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RESUMO

Visando > selagem de elementos combustíveis de aco inox AIS! 316

pela processa TIG autõgeno, selecionou-se os parâaetros de solda

ge« que fornecessem a maior relação Penetração Ti tal/Largura da

Cordão. Adicionalmente, foram efetuados e:-.Síio% de tração i
— otemperatura ambiente e a 650 C, nas 'vidas obtida..

)JMfotto fncamitthado ycWk ApntAvrfatiia no X Cnf,--i>i.' HecÁcntl dt Ttcnv-

ix MU, Á.BS,

MUattJQico, H .Sc , Th.V., Sócia ia A8M, ABS, P*>ímo* Adju>i£o

, lipaciaLUta - Vm^tcma ár. Solda.,'* afí IWT.
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1 - IRTRODUCAO

O desenvolvimento dos Reatores Rápidos no -undo vesi ocorrendo

nas últimas três décadas e cada (tia í maior z- interesse desprrtg

do por este tipo de reitor nuclear, una vez que a etapa de enri-

quecimento do combustível, processo difícil e oneroso, pcíe ser

eliminada e que vantagens energéticas mostrara-se superioras e-;

relação aos reatores PWR (Pressurized Water fteactor). Ho Brasil

o setor nuclear ainda não entrou na era dos Reatores Rápidos, n»s

jã hã interesse por parte das instituições d? pesquisa no estudo

dos materiais usados nos mesmas, visto que a especificação e de-

seapenho destec torna-se cada vez mais exigente devido as condi-

ções de trabalho mais severas, ou seja, temperaturas elevadas,

f iixo de radiação e meio ambiente.

Uma das regiões do Reator Rápido mais solicitada é o núcleo

qje i-.antim contacto direto com o sódio liquido e fica subnet 1 do
o

dS mais elevadas temperaturas, em torno de 55: C, sob o fluxo de

radiarão mais intenso, na faixa de 7x10 n/cra.s* r ' . Dos nats-

rinis estruturais utilizados no núcleo, o açj inoxidável a?ars:e

como o mais empregado sendo inclusive usado ceno revestinento do

combustível onde c indicado o AISI 316 c?.~> 2C; de encruanento'1'2'.

<%1 ém de atender a esta finalidade em Reatores Rápidos,

te, apôs o acidente no reator PWR de "Three Mile Island" o aco

Inoxidável passa a ser encarado também cono una opção em rslülo

•o zircaloy, para euMmtsamento do combustível, sob o ponto de

vista de segurança* '.

Sendo varetas cenbustTveis, tubos que ionti.n em seu Interior

o combustível, devendo para tanto serem sela-os, o interesse da

presente pesquisa reside na sei agem de tubos de aco A1S1 316, por

pinos do mesmo material, por soidagen TIG autÕssna, Pira sua re-



alização, foram executadas diversas soidas variando-se os parâme-

tros de soldage» e através de exales visual. raios-X e metaioarã-

fico. selewfonou-se aqueles considerados ideais em função da pe-

netração e da largura do cordão. Vencida esta etapa, confeccio-

nou-se corpos de prova para ensaios de tração que fora» realiza~

dos ã temperatura ambiente e a teaperatura de serviço, seja,
n

650 C. Atualmente, encottra-se em curso a investigação da influ-

ência de tratamentos tiraicos prolongados sobre a microestrutun

da solda, be* coso ensaios de fluência.

2 - MATERIAIS E MÉTODOS

i»tf1i2ou-se uma barra de aço AISI 316 de 8 mm de diâmetro, bem

coro um tubo do mesmo aiteriai, com o mesmo diâmetro externo e

1 •.(.» de espessura de parede. 0 ultimo apresentou encruamento da

ordem de 20%. As composições quínicas respectivas são vistas na

cabeia í.

foram usinados cots tipos de pinos denominados ocos e compac-

tos, cujas medidas e famas encontram-se na figura 1, sendo o con

trole (t<í>cns1onal efetuado através de um projetor de perfis. A

seguir, proccdeu-se í solda9e.11 pelo processo T16 autójeno, tendo

sido acopiaOt: ã máquina un raecanisaio que permitia a reguiagem do

tempo de subida de pataaar e de qaeôa da corrente, desenvolvido

no ItN. Empregou-se um eletrodo de tunjstênio toriado de diâme-

tro de 1,6 mm e arçõMo como gás J* protoçio ao fluxo de Züt/ain.

0 processo foi automatizado pala montagem d* um sistema de fi-

xação para a tochae tubo, através de un disporitivo constante de

dois pequeno tornos necânicos; n deles, acoplado » un noto;,

garantia a ve»ocidaáe de rotação com o tubo fixado pela plací de

castanha e o pino epoiaíc pela contraponta, o outro torno, situa-
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do paralelamente * este, servia como parts tocha, permitindo cost

precisão adequada, seu movimento horizontal, vertical e angular,

tal encontra-se ilustrado na figura Z.

Apôs limpeza en acetona eu cuba oltrassõnic*, por período de

S «inatos, os componentes • soldar eraa manuseados com luvas de

algodão, posicionados e encaixados no sistema automático, fican-

do assim prontos a soldar.

Para a obtenção das condições ótimas de soldagem, variou-se

os seguintes parâmetros obtendo-sé 120 corpos 4c prova:

- n9 de rotações: 1 e 2

- velocidade de rotação: 10, 15 e 20 (rpm)

- tempo de soldagem: 3, 4, 6, S e 12 (>j

- corrente de soldagem: 15,20,25,30,35,40,45,50,5s e »0 (A) /

- distância do eletrodo ã peca: 0,5, 1,0 e 1,5 (rv)

- posição do eletrodo em relação ã junta: 0,0 r 0,2 (mm)

Aqui cabem explicações: foi denominado :•? de rotições, o nÇ

de giros dado pelo tubo na corrente real de sold/c^r», tempo de

soldagem, o tes.po nu qual esta corrente foi s>ant>d.:, cumprindo

lembrar que sempre, a subida e a queda <ía corrente se realizaram,

cada uma, na metade do tempo para que uns rotação fosse efetuada.

A figura 3 complementa a explicação. A posição do eletrodo em

relação ã junta i esclarecida pela figura 4.

A* amostras soldadas apôs inspeção visual, forttt seccíonarfis

longitudinalmente no ponto de extinção do arco, vts«ndo-se obséi^

var as variações da penetração. A figura - mostra uma solda

em corte. Para tante, as seções foram embutidas, polidas c ata-

cadas eletroliticamente. Além do aspecto superficial do cordão,
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0 critério para a seleção da melhor combinação de parâmetros foi

a Mior relação penetração/largura do cordão de solda que exibis

se penetração total ao longo do mesmo. Escolhidas as condições.

•s mesmas fora* avaliadas quanto a sua reprodutibi!idade pela ela

boracão de vin'.e soldas que forem submetidas a testes de estan-

queidade, por fuga de gás hélio, e a exames de raios-X m s condi

cões da tabela IT- Dentre estas, quatro amostras Fora» stectona-

das como no esquema da figura 6, fornecendo um total de oito se-

ções que permitiram avaliar o comportamento da penetração «o loi»

go do cordão de solda.

Fora* reatizados ensaios de tração na condição de coao solda»

9 O
do, em duas temperaturas diferentes 25 C e 650 C, con finco amos-

tr:s para cada situação. Para. tahto, utilizou-se una máquina de

fabricação Instron com velocidade de pont* de 0.05 ctt/min. sendo

usado forno cor »*:nosfer} de irgonio para os ensaios a 650 C. Foi

realizado t/.oéd» o ensaio de tração do tubo ã temperatura ambien-

te {?ii9C), obedecendo a norma ASTH C B-61 a tTtulo de comparação.

Após ensaiadas, as amostras tracionadas foram examinadas por

microsrot'ia óptica para determinação do local de ruptura e por

microscopia eletrônica de varredura para exame da tupsrfície fr£

turada.

Finalmente, procedeu-se i determinação de microdurezas Vickers

1 carga de 30 g, nas rngiões indicadas na figura 7, sendo efetua-

das quinze impressões por região,

3 - KCvtTADOS

Grande parte das soldas efetuadas nos t?»t?s preliminar»*, apre

tentam defeitos como falta de penetração, fusão excessiva do tubo

com coAStqOente afundamento superficial e poro»idade no interior
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do cordão, sendo imediatamente eliminado';, ú restante de acordo

cota o critério adot o, apresentou parâmetros vistos na tabela II!

sendo selecionada a «olds denominada S,Q.-.

Os vinte corpos de prova do teste de reprodutibilidade foram

submetidos «o exame de raios-X, que detectou falia de penetração

e» uma amostra e poros Idade em duas outras. De modo semelhante

o ensaio de estanqueidàde não detectou fuga de gás em nenhum dos

corpos £* prova restantes. As penetrações ao longo do cordão,

fornecidas pelas quatro amostras seccionadas, são vistas no gra-

fico da figura 8. CORO se nota seu oenoi valor corresponde I po

siçío 1, o local de extinção do arco.

Os resultados dos ensaios de tração sio vistos na tabela IV,

onde se nota que os valores do limite de escoamento > ie resis-

tência dos corpos de prova soldados apresentaram-re visivelmen-

te menores que os do tubo. Os corpos solúarto» rv.iperam na 1nT

terface de ligação da linha de fusão con o metal basp tubo. For

microscopia eletrônica de varredura constato» ••* sempre fraturas

dueteis cpiüo » da figura 9,

Os resultados da raicrodurez», vistos na fij'.ra /, indicam me-

nores valores destes parâmetros na solda e no metal de base pino,

em relação ao do netal de base tubo.

4 • DISCUSSÃO

No início das soldagens, caracterizou-se w» descontrole nos

tempos de aplicação da corrente, devido ã influência do campo

eletromagnético da fonte TI6 sobre o sistema de regulagem auto-

mático de tesipo. Tal foi eliminado nio só pela utilização de *u

pressores de ruídos, como também pela modificação 4a disposição

dos cabida tocha e do terra.
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O eletrodo toriado foi o escolhido por f»traitir maior estabf-

(4) o

lidade de arco e sua ponta era afilada aproximadamente a 60

a cada quatro soltlagens, a fin de facilitar a ajustagem da altu-

ra e seu posicionamento em relação â junta.

Has melhores condições de soldagem, nenhum dos pinos apresen-

tou defeitos. Porem, o pino oco por representar fabricação mais

onerosa e ser mais sensível a variação dos parâmetros de solda-

gem, foi preterido era favor do pino conpacto. Além disto, obsejr

vou-se também que nos ensaios de detecção de defeitos, por raios-

-t, seu vazio interno impressionava o filme, tendendo a camuflar

imperfeições porventura existentes. Esta escolha vai contra a

à". autores belgas ' que concluíra» em seu trabalho que a utili-

z.tção de pinos ocos era ideal, pois reduzia as tensões de contra

ção, evitando o nrobteas de trincas ã quente verificado para pi-

nos compõe,;.

a escolha rtoi parimetros ideais, foram inicialmente sele-

as soldas que apresentaram penetração maior do que a es-

pessura io tubo, garantindo desta forma penetração total da jun-

ta. Isto feito, escolheu-se o conjunto de parâmetros cuja rela-

ção P/L fjsie a maior verificada, obtendo-se a maior penetração

e a menor largura de cordão, consequentemente, a menor 2TA.

Verificou-se também a importância do posicionamento do eletro-

do em relação ã junta, devido a diferença de massa de seus dois

componentes, com consciente diferença no seu escoamento de ca-

lor. Desta forma, o posicionamento do eletrodo diretamente sobre

a junta acarretou em fusão exa#:rada do tubo, provocando na maio-

ria das vezes, afundamento superficial do cordão, Um deslocamen-

to do eletrodo, de 0,2 mm «m relação ã junta, para o lado do pi-
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M O , eiiMinava este problema. A diferença do escoamento de calor

no tubo • no pino, havia sicSo anteriormente constatada por ftishi

•a* ' através de wedidts efetuadas por meio de termopares inseri

dni e* cada um destes componentes. Autores americanos inves-

tigando o assunto, t»»U * consideraram inadequada a realização

de soldas COR O eletrodo posicionado sobre a junta.

Embora soldas efetuadas COM una rotação não tenha* apresenta-

do defeitos, a escolha dos parâmetros baseada no critério de su-

perfície adequada e «aior relação Pi', recaiu sob^e mnj solda efe

tuada com duas rotações. Papeleux* ' e OeHe»er ' no entanto.

por encontrar defeitos do tipo trincas a quente e vazios de ^

dificacío em soldas realizadas con somente una rotacã; recorre-'

ra« ã segunda, que suprimiu os problemas anteríorne-r.e observa-

dos, o que foi explicado pelo resfriamento progress vo do cordão

possibilitando una solidificação ho»ogin«a • acomodação das ten-

sões.

A reprodutibilidade do processo mostrou excelente resultado,

tendo sido detectado pelo exame de raios-X defei'^s f.m apenas

três das vinte soldas executadas. A falta de penetração poderia

ter decorrente de una variação ocasional de anperagea na fonte ou

da un ajuste inadequado na altura do eletrodo. Quanto ã porosi-

dade, de acordo con» trabalhos de Voshida* ' e Deklever* , pode .

•star relacionada ã falta de ajuste entre o tubo e o pino, pass?.

vs! de ocorrer a despeito de todos os evidados coa a usinageq o a

precisão dimensional do» pinos.

A constatação do ponto de extinção do arco cono o sitfo tf» pe-

netração mínima ao longo de cada cordão, foi inportante, pois o

confirmou como local apropriado para o seccionseirnto das amostras,



. 373 .

Além disto, esta o?er«çãa tornou-se «ais precisa pela facilidade

de visualização deste ponto de referência, dada ao affnamento su-

perficial do cordão. Uma analogia com o trabalho de Mishima'*^

que conclui que a penetrado aumenta ã medida que a junta gira

sob o arco, fortalece esta constatação.

Para a tração dos componentes soioVdos, ã luz da Norma ASTM

t 8-81, introduziu-se vm raio de curvatura nos pinos, ilustrado

na figura 1 (C). Os resultados do e.tsaio de tração «ostraran

que as ruptura» •»* dera» na linha de fusão, no lado do tubo, apre

sentando ua nodo de fratura bastante dúctil observado na figura 9,

o que concorda cor os resultados da microdurcza que indicam ser

esta i região de nais baixa dureza. A ruptura neste local não ê

Inesperada, pois <«ivf!-se lembrar que o calor imposto pela solda

vai recrfstalizj: i>«íta região Ca junta, os grãos anteriormente

trabalhados t frio, d1minui.iio localmente seu limite de escoamen-

to e resistência.

5 - CONCLUSÕES

Ka sei age» d» tubos de aço inox de 8 mm de diâmetro, coat pinos

de material rçjivalente, realizada por meio de processo TI6, au-

tomatizado para este fia nos laboratórios do IER, constatou-se

que:

- os pinos compactos apresentaram r»aiorer vantagens sobre os

pino» ocos.

- os parâmetros de soldaçen selecionados segundo o «ritério

de cordões com a m»i»<* ralação penetração/largura, «liada a

aspecto superficial adequado foram: voltagea-11V, corrente*

-30A, velocidade de soldagei»«'Orpi)i, distância do eletrodo l

obra«0,5vnm, número de rotações do tubo s corrente real de

•»ldagem*2, eletrodo csfasado em relação i junta de 0,2mn
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para d lado do pino.

- os resultados dos ensaios de tração e de nicrodureza indica-

ram que em decorrência da recristalizaçao Ca ZTA, anterior-

mente us »eta) de base e.tcruado, houve diarinuicão da resis-

tência com conseqOente rompimento do corpo de prova neste

tocai, por fratura dúctil.
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Tabela I - Composição quutica dos materiais (X)

wao

•ARM

c
OjMT

O.O2S

Si

0.51

P

O.OM

ao»

Ma

Z.O

1J»O

Cr

»«.O

I».O

Ni

II.»

».o

Mo

» . *

1 . »

- . i - r '

B

1 I

%

• /S , . ' / . .•

L •• _

Fig. 1 - Pinos util izados. A)Pino oco; l)Ptno coapacto;
C)P1no para tração.

Fig. 2 - Sistema de fixação para tocha • tubo
A)Torno de fixação da tocha; B)Torno de rotação d? tubo.
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Fig. 3 • Esqueaa do procedimento de soldagem para 1 e Z rotações
t — tempo de soldage*, corresponde ao tempo em qut o tubo executa
una rotação a uaa determinada velocidade na corrente de
t'« t/2-~tempo gasto na subido ou de."ida da corrente.

r.A •'£•<X%í ''•'• ̂: -' ?

Fig. 4 - Posição do eletrodo em relação ã junta,
A) Sobre a junta. E) Deslocai 0,2 mm.

Tabtlt II - Condições.de operação do raio-X

Oi«t8neio Fort»-FMn»« (cm)

Eiwoío d* Rodiwío (KV)

Amp#r#9«n (m A)

Tempo de E«posi-;do (min)

Intfieedor tf* OuoW 4» Imoojm

60

mo
2

20

AiTM7«IO
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F ig . 5 • Detalhe» da una solda em cor te . A)Perf11 do

cordão, aumente: 10*- S)Meta1 de base, aumento: 150X;

C)ZAC, aumento: 150X; 0) Inter face metal de solda/ZAC,

notar grãos colunarts, aumento: 150X; E)Metal de solda,

centro do cordão, notar grãos equiaxtais,aumento; 150X.
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IJV

Fio.. 6 - Esquema de corte dos corpos d* prova:()}tto ponto

de extinção do arco; Ç *
p

(2).(3) e (4),ea ângulos de 45Ç, 90*
• 180 eu relação a (1), respectivãmente.

HV

260

COO .

IOO

3 4

7 - Perfil de microdurezas Vickers â

carga de 30 g. (DTubo, (2)2AC d? tubo,(3)

Metal de solda, (4)ZAC do pino, (S)pino.
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Tabets III • rari*etros it sold*q«a selecionadas.

S r .

s»
5 t .

s»
s««

sM

S M

* «

s,.

*••

> M

«•o.

$ • »

S * .

MJtfMeTROS

R

1

•

1

7

t

a

*

t

*

-

t

yi
yí
y^

y<
yi
y(*
y*
y*

»
IO

«

IO

10

10

zo

10

1»

to

10

>s

IS

IS

1

so

4O

so

4 O

so

• o

so

so

4ft

4O

4 9

SO

to

so

•o

V

0.»

IP

I . »

1.5

I»

1»

15

..»

o>

to

•>

•

«o

o.o

OJO

as

0 4

or

Ofl

a>

w>

«n

a»

O i

a»
as

9 , t

• Ml

».«

».4

I t

S.4

i . i

• • •

• . »
j . i

l.S

*A

».*

• . '

fi°
U

1.1

• - •

2 . 0

' . •

•X>

l .S

>.o

1.4

MEDNKS

UilMI

t .»

s.»
4.0

S. I

5.0
S.4

• « •
4.S

S.9

J.»
S.»

J.t
4.»

Sj.r
s,a
S.S

4.»
i.i
J.»
ŝ>
4.»

9.1

4 , 4

4.T

4,»

O.5O

0,4*
as*
O.SS
o.oo
0.S9
0.4T
o.so
O.4»
0 3 »

0.J4
O JO
0.S*
0.4S
0Jt4
0.4*
0.2*
0.SI

o.»
0 * 4

• so
0.10
O.JO
o,«»
O.4T

o.sz
O.SS

IMMI

* •

114

»OT

114

I » T

too

15»

1ST

I 9 S

• »S

• Z *

.»»

r3«

»s

• >4

H'H* 40

l>Corr«f>t« (AV

V«0>*tinefO do ««trod» d #•«•

»>P«ti(*o do oiorrod» OM roio««o o j«»io Imn)

I*Tom»» do toiMto» (•>

<> Tompo do MM» t«ao> tmm o» »»«do (•)
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tfMETmeio i « » ;

.LOCAL DOCOMO*»
I t 3 « 5 6 i a

Fig. ft - Variação da penetrac-i? a» IOHJO do cordão.

Tabela IV - ResulUi'os (tos eisai<* de tração.

maeA29x:

COMPONCHTf * Kf^6 It»» i^TI <»7^« ÍO.4»

^.sai»,.*

MTCWH.O «C CM*?*»** PE

Fig. 9 - HEV, fratura dwctii, «eorrmdo na Interface metal

de toida/ZAC ttibo. Awoento: 40OOX.


