação nuc&eati. EÒAÍ último efeito não e enttie -

tanto significativo paia vabot, de pnehhão de Keatoie& nucleates ,

pois as concentiaçõei de pnodutos de tiansmutações nu.clean.es são

pequenos pana os nZvzis de iluxo de neutfions fieais. Também a tiea-

ção (n,e(), gelando hélio nos contoKnos de gião, impoKtante pafia

KtCLtoJies de alta tempenatuna, não é Kelevante pana o V.W.H., onde

as tempen.atuA.as não são suficientes pana penmitiK a difusão dos

átomos de hélio. Não oco/itie igualmente no P.W.R. o "inchamento"

coJiactetCLstico de mateKiais submetidos ã iwiadiação em altas tem-

peKatuKas, o que é causado pela guande pfiodução de vazios.

0 efeito Kelevante da iKKadiação no vaso de pKessão do P.W.R. é a
mudança de pKopKÍedades induzida pelos defeitos cristalinos Kesul
tantes do choque com os neutKoni. No caso de estruturas menos com
plicadas que a bainÁta Kevenida típica do 20 UnHoNi 5 5, é sabido
que estes defeitos constituem baKKeiAas ao movimento de discordãn
cias, provocando um aumento no limite de escoamento e um decresci
mo na dutiXidade. t suposto que o mesmo se aplique ao aço em ques^
tão.

Ac invés da redução da dutilidade para uma dada temperatura, um da

do mais útil c a determinação do aumento da temperatura de transi



ção dútil-iKãgil. Paxá iito -ião utilizada zniaioi Chauptj-V ou

dz tzna.cida.de. na ^Katuta, a va.xi.ai tzmpz<xatuxa.&, Izvantando-tz

um gnÂ^ico de. znzngia ou te.nazi.dade. X te.m<pe.KattiKa. de. zntaio. Um

valo A ccnve.ncion.al de enzfigia ou tenacidade., è~ ztcolhido então

pana dz^inin a tempe.Katu.ua de t.ianiição. Qutno método, dziznvol

vido not Ettadoi Unida z o ma-itílo de queda Vellini. Um condão

dz òclda entalhado ie-.vz como iniciadon da. gatuna, provocada

pzía queda dz um man.ii.io tobnz o coipo de pnova. A tcmpenatuna

dz tnan&icao, nz&tz ca&o chamada hIVTT [nil ductility tnaniition

tzmpzn.atuKz), £ a maio alta pana a qual a tn.inca produzida atna_

vz&la completamzntz o matziial.

Ha alguma dificuldade na iunadiacao dz cofipoò dz ptiova dz tzna-

cidadz na ^Katuxa z dz Pzllini, dzvido ao òeu tamanho izlativa-

mzntz Qfiandz. Vou ii&o OÒ z^zitoi da iKKadiação òob/tz a tempzxa

tuKa dz tnan&icao 4ão avaliado* qzfialmzntz pón. mzio dz entaioà

Chan.py-V. 04 tz&tzà dz mecânica da ^natuKa. con&tituem um

-te Aupizmzntati ao conezito dz tzmpznatutia dz

b) E^ziXoi da composição quZmica

ímboKa haja zétudoò mostfiando quz impuKtzai intzKAticiaii tait,

como o caxbono z o niiiogznio a^ztzm o znduKzeimtnto pon. i.n.n.a -

diação dz açoi, (6) e (7), o meimo não iz con^itimou na& invzòti

gaçõzA £zita& zm nzatoiz& dz aqua Izvz. lit o talvez ÒZ dzva ao

iato do L.W.K. tnabalhan. em tzmpzKatuiah da oKdzm dz 290ÇC, zm

quz há znzKgia tenmica hu^icizntz paKa tizcupztian o matzKial. A-

Izm ditto, a pfizòznça dz zlzmzntob {oKmadonzt, dt caubztot z ni-

tfiztoi podz tizduziu a quantidadz do caKbono z nitfiogznio zm po-

liçao intztihticial, onde zlz& podzKiam JLntzKagiK com a& lacunaò

z intziAticiait do aço.

Ha znthztanto algumai impufizzai òubititucionaii quz influenciam

èigní^icativamente a iznòibitidadz dot> aco& pa>ia KzatoKZb a ÍK-

fiadiação. 0 tnabalho dz Potapovi z Hoiothonnz (S) no aço A 302-8

KZvzlou quz quando fundido em labonatoKio com tzoiei Zòpzcial -

meníe baixoò dz zlzmznto* dz liga., z&tz aço z bzm mzno& tznòZ -

vzl ã iniadiação quz o pfioduzido comZKcialmzntz. São paKticulaK

mzntz atuantzA no òzntido dz aumentai a &zn&ibilidadz ã infiadia

ção c Cu z o P zm tzotizi da ondzm dz 0,1% e 0,03% KZtpzctíva -

mzntz. Pznòava-tz antigamzntz que ai influenciai dz impufizzai

tait como At, Sb e Sn agiti&m da mzima lonmz. que. o iót^ofio, mat



zòtadoò po*tzn.iofiz* (9) dzmon*ttian.am quz tal não OCOKXZ.

Na ^iguia 23 CAtão fizpn,z*zntadoA ponto* con.KZApondzntz* a di$zn.e.n

te* te.on.zi, dz Cu, izgiõz* da *olda e tipo* dz aço. O z&zito do Cu

c be.m tu.ti.do, apZAa-l da di*pzi*ão dz KZAultadcA.

c. Normalização

I) A U.S. Nuclzan. Regulatory Com-L&iion ZXÍQZ, no ca&o dz auòzn -

cia dí dado A do nzatc-% em qu.z&tão, quz a ptiQ.vi.oao do z^cito da ÍK

nadi.aç.ão poti nzu.txoni> dtvz obcde-CZA. ao be.gu.intz pKocedimznto.

1 .a) O aumznto da te.mpzn.atu.Ka dz tnanòição dzvz &ZK avaliado,co-

mo função da ^luzncia dz nzutKoni e. doò e.le.mznto& n.z&iduai&, dz

acordo com a õ

ANÜTT = [40 + 1000{%Cu-0,Oi) + 50D0[i?-0,OQS)) [HJO19)'/Z

ondzt

AhlVJT = Aatnznto pn.zvi&to da tzmpzn.atuA.a dz tianòição, tomada

como a con.n,z6pondzntz a SO it.1b, em e.n&aio Chafipy-V,

e em ÇF.
2

£ = f t u & n c i a d z n z u . t n . o n i , n / c m ( E > í M e l / )

ICu * PeAceníagem em pzòo de cobKz

Se tCu< O,Oi, uta-òz O,Oi

% V * Pzficzntagzm zm pzòo dz {Ó&iotio

Se IP < 0,001, uha-hí 0,001

Se o-i valoizt de. àKVJT obtido* da e.xpn.z&i>ao acima excederem

A dado* pzla cutiva "Uppzn. Limit", z&ta cun.va dzvz &zn uéada.

Como moAtiado na ̂ iauKa 14, a zx.pn.e.&*ão acima dzvz *e.K conA-i.den.a-
19 2da valida apznaò pana ^WPTT > 50ÇF z pana (, < 6x10 n/cm

(E> 1 Mel/].

I.b) A aplicação dz**z pKoczdimznto dzvz *ZK iubmztida ã* iZguin

tzò limitaçõzi:

1) Aplica-iz a todo* o* QKHU* dz SA-302, 336, 533 e 50$ tzndo l i

mitu> de. zòcoamznto dz SOOOO p*i (35 Kg/mm ) , e na* òolda* izita*

com e.*6Z* aço* z *ua* ZkC*.

2) O pfLOczdimznto z valido pana uma tzmpzuatuna dz ifin.adiac.ao dz

550ÇF i m ç C ) . ÍKfiadiação abaixo d e 5259F (274ÇC) d e v e p/ioduzin.

maio/L &tLagilização, e ii/iadiação acima de 5759F (302ÇC) deve pn,o-

dazi.fi mznon {Ka.gi.lização. O {ato/i dz COKKZÇÕ.0 u*ado deve ÒZK juA-

tificado.
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2) Quando exit>tine.m dada do ficatox em quíòtao, eZe& pedem ie.fi

u&adoò pan.a -xepfie&e.ntax o aumento da te.mpe.fLatu.fLa de tfian&4.ção,

na £Zu.ê.nci.a fie.ce.blda pe.Zo& co-ipo& de. p^ova.

2.a] C aumento da timpziatunc de. tfLan6Íção a. oatKaf>
pode. 4c-i pxe.v4.itc

1] Extrapolação paia maX.ofLe.6 ou me.noKe& ̂ Zuênciai a pa\tÁ.K
do& dadoò e.x<L&ttntz&, oe.qai.ndo a incZinação da ftamZZia de Z<Lnkai>
da &igu.<xa í , ou

2} Uma lnte.fLpoZaq.ao ZineaK entre o& dadoò e.xÁ.&tenteA coZoca -
doò em papeZ òemi-Zog.
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C A P I T U L O 4

VeAeAmòwção de. eZemtntoà nao

I . UeAodoA nonmcLLzadoò ptía. A.S.T.U. e PIM

IT. Méíodoi nãpidoò de. detecção
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I- VztzKminação do TÓiÇo-ro pzlo ttztodo Alcalinimzttiico

( E 3 5 0 )

Cem còtz método ccnizcuz-iz dcie.nmi.naK tzoKZi de ^Õtitorio na £aixa
dz 0,0ZÍ a 0,25%.

Ápóò a diiioluçãu da amo&txa cm ácido nZinico, obtzm-iz dzpo-Li de.
divzK&aò ope.tiaçõzi z adiçõzi, o ^õ&^oKo na £oKma dz um pKZcipita-
do dz moíibáato ÜC&£OKO&O dz amõnia. E&tz pKZcipitado z di-&/>olvi.-
dc poK uma iolução dz NaOH z o ZXCZÒ&O dz KaÕH titulado com HW0,.
Ccnhzczndo-iz a quantidadz híaCH gaita, o nãmZKo dz zqui.vatzniz&
de ^õò^oio zxiòtcntz òcn.á c nãme-xo dz zquivatzntzò ccin.zi>pondzntz
ã quantidade, total dz NaOH uòada mznoò o nãmZKo dz zquivalzntzA
coKKZipondcntz 5 quantidadz dz UNO. utilizada.

Como o& izagzntzò uiadoò podzm z&ia contaminados com £ÓÒ£OKO,z-
^ztua-òz aò mzimai opznacõz* z o mzòmo calculo dzòcfiito acima ma-i
izm a pKZiznça da amo&tKa [p.iova zm bKanco]. 0 tzoK dz
pKZòzntz na amo&tna bZKa calculado poii pzla.

%? = (A8 - CV) - (EB - FV) x 100

onde.:

A - Volumz [ml) dz UaõH u&ado pana a amoòtKa

8 = Equivalzntz zm ÍCÍ&OHO da òolução da NaOH

C = Volumz [ml] da iclução dz HNÕ, KzquZKida pzla

V = Equivalzntz zm ^CÒ^OKO da òolução dz HtiO.

E = Volumz [ml) da iclução dz NaÕH uiada na pxova zm b.nanco

T - Volume [ml) da iolução dz HNO. Kzquztida pzla p/iova

zm bfianco.

G = ?zio (g) da amcitKa uiada
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VztzKninacão do fõ&ÇoKo pito tí&todo Fotomztfiico

[ í 350 )

E&tz mctodo abxanqz tzcfiZA dz {colono zntfiz 0,001% â~ 0,251. A

tia c diiicZvida numa miitufia dz HNÕ, z HC1, e a Aotução ion.ma.da. é

atacada ate. &umo& de ácido ptA.clOfi4.co. Adiciona-òz então motibdato

de. aronia, que. Ktaad com o ic&^oio pa<\a £oAman. o hi.te.Kopoti.motÃ.bdai

to de. {C&^OKO. A íicdução dz&te. com iut&ato de. hiduazina ^OKma. o

complexo azut dz motibdznio. 0 comptzxo z cotocado numa cata dz

abic-'.ção dz 7 cm dz zipz&òuKa, ende. um tzixz dz tuz dz apfioxittiada-

mente. 650 nrt de. compfiímznto de. onda o atnavzAòa. Confiotime. a quant-L -

cadz dz tuz abòofivída àzja maioK ou mzncfi, tanto mznoK ou maíoi fizò^ v

pe.ci-ivame.ntz tifia a tzA.tu.fia do {.otômztfio. Como Zòtz já £oí cat-Lbha

de antzfUcfi.me.nte., pzta calva dz cati.bfiação podz-òz dttzKm*.nati o

pcAO dz ió&lofio do comptzxo.

Como o& tizagzntu u&ado& podzm zòtaK contaminado & com JJÕ̂ JJOAO ,toK-

nc. ,-éz. nzcz&óãfíio Kzpzti.fi ai opzKaçõzi acima com a amo it fia auòzntz.

0 tzoK Kzat dz iõt^oKo da amo it fia. iznã zntao dado pzto tzon mzdido

pito comptzxo com a amo it fia mznoi o tzon. mzdido pzta pfiova zm bfian

cc:

% ? ' A - 8
lOx C

Cndz:

A = Pzio dz ÇÕi^oio Img) adiado zm 100mt da iotução £i
nat do tt&tz.

8 = VZÒO dz lói&ofio (mg) achado em J0flm£ da Aotução £i
nat da ptiova zm bianco.

C • Gfiamaò dz amoitfia AZpfiz&zntadot zm lOOmt da &otu -
ção f^inat dz tzitz.
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Vtte.fiminação do Enxô^-te pe.to

[ E 350 )

lòtt mitodo pode 6tK uòaáo cana. de.te.Kmina.fi teoxet de. enxôfae cie

0 , 0 0 5 ? a Q,b%.

ApÕA a diiòolução da. amoiifia em ácido nZtiico, a 6oíuç.ão é e.vapo_

nada com ácido cloiZdKico. 0 &e.KA.o é n.e.duzido pe,to zinco, e o z-cn

co, juntamente, com quai&qazfi oatKcò KCoZdaoi ião ne.mo\)ido& poK

{iZtiação. 0 enxo^ie. ? então precipitado cemo óut^ato de bãiio,

calcinado e pí&ado.

A ptficentagem de enxô^Ke é deieKminada como

iS = (A - B) x 0.1374 x J00

A = Veto de BaS04 (g)

8 = Cofifiíção pafia a pKova em bfianco (g)

C = Ve&o da amoòtKa (g)

0,1374 - Te&o atômico do enxejxe

Peòo atômico do SaSO .



- 47 -

Vete-wincçac do Inxõ^ie peto ttztodo Gravimttrico por Cromatograiia

!E 350]

Pcx cote. método dítcurlna-òz ttcxeA de enxofre eizire 0,0015 e 0,65.

ViAAclve-Ae a amo it fia con HHÕ, a quente., adicionando-&e. 1 ou 1 mt

de f/CÍ Â.nie./mZte.ntemzn<e. AÍ a d<L&òoluç.ão {ox muito tenta. ApÕ6 a

d-iiicíução, adiciona-Ac. ácido penctõxicc e hidiazina dictofiZdiica.

CA ZcnA enxofre na AoZução KeAuttante ACLO adAcKvidoA pon. uma colu

na aomatcQfiã^ica de oxido de alumZnio, e a Aegui.x eluidcA com

AoluçceA de hidxaxido de amõnia.

O enxofre e precipitado como Aut^ato de bElio, que e calcinado e

peAado.

O teon. de enxofre Aeiã determinado como a diferença entre o preAer±

te no Aulfrto de bánio, KeAuttante da diAAolução da amo Atra, me-

noé o ptieAente no Auífrto de bírio reAuttante da prova em branco

Uem a amo Atra) •

IS = (A - B) x 0,1374 x 100
C

onde:

A = VZAO de BaSO. {g)

8 * Correção para o reagznte em branco [g]

C = VeAO da amoAtra (g)

0,1374 = VeAO aterrico do enxofre
PZAO atômico do



VetcnminaccLO do Nitxogínio fzio lÀztcdo FotomztKico poK VzAtilação

(E 350)

E*iZ mztodc abaange a de.tZKmina.cao dz nitKogznio em tzoKZò dz

0,0005% a 0,040%.

Apõò a dzccmpc&ição da amoòixa poK ataque, dz ácido, a òolução z

clcalinizada com hA.dxcx.ido dz AÔdio, z o nitKogznio z 6zpa.Ka.do

como amo nix poK dzòtiíaçao. E adicionado ao dzétitado o Kzaaintz

dz KZ&ÒÍZK, ^OKmando um comptzxo amaKzlo. 0 compZzxo é colocado

numa cela dz abòoKçao, e a izituKa do £otômztA.o ^oinzcz, atn.avé.4

dz uma cufiva dz calibKação, o pz&o do nitKogznio pxzizntz na ce-

la.

Oò nitizto& quz não &ão dzcompoòtoi duKantz o ataquz dz ácido i-

nidal òao ézpaKadoi z a ÒZOUÍK dzcotr.po&toA atz £umo& dz ácido

òut£ÚKÍco na pKe.ie.nca. dz piKOAul^ato dz potã&Aio. 0 nitKogznio

lontz z dzòtiíado z dztZKminado iotcmztKicamznte. como dzi_

acima.

Apói a convzK&ão dai icituKai £otomé.iKÍca& zm mit.igKamaò, poK

meio da cuíva dz calibKaçãj, calcula-&z a pzKctntagzm dz nitKo-

gznio:

?W = (A - 81

10 x C

ondz:

A = VZÁO dz nitKOQÍnio [mg) znccntKado zm bOml da Aolução

iínal dz tzitz da J? dz&tiíação.

8 B Pz&o dz nitKogznio [mg) zncontKado zm SOml da iolução

£inal dz tZÁtz, coKKZ&pondzntz ao6 nitKZtoò não di& -

iolvidoò.

C * Pe&o da amoòtia (g) contido em 50ml da Aolução ií-

do tzbtz.



Vzte.Kminac.ao do Ca-xbcnc pzto Uztcdc Gn.avJKztn.ico pot CombuAtao

( E 350 }

E&tz ir.ztodo abhange. tzc-izo dz caKÍcnc zntiz 0,051 e I, £05.

A amai-la, c colocada, num cadinho dentro dl um ^ofino, e aquacida a

uma icmpDiatuia de. aproximadamente. 11009C. Nzi&aò ccndiçõe.6, um

jato de oxigênio iobnt a amoAtA.a oxida o caxbono a Cfl-, que é nz.-

colhido e pe.i>ado.

COKO a amo&tAa é qu.zima.aa juntamente, com ace.le.x.adoKe.à dz combuò -

tão [o.òtanh.0, £ZKA.O, ou cobne.-e.6tanko), e. nzcíiiãKio anttò qu&i -

man. o-ó ace.ie.Kadon.z6 A em a amoitna [pnova em branco), paxá dzte.*imi

nan. -*c o pe.io dz ca/ibono nzlzA contido.

A pcicen-tagem dz canbono da amoi>tua tZJiâ dada portanto pom

%C = ( A - B ) x 0 , 2 7 2 9 x 1 0 0

C

onde.:

A = VZÁO dz CO» \g) achado

8 = ?ZÒO dz CQ. [g] achado na pKova zm bfianco

C = VZÒO da amoòtKa [g)

0,2729 - VZÒO atômico do caxbcno

Vz&o atômico do CO„
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Vztziminaçãc do hid-tcgênio em moldai (PIN S572)

E&ta noama z válida, paia a determinação do hi.dnoqe.nio difiu&Zvzl

em ma.ti.xial dzpo&itado poA. zld-todo pana ioldaò zítiutuiai& dz

de aço* não Zigadoò e de ba-íxa £^ga.

0 método con&ióte. em dtpo&ita.x u.m coidão dt òoZda &obie um blo-

co d& aço de compüA-tção e din:e.n6Õe.& padnonizadai. Ante.& de. &e.n

a&ado, o ele.txodo í ieco de acofido com a& otiiintaçõz& do {abfti-

ceinte., e ap.ioximadame.nte. 3& apõh a extinção do an.co a iotda z

Kl*guiada, b.xu&camznte. com água gzlada. Vu.Kan.tz o Az&£fiiamznto,

ti.mpa-&z-a cem zicova dz açc paia zíiminaK zòcõniaò, izbaiba& z

camada* dz oxido.

A amoòtKa [bloco dz aço + cordão de tolda) z zntão colocada zm

uma 6 u/i e i a e aquzcida a 45QC pofi 4&h. 0 volumz dz hid/iogznio dz&^

pizzndido z calculado z cotitiiqido paia at> CUT?. A amoòtia z ĉ t

tão limpa com ztzi dz pztiótzo e pe&ada.

0 tz.oi dz hidiogznio &ziã dado pzla ^Simula:

100TCOK

ondz

dz

m

H

A

8

C

B-C

Volumz (me) de hidioaznio naò CNT?

Pz&o (g) da amo&tia (apói Aoldaqzm)

Vzòo [g) da amoitia [antz& da òoldagzm)
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I I - I'.Ziodoi .lápida de dztzcção

Alzm doò pfiocíòòoi eipeci&icadoi pula. A.S.T.M. pa.ra a dzieKminação

(ío-6 clzmentoò nac metãCicoà ncJ> açoi, também sao u&adoò métodos

maio tiápidch utilizando pKopKiedadeò taiò como: abòOKção atômica,

condutivA.da.de. ttimica, titulação e ^luoKeichicia de Kaioi X. A<s-

òim, num tzmpo da oidtm de 5 minutoò, podzm òe.1 conhzcidoò o& te.o_

de. znxO^'Xe., ^Õi^cfiO, canbono, nit.Loginio, oxigh.A.o ou hidfio-

Em pariticulax, pana o caibono e o e n x o t e , a ptiopxie.dadt zx

da é. a abioKção de. tiadiação infaKave.Kme.lha, e. o pKoce.&&o de. de.te.c~

ção c dtòcKito a &eauÍK.

Uma amo&tKa de. aço é colocada num cadinho, juntamente, com um ace.-

JtiKadoK [tungòtênio], é aquecida ate. {undi>i-i>z. 0 cadinho

dtntKo de uma câmaKa, onde e injetado oxigênio, que oxida o

KO, o tun-Q&tênio, o caKbono e o enxÔ^Ke do aço. Como o& õxido&

doò doiò último* [CO», CO, SO-) 6ao ga&e&, eleh òão ania&tadoi, pe

Io oxiqenic paKa a câmaKa de anãli&t. 0 ptioce&&o continua ate que

a composição doò ga&e& ce&&e de vaKiaK. Quando i&to acontece, o

faoKno t deiligado automaticamente.

A câmaKa de anãliòe [£ig.2S) con&i&te em uma faonte de Kadiação in_

fafiaveKmelha, 1 e&pelhoò e&faétiicoò concavoi, um motox, 4 failtKoi

de compKimznto de onda, 4 cone* condenòadohei, e 4 detetoKeò de

fiadiação in^Kavexmclha. Antei dz entKaK na cãmtiKa, a nadiação tem

de paò&ati pelo motoi, que giKando a uma velocidade deteKminada o-

bKiga-ie a atKavzAAax a câmaKa deò continuam ente.. Apõò pZKcoKKeK a

câmana um cznto nüme\o de vezeí , \ntiletindo-ke no& espelhai), a

Kadiação hai pau uma janela de {luoneto de cálcio, atingindo en -

tão oò 4 ^iltfioA de comprimento de onda.



DETECTORS
(4 REQUIHED)

FILTER
(« RLU'JIRED)

NOTE: FOURTH DETECTOR
FILTER AND COrOEMSING
CONE IS LOCATED UNDER
MIDDLE SECTION.

CONDENSING CONES
(4 REQUIRED)

LMITTER

SPHERICAL
MIRROR

CHOPPER BLADE
(MOTOR DRIVER

50 or 60 Hz)

fig. 25 - Ctta dz ab&on.ção de. tuidíaçio
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Cada littxo permite a paiiagcm do compA.ime.nto dl onda abioAvido

petoA gaito, Acndo o gxau de abio.ição tanto maioK quanto maiofi

£OA a concentração. Oà ÇittioA ião paia CO- [loul <xang&) CO» [high

K&ngt), CO e. SO». Afõi pa&iati pztoi ^iZt^oi, a nadiaçcio chega aoi

de.tC-ion.Z6 que. *ie.gi&t.iam Aimpte.ime.nte. a inten&idadz da onda Ae.ce.bi

da, ttianito Amando-a num àinal e.lê.tK.ic.0 altCAnado. Eòte. iinal ê" am_

ptilicado e Aeti^icado, e depcii ZineaAizado, de. modo que. o& &i-

naii de. iaZda caUACm Linearmente com a concentAacão de. gaòtò. Oi

iinaii de CO e C0- iãc iomada paAa &0Ane.ce.Aem o teoA de carbono,

enquanto que o enxote é determinado diAetamznte peto AinaZ do

detctoA 50-,



- 54-

COXCLUSOES

Í] Wo anzZ {cxjadc, os tzc-izs dz caxbono z znxZ^xz aumentam nas
pxoximidadzs da supzx$Zciz in£zxna,pox zstax pxôxima a Exza dz
scgxcgação cxiginaZ do Zir.cotz. Se zssz aumznto £ox zxcessivo ,
pede. havzx pxobZzr-aé na ocldagzm, devido ao zxposto no Ztzm 4.

2) hlai JiZQÍctò -cttíe-í.na-4 d&b chapa.6 e fioKjado&, a e.ne.n.gla ab&oti-
vida cm zn&aio Cka>xpy de.cxi.oce., como conie.qae.ncia de. me.non ve.lo_
cidade, de ne.&{itiiame.n£o duKante. a tzmpexa. tòta di^exença dz corn^
portamento 40 é zntxztanic òznòZv&i a baixaò te.mpe.xatu.xao [0°C),
não òendo pextante significativa na& te.mpe.xataxaò dz txabaího d>
vaòo dz

3) 0 aço 20 UnttoUi 55 é bzm mznoò 6zn&ZvzZ a txincai dz xzaquz-
cZmznto quz o 22 KiUoCx 37, òzndo pox JL&ÒO xe.comzndado &zu zm-
pxzgo paxá VOÒOÍ dz pxzàião dz xzatoxzò naclzaxzA.

4) Rzgiõa dz òzgxzgação, endz 04 tzoxzò dz caxbono e. zlzmzntoi
KZòÁ.daaÍA />ão maioxzò, òão maio Aznòlvziò ã ^xagitizaçao pox hi-
dKOQzni.o. A di^zxznça zntxz o compoxtamznto do matzxial izgxzga
do z o dz composição padxão z maio fioxtz a tzmpzxatuxaA acima
da ambizntz. A 1009C pox zxcmpZo, o aço dz composição padxão pxa
ticamzntz não z ^xagiZizãvzZ pzZo hidxogznio, enquanto quz o a-
ço com compoòição simuZandc a Xzgião szgxzgada z qua&z tão £xa-
gi.ZizãvzZ quanto ã tcmpzxaiaxa ambizntz.

5) A dzAgazzi^icação a vácuo mzZhoxa iznsivzZmzntz a xzsi&tzn -
cia do 20 UnUoNi 55 a {.xaqitização induzida peZo hidxogznio.

6) Paxá aiszguxax a qualidadz das soZdas, no quz diz xzspzito
ao pexigo do apaxccirnznto dz ixincas a faxio, z indispznsãvzZ
o empxzgo dz pxz z põs-aquzcimznto, aZzm do uso dz zZztxodos bçi
àicos AZCOS em loxnos zspzciais no ZocaZ dz solda.

7) Os tzoxzs máximos dz znxô&xz pzxmitidoA paxá zvitax quz suas

compxomztam as pxcpfiizdadzs mzcânicai na dixzção da
[^avoxeczndo a tzndzncia ao xasgamznto ZamzZax) são

da oxdzm dz 0,010 a 0,075$. Modzxnaitzntz, a dzssul^uxação í &zi_
ta atKavíò do cãZcio, que alzm de. pz.Kmi.tiK a obtenção de tzoxzs
de znxô^xz bem abaixo dzsses valofiqt,aumenta a xe.siste.ncia ao ia6_



- 55 -

Qcmcr.to Za.mc.ZaJi aZzm do quz iZAia z&pzfiado apznaA pzZa òimpZzi

Jizdução de tzox dziéz zZzmznto.

í ) 0 cobne, e o £06^010 aame.ni.am a &e.n&Á.biZÀ.dade, do& açoò pano.
Acate fito ã faaQiZi.zação Induzida, ptla Kadiação. A V.S. Nu.cZe.an.
RcguZuioKy Comí&iÃ.on ^oxnece. uma £c*imuZa tie.Zacionan.do o aumzn-
to na tzmpzfiata'ia de ítian&ição com a tzoie.4 de Ca e P e a jlum
ci.a dt nzutkon&i

LNVTT = {40 + 1000 {% Ca - 0,0í] + 5000 {% P- 0,00Í)}

9) Vc-ie. pontanto que. òomznte. com o auxZZi.o do6 maio mode.fino&
/iccuíòcA de £abti<Lcação de. aço iofincu-ic po&&Zv«.Z a obtenção de
um maizniaZ que. òatÁ-ò^izzae. aò zxigznc>La& AzquzKidai pana a
conòtfLução de vaòoò >'z pfizi&ão patia a JLndúòtKia nucZzan. com po-
te.ncia& da ondzm de 7 300 Mb'.

ficculioi znaZobam tKatamznto a vácuo, zxtizmo gA.au de pu
Jii{icação, lab/iicação de gn.andz6 Zingotei \400t) de. aço z&pe. -
ciaZ, bon.jamzn.to ptòado e cabzçote.& tòpcclaiò patia uZ<i.Aa&Áom.
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