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RESUMO

Visando determinar um método para revestir combus
tTvel esférico para um reator nuclear de leito fluidizado
de
pesquisa, fizemos experiências preliminares com hemisférios de
alumínio 1103 de 0,5mm de espessura, soldados sobre esferas de
aço e de cerâmica com lOmm de diâmetro. Na soldagem usamos
os
processos de soldagem por pressão ã quente, T.I.G. e por resistência. Realizamos testes de compressão qualitativos e metalogrãficos das soldas obtidas. Da análise-.dos resultados dos te,s
tes concluímos que o processo de soldagem que melhores resultados apresentou foi o de soldagem por resistência. A metodologia
experimental e os resultados com as respectivas analises são
postos no

ABSTRACT

A
preliminary experiments using 1100 a j ^
num 0,r)fnin thick hemispheres welded on lOmra 0 steel and ceramic
spheres in order to determine a method to clad spherical
fuel
for a research fluidized bed nuclear reactor. The processes of
hot press, T.I.G. and resistance w§_yj?JL/ or welding^
^"WP .pftree-mfiqualitative .compression and metalographic tests of welded pieces. By the analysis of the results
of
the tests we conclude that the resistance welding was the best.
The experimental methods and the results with their
analysis
are presented in the paper.

'

I.

INTRODUÇÃO:

No momento em que a energia nüc«lear torna-se uma
necessidade para suprir a crescente demanda de energia, é preciso que o paTs tenha condições de construir suas próprias usj^
nas nucleares. Para que isto aconteça, faz-se prioritário o de_
senvolvimento de uma tecnologia própria neste campo, sob pena
de ficar sempre na nociva dependência tecnológica.
Seguindo esta linha de pensamento foi desenvolvi^
da uma nova concepção de um reator nuclear de leito fluidizado,
cujo projeto e simples, com segurança inerente, e que pode per_
feitamente ser desenvolvido no Brasil. Este tipo de reator nuclear ja teve sua viabilidade, do ponto de vista da física de
reatores e termo-hidraulica, demonstradas |l[.
Um modulo experimental hidráulico, deste tipo de
reator, foi construído no Departamento de Engenharia
Nuclear
da UFRGS, servindo para estudos da fluidizaçáo (figura 1 ) .
A próxima etapa no desenvolvimento desta
nova
concepção de reator nuclear, serã a construção de um reator n£
clear de leito fluidizado de pesquisa, do qual, coube-nos a t£
refa de realizar os experimentos preliminares, na tentativa de
desenvolver um método para fazer o revestimento das pastilhas
combustíveis. Inicialmente, os elementos combustíveis deste r£
ator, serão pastilhas esféricas de dióxido de urânio (UO2) enriquecido, de lOmm de diâmetro, revestidas com alumínio
1100
(2S) de 0,5mm de espessura.
0 método usado para fazer o revestimento, foi o
seguinte: obtivemos hemisférios de alumínio por embutimento.uma
esfera de aço ou cerâmica era colocada entre dois desses hemi£
ferios, que eram então soldados.
Na maioria dos métodos de revestimento
usados
atualmente, são empregados os processos de soldagem por feixe
de elétrons, soldagem T.I.6. (Tungsten Inert Gas) ou soldagem
por resistincia |19,20,26|. Neste trabalho, pareceu-nos ainda viã_
vel, o uso da soldagem por atrito e soldagem por pressão
a
quente , | 25|.
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FIGURA 1 - Modulo experimental, hidráulico do reator nuclear
de leito fluidizado.
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Na prática, tínhamos que usar aqueles processos,
dos quais, tivéssemos equipamentos disponíveis, ou que nos
£
se possível construir, com poucos recursos. Levando isto
em
conta, so nos foi possível realizar experimentos, com os processos de solciagem por pressão ã quente, T.I.G. e soldagem por
resistência.
Para verificar a qualidade das soldas obtidas, fj^
zemos testes de compressão, qualitativos e metalograficos.
0 teste de maior importância usado atualmente, e
o da deteção de hélio, para verificar a estanqueidade, o qual,
infelizmente não nos foi possível realizar por falta de equipa^
mentos.
A metodologia experimental usada, os resultados e
conclusões, são mostrados neste trabalho.

I, 0 REATOR NUCLEAR DE LEITO FLUIDIZADO

'

2.1. CONCEITO
Num reator nuclear de leito fluidizado, ocorre a
passagem de um liquido, de baixo para cima, através de um 1 e^
to de partículas sólidas (os elementos combustíveis), que tornam-se então fluidizados, mas não são transportados, isto
é,
ficam num movimento constante de vai e vem |1,2|. A velocidade
do líquido pode ser mantida numa faixa bastante ampla. Os Timj^
tes da velocidade são: 0 inferior, quando a velocidade e suficiente para desprender algumas partículas do leito (velocidade
inicial de f 1 ui di zação); o superior, quando a velocidade é" suficiente para carregar as partTculas do leito fluidizado.
0 fluxo resulta turbulento, fazendo com que haja
uma boa mistura das partTculas e assim, também, se obtém
uma
alta taxa de transferência de calor.
0 reator nuclear de leito fluidizado (figura 2 ) ,
i constituído por um vaso vertical cilíndrico, de aço inox, con^
tendo o refletor. Dentro deste vaso, estão os tubos verticais
de zircallay, dentro dos quais se encontram os elementos combustíveis, através dos quais passa o líquido refrigerante e m£
derador, que pode ser água leve ou compostos orgânicos. Estes
tubos de zircallay, possuem diâmetro menor na porção inferior,
do que na superior. 0 volume da porção inferior, deve ser sufj^
ciente para conter os elementos combustíveis, quando o reator
estiver desligado; o volume da porção superior deve ser tal, que
contenha os elementos combustíveis quando o reator eo-ivèr fu£
cionando, isto e, a fluidização se da na porção superior do tt£
bo. Cada tubo destes funciona como o núcleo de ura reator* sendo assim, o sistema a modular, permitindo que se construa reatores com uai ou vários módulos, dependendo da potência elétrica que se quer gerar.
Na porção inferior de cada modulo, existe um pra_
to perfurado, que tem a finalidade de reter os elementos combustíveis quando o reator estiver desligado. No topo de cada ir.c[
i
1 1

H
FIGURA 2 - Esquema do reator nuclear

I

de leito fluidizado:
(1) tubos de Zircalloy;
(2) vaso de aço inox;

<
!
(3) refletor;
!
(A) bomba para o refrigerante;
(5) gerador de vapor;
(6) maquina, da recarregar combustível;
(7) refrigeração do refletor;
(8) "gap" de C0 2 .
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dulo, também poderá haver um prato perfurado, para evitar que
os elementos combustíveis sejam carregados pelo refrigerante.
0 (gap) de C0 2 de cada módulo, serve para diminju
ir a transferência de calor para c< refletor, e tamb»m para acjj
sar passíveis, trincas no tubo de zircalloy.
0 controle deste reator é feito, pela variação da
vazão cie refrigerante, sem necessitar de barras de controle, list
aumento na vezão, ocasiona um aumento na distância dos elementos combos t'ivei s, e por conseguinte, aumenta- a razão moderador/
/combustível {figura 3).
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FIGURA 3 - Variação da reatividade em função da vazão
c'.u refrigerante.

Da forma que foram projetados os módulos, jamais
ocorrera um acidente do tipo "LOCA" (loss of coolant accident},
pois na porção inferior dos mesmos, existe um tanque de refri-

~t
geração, para retirar o calor dos elementos combustíveis,
^
do o reator for desligado.
Entre as vantagens que este tipo de reator oferece, poderíamos citar |l|:
(1)

projeto simples, e que pode ser desenvolvido em um
de infraestrutura industrial modesta;

país

(2)

segurança inerente, não haverá possibilidade de acontecer
um acidente do tipo "LOCA";

(3)

sistema modular, permitindo a construção de reatores
qualquer tamanho;

(4)

excelentes condições de transferência de calor;

(5)

sistema de controle simples e seguro, pois somente a vel£
cidade da bomba deve ser controlada;

(6)

possibilidade de se usar urânio natural ou o ciclo do tõrio;

(7)

sistema de realimentação do combustível contínua, evitando paradas do reator;

(8)

não necessita de arranjos do combustível, todos os elemeri^
tos tem o mesmo enriquecimento;

(9)

efeitos sísnicos, não são problemas para o combustível,pois

de

o mesmo não 5 fixo;
(10) queima uniforme do combustível, logo, menor quantidade de
combustível é necessária;
(11) alta densidade de potência;
(12) a distribuição do fluxo de neutrons não necessita ser
na;

pla_

(13) pode-sa variar a potência do reator com mais fácil idade que
em outros;
(14) o combustível usado não 5 lixo, serve como fonte de radiação para irradiação de alimentos, radioterapia e experimentos nucleares;

(15} não necessita de um grande vaso de pressão;

!
!
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(16) possibilidade de ter um controle completamente automático,
minimizando o número de operadores.
•
2.2. Os elementos combustíveis
Para este tipo de reator, a melhor forma
encontrada para o combustível, i a esférica, pois tem menor ra^
zão superfície/volume, logo, necessita menos material de reves^
timento, ou seja, menos material "parasita" para neutrons.
Como combustível, ja foi citado, pode-se
usar urânio natural ou enriquecido. No reator de pesquisa que
se pretende construir, optou-se pelo u.so do diÕxido de urânio
(UOj) enriquecido, sendo o refrigerante e moderador, a água le_
ve.
Tendo em vista, que os produtos de fissão
devem ficar confinados ao lugar de formação, para evitar a con^
taminação radioativa através do refrigerante, e que o dioxido
de urânio i um material cerâmico, com baixa resistência ao impacto | 3,4,5 |, havendo portanto, a possibilidade de fragmentação das pastilhas, devido a maneira de funcionamento do reator,
e necessário que se use um revestimento, que confine os produtos de fissão e proteja as pastilhas dos choques.
2.3. 0 material de revestimento
0 revestimento das pastilhas combustíveis,
para um reator nuclear de leito fluidizado de pesquisa, ' deve
possuir:
j

j
(1) condutividade térmica elevada;

j

(2) boa resistência ã abrasão;
(3) resistência ã" corrosão;
(4) baixa seção de choque de absorção para neutrons térmicos;
(5) baixo custo e fácil trabalhabilidade.

j
}
;
\
:
'
h
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E Óbvio, que numa seleção de materiais,
não haverá uni que tenha todas as propriedades, melhores que os
outros.
A principio, pensamos no uso de três materiais, ou sejam:
(1) aço inox;
(2) zircailoy - 4;
(3) alumínio.
0 aço inox e o.zircalloy-4, têm propriedades mecânicas superiores ao alumínio, bem como um alto ponto
de fusão, sendo por isso, muito usados em reatores de potência.
Num reator de pesquisa, as temperaturas são baixas, pois não
há interesse na geração de calor. 0 zircalloy-4, e um material
de alto custo, cuja trabalhabilidade não e muito fácil, sendo
por isto, eliminado j 6 J.
Na escolha entre o alumínio e o aço inox,
considerou-se que o alumínio ê mais barato, tem menor seção de
choque de absorção para neutrons térmicos e maior condutividade térmica (tabela 1)

TABELA 1
ALUMÍNIO 1100 (2S)
o

( barn )

2,03
0,175
7,98
0,037 (a 100°C)

0,23
0,012
2,71
0 , 5 3 (a 25°C)

1

E (cm- )
P (g/cm3)
K (cal/cm°c.J)
Composição

AÇO INOX 347

A3. Cu Mn Zn
fnm
0,30 0,.* 0,10

Fe + Si £ 1,0

Si
*

Fe Outros Cr
*

Ni J C Mn

o/is 13 iZ \>t07

9,0

Si

pMW

i
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A liga de alumínio 1100, foi escolhida de£
tre as ligas de alumínio, por possuir uma das mais baixas seção
de choque de absorção para neutrons térmicos, e possuir
boas
propriedades mecânicas e soldabilidade (relativas ãs outras ligas de alumínio).
0 alumínio forma uma camada de oxido
na
superfície, que lhe confere uma boa resistência ã corrosão
e
abrasão.
2.4. 0 controle de qualidade na fabricação de
elementos combustíveis.
Os elementos combustíveis de um reator n^
clear, não devem falhar quando em serviço. Por isto, na sua fabricação, deve existir um rigoroso controle de qualidade,
que
começa no recebimento do material para as pastilhas. As pastilhas sofrem varias análises, tais como: granulometria, densidade, dimensões, etc... |21|.
Na fase do revestimento, todas as etapas
de fabricação do mesmo, devem ser controladas, pois um controle
somente ao final, poderá mostrar defeitos que poderiam ter sido
eliminados no início do processo.
No método de fabricação do revestimento
de elementos combustíveis esféricos, um programa de controle de
qualidade, poderia ser feito, nas seguintes etapas:
(1)

inspeção visual das chapas de alumínio, para vt«ificar
existência de riscos, marcas, etc...;
;

(2)

após a cperação de corte, os discos devem passar por inspe_
ção semelhante a (1);
!
i
após o embutimento, deve-se proceder 5 análise da espessura dos hemisférios, bem como, uma inspeção visual, para se_
parar as peças riscadas, marcadas ou rompidas;
quando da soldagem, deve-se proceder a ensaios destrutivos,
para verificação da resistência mecânica da solda;

(3)

(4)
(5)

a

deve-se inspecionar todos os elementos, quanto 5 estanque^
dade, rejeitando-se os elementos que apresentarem vazamejn
to.
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O teste da estanqueidade, devido a! sua im
portância, sera aqui resumidamente explicado.
Para verificação da existincia ou não de
vazamento nos elementos combustíveis, usa-se testes de observa_
ção visual ou deteção por meio de aparelhos. Mo primeiro caso,
utiliza-se hidrogênio, ou seja, tenta-se injetar hidrogênio sob
pressão nos elementos combustíveis, após o que, mergulha-se os
elementos combustíveis em álcool, caso haja vazamento, se obse£
varão bolhas no álcool.
A inspeção por deteção, 5 mais sensível,
e consta basicamente do seguinte | 24| : o elemento combustível a
ser testado, e colocado numa câmara reforçada, (figura 4)

H» SOB PRESSÃO

FIGURA 4 - Elemento esférico na câmara de hélio sob pressão.

e sujeito a forte pressão de hélio durante algum tempo. A seguir, e retirado dessa câmara e colocado numa cintara de vácuo
(figura 5 ) , que é ligada a um detetor de hélio, na verdade, um
espectÔmetro de massa portátil. 0 hélio que ficou "aprisionado"
no elemento, é então liberado, e sua quantidade relativa e Tida
no medidor do detetor de hélio.
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FIGURA 5 - Câmara de vácuo para testar elementos
combustíveis.
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3, FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
3.1. Conformação mecânica:
Vamos aqui considerar apenas as operações
de corte e embutimento, que são usadas no método de revestimento das pastilhas combustíveis.
3.1.1. Corte
E a operação que retira um disco de
uma chapa, através de um punção Í7,8| .
Esta operação se realiza numa matriz de corte (figura 6 ) , que e composta., basicamente do punção
"a" e da matriz "b". 0 punção "a", segundo sua seção, define o
contorno da peça a cortar. 0 bloco "c" serve para guiar o punção» e as chapas "d", para que a tira de metal passe entre elas.
0 punção "a" ao ser pressionado,
carrega disco da chapa, através da matriz "b".
Para que a operação tenha bom êxito, é necessário que tenhamos |8]:
(1)

um perfeito acabamento das superfícies do punção e da matriz;

(2)

uma lubrificação suficiente;

(3)

uma folga bem dimensionada entre o punção e a matriz.

FIGURA 6 - Esquema de uma matriz de corte.
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3.1 . 2. Embuti men to
E a operação pela qual ura disco ao
ser pressionado por um punção, adquire a forma oca, sem que se
modifique a espessura do material |8,18|.
0 disco a ser embutido (figura 7 ) ,
é introduzido sob a peça de retenção "g". 0 punção "a" esta fixado ao pcrta-punção "b", que i ligado a parte móvel da prensa.
0 punção "a", ao descer, penetra na matriz "c" e modela o objeto. A peça "d" que ao iniciar-se o movimento, se encontrava no
bordo superior, é obrigada a baixar, pela pressão do punção sobre a chapa, e comprime a mola "e". Ao terminar a operação,
o
punção sobe e deixa livre a peça "d", que por ação da mola "e",
sobe e expulsa a peça da matriz
A.matriz "c" é fixada 5 ba
se "f", que por sua vez e presa a mesa da prensa. 0 disco de re_
tenção "g" evita que se formem "pregas" na peça embutida.
Os bordos da matriz "c" e do punção "a",
a
"a" devem ser arredondados para evitar que o material
ser embutido, seja cortado.
Para um bom embutimento,
devemos
ter cuidados semelhantes aos da operação de corte.

"IGURA 7 - Esquema de uma matriz de embutimento.
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3.2. Processos de soldagem viáveis
Como citado anteriormente, cinco seriam os
processos de soldagem viáveis, e mereceram um estudo de nossa
parte.
3.2.1. Soldagem por atrito
Na soldagem por atrito, visa-se obter
o "caldeainento" entre duas superfícies metálicas, pela transform
mação da energia cinetica rotacional em calor, e aplicação de
pressão |9,17].
As partes a serem soldadas, devem apre
sentar movimento relativo entre as superfTciès de contato (fig£
ra 8 ) . Isto i obtido em equipamento sofisticado, que muito
se
assemelhe', a um torno mecânico, e exige que pelo menos uma
das
partes a serem soldadas, tenha a forma de um sólido de revolução.

D

L—l

7

v

/ *

\

fZ

r
i

Z

FIGURA 8 - Esquema da soldagem por atrito.

Uma das peças i fixada num mandril e
a outra num cabeçote. 0 mandril entra em rotação e o
cabeçote
exerce a pressão |9,11,17|. Com o atrito entre as superfTciès,
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a energia cinética se transforma em calor, que £ absorvido pelas peças que estão seido soldadas. Com o calor, as superfícies em contato, tornam-se plásticas e fluem pela ação da pressão
e da força centrífuga, para fora dos limites geométricos
das
peças. Esse fato é importantissimo, pois ass^m que i ^etal ati£
fie condições de escoar, a energia gasta nesse trabalho, impede
que haja formação de uma fase líquida |17j.
Existem duas variações deste processo,
a russa e a americana, sendo o processo russo chamado de soldaqem por atrito (não inercial) e o americano de soldaqerc
por
inércia. Vejamos então as características de ambos os processos.
(1)

Processo Russo:
a) as partes a serem soldadas, são fixadas no mandril e no
cabeçote;
b) o mandril Í colocado na rotação adequada;
c) o movimento do mandril é" mantido, enquanto o cabeçote
avança, criando a pressão entre as pecas-,
d) rotação e pressão são mantidos, por um tempo necessário
r>; ra que as superfícies a serem soldadas, atinjam a tem
peratura adequada;
e) a rotação 5 freada bruscamente» e a pressão i aumentada
para completar a soldagem |11,17|.

(2}

Processo Americano:
a) as peças são fixadas no mandril e no cabeçote;
b) o mandril ê" posto a girar;

j
i

c) um sistema de embreagem libera o sistema de rotação,
abandonando-o ã própria inércia;
d) o cabeçote avança, criando pressão entre as peças, que
5 mantida constante ate ao final do processo |17|.
Atualmente , é" mais usado o processo
americano, porque ele confere maior resistência mecânica I jim
ta soldada, devido a que as linhas de fluxo deste processo são

espi ral aclas > promovendo maior entrelaçamento entre as peíças sol
dadas. No processo russo as linhas de fluxo são radiais,! pois a
expulsão do material e obtida com o aumento da pressão sobre a
junta já imóvel.
3.2.2. Soldagem por feixe de elétrons
Neste processo concentra-se um feixe
de elétrons de alta energia sobre a junta a soldar, realizando
uma fusão localizada |ll,17|.
I
|
I
I

A obtenção do feixe de elétrons
livres, se baseia no fenômeno da emissão termoeletrica, pois sabjí
mos que os metais aquecidos emitem elétrons cuja quantidade
ã
tanto maior quanto maior for a temperatura de aquecimento.

|
|
I

Para dar a esses elétrons uma velocidade suficientemente grande e uma direção de movimento, o emissor de elétrons é colocado dentro de um forte campo elétrico, ao

r

'§
I

mesmo tempo, para evitar que sejam freados pelo ar circundante,
se faz um vácuo intenso [9|. Um exemplo típico de obtenção
de
um feixe de elétrons livres, que possuem grande velocidade, é o
tubo de raios X, cujo esquema de funcionamento e idêntico ao da
instalação para soldar com feixe de elétrons (figura 9 ) .
Uma
fonte de corrente continua, envia uma corrente de alta tensão ao
catodo e ao anodo do tubo, e entre eles se cria um campo eiitr^
co intenso, o catodo e formado por uma espiral de tungstinio, e
é aquecido por uma fonte de corrente elétrica independente. Mo
tubo se faz vácuo. 0 catodo incandescente emite elétrons^ enquan_
to o campo elétrico acelera seu movimento ate o ânodo. Esta ac£
leração será maior, quanto maior for a tensão do campo e'o vácuo do tubo. Os elétrons são enfocados por um dispositivo, e ao
se chocarem com as peças, ou seja, o ãnodo, são bruscamente fre
ados. Quando isto ocorre, grande quantidade de calor é* despreen_
dida, e também se originam raios X. Na técnica de raios X, estes são os únicos aproveitados, enquanto que na soldagem ocorre
o contrário, pois tenta-se aumentar ao máximo o calor, e evitase ao máximo os raios X.
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FICURA 9 - Esquema de uma instalação para soldar cora
feixe de elétrons no vácuo:
(1) câmara de vácuo;
(2) feixe de elétrons;
(3) anodo;
(4) dispositivo dofletor;
(5) dispositivo de enfoque do feixe;
(6) catodo de tungstênio;
(7) transformador para aquecer o cátodo;
(8) fonte de corrente contínua de alta tensão,
para gerar o campo elétrico acelerador dos
elétrons.
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Para a soldagem por feixe de elétrons,
o tubo ê substituído por uma câmara de vácuo, onde se aloja
o
cãtodo, e no lugar do anodo se colocam as peças a serem soldadas .
Para evitar que os elétrons se espalhem, se usa um sistema defletor eletromagnético ou elétrostltj^
co.
3.2.3. Soldagem por pressão a quente
E um processo de soldagem no estado s5
lido, ou seja, duas peças são unidas metalúrgicamente, sem que
haja a formação de uma fase líquida |10,ll|. A soldagem em esta_
do solido pode ser dividida em duas classes |12,13|:
(1)

soldagem por deformação, onde o fluxo plástico é o
principal na soldagem;

fator

(2)

soldagem por difusão, na qual a difusão é o fator principal, e a deformação ocorre somente em escala microscópica.

A soldagem por pressão ã quente, esta
incluída na primeira classe. Existem duas teorias que tentara ex
plicar a soldagem por deformação. A primeira i a 'teoria do filme", que diz que se duas superfícies metálicas limpas são postas em contato íntimo, uma solda se formará, ou seja, o
fluxo
plástico serve para romper o filme superficial e juntar as superfícies. A segunda, é a "teoria da barreira energética", que
alega, que se duas superfícies metálicas forem colocadas juntas,
não se produzira nenhuma solda, pois existe uma "barreira energética" que deve ser vencida, antes que a solda ocorra. A defor,
mação fornece a energia necessária.
E porem, de consenso geral |10,ll,12,
13,14,15,16| , que existem alguns fatores que influem decisivamente na soldagem por deformação, tais como:
(1) grau de deformação;
(2) condições de superfície;
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(3)

temperatura.

'
Vejamos, então, cada um desses fato-

res, separadamente.
1 - grau de deformação
Se a deformação é insuficiente, não se consegue solda nenhuma. Aumentando o grau de deformação até um dete_r
minado valor (60£ para o alumínio, a temperatura ambiente),
a
resistência da solda aumenta até um máximo. Quando a deformação
e excessiva, o jnstal torna-se muito frágil, a seção soldada pojj
co espessa, e consequentemente, diminui a resistência mecânica
da solda | 9| .
Com o aumento da temperatura, diminui o grau
de deformação necessária para que ocorra a solda. Com temperatu
ras de 6OG°C, se tem soldado alumínio, com menos de 15% de deformação jlO,12|. Pode-se notar, pelo exposto, que o grau de de
formação- esta" intimamente relacionado com a temperatura.
2 - Condições de superfície
Muitos autores tem mostrado que a limpeza da
superfície, e importante no processo de soldagem em estado sõli
do do alumínio, para remover contaminantes (óleos» graxas, etc.)
e para remover a camada de oxido que i muito mais dura que
o
metal base |9,12,13,16,22,23|.
Os métodos de limpeza, são os mais variados
112,13,16,22,23:'. Mas de um modo geral, pode-se dizer què os mjí
i

todos de limpeza

ocorrem em três etapas:

i

1-) desemgraxamento da superfície, normalmente
com acetona;
2-) limpeza com NaOH ou ácidos, tais como:
HC1 e HNO3, para remoção
d& camada de oxido;
3-) remoção
da camada de oxido remanescente
com lã de aço inox, já em atmosfera protetora.
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3 - Temperatura
Quanto maior a temperatura, maior será a mobj_
lidade dos átomos, e por conseqüência, a difusão e favorecida.
Por outro lado, o grau de deformação necessário a sol dagem, será menor. Na figura 10, temos um gráfico, obtido por Tylecote
[10|, o qual relaciona a temperatura com a pressão usada na sol.
dagem, e mostra a deformação necessária ã soldaqem. Como se observa nesse grafico, existe uma faixa bastante atnDla de combina
ções pressão x temperatura, que Dode ser usada Dará se obter a
solda.
Para a soldagem do alumínio, por este processo, normalmente se usam câmaras de vácuo, onde estão instaladas
as matrizes de solda. 0 aquecimento £ obtido por'
resistência
elétrica (figura 11). A última limDeza das peças, também é feita dentro da câmara. Neste processo de soldaqem, as matrizes têm
uma forma geométrica simples, normalmente.

NAO SOLDADO
N» INDICADOS %

DEFORMAÇÃO

a:

Kg»/««"

PRESSÃO

FICURA 10 - Relação da temperatura com a pressão
na soldagem em estado solido. [Por

Tylecote [ j j

AQUECEDORES

PARA O

T
CILINDRO
HIDRÁULICO

FIGURA 11 - Câmara de soldagem por pressão ã quente.
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3.2.4. Soldagem T.I.G.
O processo de soldagem T.I.G.
(Tungsten
Iner Gas), foi desenvolvido em princTpios da década de 30, e 5
hoje amplamente utilizado na industria |17[.
Uma instalação de soldagem T.I.G., (figura
12) consta basicamente de:

FIGURA 12 - Instalação de solda T.I.G.

(1) uma tocha de solda;
(2) uma fonte de alimentação em corrente
elétrica;
(3) uma fonte de alimentação da tocha em
argônio e ãgua.
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A tocha serve para segurar o eletrodo
de
tungstenio, conduzir a corrente elétrica e fazer escoar o argõnio em torno do eletrodo e do arco. Dentro da tocha passa também a água para refrigeração da mesma.
Neste processo, a fonte de calor i o

arco

elétrico estaoelecido entre o eletrodo de tungstenio e a peça a
ser soldada. 0 eletrodo de tungstenio i de pequeno
desgaste,
servindo apenas para manter o arco. Pode-se obter uma fonte de
calor bastante concentrada, jã que o tungstenio suporta grandes
intensidades de corrente, usando-se eletrodos de pequeno diâmetro.
A corrente de argõnio envolve o eletrodo, o
arco, a peça fundida, e o material de adição, caso este seja ne_
cessãrio.
Neste processo, pode-se usar corrente alternada ou contínua, neste caso o eletrodo pode ser positivo ou ne;
gativo (polaridade inversa ou direta) j 15, 17 |. Na polaridade
inversa hã uma maior dispersão de calor no eletrodo e uma menor
penetração na peça, do que com a polaridade direta. Com polaridade inversa, o cordão de solda e largo e pouco profundo,
com
eletrodo de polaridade direta o cordão sera estreito e com boa
penetração.
As máquinas para este processo de soldagem,
possuem capacidade de variar a corrente de 30 a 600 amperes, no£
malmente.
Na tabela 2, vemos o processo recomendado, pa_
ra diversos materiais |17|.
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TABELA 2

c.c
METAL

DIRETA INVERSA

CA.

alumTnio e liaas

3

4

1

maqnisio e liaas e < 3 m m

2

4

1

mannisio e liaas e >3mra

3

4

1

aço inox e < 0,7mm

3

1

1

1

3

aço inox e >O,7tnm
aço doce ou baixa liga e até 9mm

3

1

3

ferro fundido

3

1

1

cobre, latão e bronze

3

1

3

nTquel e ligas

3

1

3

1. meio de alimentação dando os melhores resultados,
2. meio de alimentação dando bons resultados. '•
3. meio de alimentação não recomendado.

:
i

4. solda impossível..
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Na tabela 3, são dados os valores de corrente recomendados para cada processo, em função do diâmetro
do
eletrodo [17|.

TABELA 3
Diâmetro' do
eletrodo min

C C
DIRETA (A)

C A (A)

INVERSA (A)
15

15 - 50

1

25 - 70

1,6

60 - 150

10 - 20

40 - 110

2

100 - 200

15 -'•25

70 - 140

3

200 - 350

25 - 40

100 - 200

4

350 - 520

40 - 60

200 - 275

5

520 - 800

60 - 85

260 - 365

Para a soldagem manual do alumínio, em corren_
te alternada, são dadas as condições na tabela 4 |17|.

TABELA 4

Espessura (mm)

Intensidade

0 metal de adição

ArgÔnio (l/min)

até 45

--

6

1,5

70

1 ,5

6

2,0

90

2

6

3,0

130

3

7

1,0

185

3

8

1

Junta do tipo:
\\

3.2.5. - Soldagem por resistência

!
!i
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I
Se chama soldagem por resjistência, ao processo de união de peças, que se efetua, aquecendo-as
com corrente elétrica, até o estado plástico, e comprimindo-as
depois mecanicamente |9j.
As peças a serem soldadas
são
colocadas entre dois eletrodos, que estão ligados a um transform
mador que faz circular por eles uma alta corrente elétrica. A
junção das peças funciona como uma resistência elétrica. Essa
resistência oferecida S passagem da corrente, faz com que uma
grande quantidade de calor seja gerada.
Quando Ò,calor gerado ê suficien_
te para levar as peças ao estado plástico, a corrente e desliga^
da e uma pressão é aplicada, obtendo-se assim a solda.
Como a quantidade de calor prodjj
zido depende basicamente da intensidade da corrente aplicada, em
prega-se na soldagem por resistência, correntes de grande deji
sidade e baixa tensão.
Uma máquina de soldagem por resistência, é composta basicamente de um transformador, no secun
dário do qual estão ligados os eletrodos, onde são colocadas as
peças a serem soldadas. Os eletrodos empregados são normalmente
de cobre, refrigerados a água.
;
A soldagem por resistência pode
ser feita de topo, por pontos e por costuras, variando apenas o
aspecto e os eletrodos da máquina, o princípio ê sempre o mesmo.
As correntes de soldagem usadas,
chegam a milhares de amperes,
enquanto o tempo varia de cente
simos a décimos de segundo.
A pressão de soldagem e feita por
molas, quando manual ou então por cilindros hidráulicos ou pne^t
máticos. As peças a serem soldadas, devem estar cortadas perpendicularmente a seu eixo, pois do contrário não se produzirá
contato total de suas superfícies.
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Conformamos hemisférios de alumínio 1100 (25),
de 0,5rem de espessura, por embutimento. Os hemisférios
foram
soldados cada dois sobre uma esfera de aço ou cerâmica.

4.1. Conformação Mecânica:
Na conformação mecânica usamos as operações de corte e embutimento.
4.1.1. Corte:
Para o corte dos discos, usamos uma
matriz bastante simples (fiqura 13). 0 corte era feito na matriz
que era colocada numa prensa SIWA de 15 toneladas.
A matriz e o punção foram feitos de
aço comum SAE-1045. Ambos foram posteriormente temperados
a
820°C em forno de mufla com carvão no interior, para evitar
á
descarbonetação das peças. 0 revenido foi feito a 300°C
no
mesmo forno.
Para lubrificar a matriz, foi usado õleo comum de lubrificação de torno.
As chapas ja cortadas em tiras eram
colocadas entre o punção e a matriz, o punção era pressionado pe
Io embolo do pistão da prensa, e o disco era cortado. A retirada
dos discos erã manual.
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FIGURA 13 - Matriz de Corte.
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4.1.2. Embutimento

j?
•$

A matriz de embutimento (figura 14)
foi feita também em aço comum SAE-1045, sofrendo tratamento ter
mico similar ao da matriz de corte.
A lubrificacao usada foi a
mesma
do processo anterior.
Não foi usado sistema de expulsão
das peças, devido ao numero das mesmas ser pequeno. Deixou-se de
usar sujeitatíor ja que as pregas não influenciavam no processo
de soldagem por pressão a quente, e para os outros
processos
era mais barato endireitar as abas dos hemisférios (figura 1 5 ) ,
com uma prensada sobre uma superfície plana.
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FIGURA 14 - Matriz

de

Embutimento.

FIGURA 15 - Corpos embutidos. Esquerda: com pregai
Díreiia : sem pregas

A matriz inferior (figura 14) possuia um furo central para permitir a saída do excesso de lubrificante, bem como para expulsar o ar da cavidade, jã que o mesmo poderia se opor ao embutimento.
Os hemisférios obtidos tinham

um

raio interno de 0,52mm.
Antes do embutimento, os discos de
alumínio eram recozidos num forno de mufla, na faixa de temperaturas de 330 - 420°C por duas horas, o esfriamento era feito
no próprio forno j8|. 0 recozimento era feito para evitar que o
material se rompesse durante o embutimento, realizado a tempera
tura ambiente.
ApÕs o em-butimento, os hemisférios
eram desengraxados em acetona.
4.2. Processos de Soldagem
Os pro'cessos de soldagem pc. reixe
dé
elétrons e por atrito são de tecnologia sofisticada, e não possuíamos os equipamentos adequados para tentar usá-los.
Usamos
então os outros três processos citados anteriormente.
4.2.1. Soldagem por pressão ã quente
Baseados nos experimentos exister^
tes [10,13j, projetamos as matrizes de solda (figura 16). Como
se vê, o suporte da matriz foi o mesmo usado para o embutimento.
As matrizes eram aquecidas a 600°C num forno de fnufla e; .então
levadas a prensa, onde eram prensadas, jã com dois hemisférios
de alumínio e uma esfera de cerâmica em seu interior. A ' força
usada variou de 1,5 a 3 toneladas, por um tempo de 30s a 5 mimj
tos. Para evitar que o alumínio grudasse na matriz, foi
usada
uma tinta grafite.
As matrizes foram feitas em aço
VH 13 da Villares para trabalho ã quente. ApÕs a usinagem,
as
matrizes eram temperadas e revenidas
num forno de mufla.
0
tratamento térmico, conforme instruções do fabricante, constava
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FIGURA 16 - Matriz de Solda.
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do seguinte:
(1) Aquecimento lento em forno de
vão ati 800°C;

mufla com

(2) aquecimento final brusco a 1000°C num
de mufla com carvão;

car

forno

(3) esfriamento em Óleo;
(4) revenido num forno de mufla com carvão,
na
temperatura de trabalho das peças, ou seja,
600°C;
(5) esfriamento ao ar.
As soldagens foram realizadas
atmosfera ambiente, por falta de equipamento adequado.

em

4.2.2. Soldagem T.I.G.
Como se deveria fazer um cordão de
solda circular, era necessário que as peças a serem soldadas,
estivessem girando. Para isso, foi projetada e construída
uma
pequena maquina, acionada por um motor elétrico de 100 R.P.H. (
figura 17). 0 equipamento de soldagem usado foi o da figura 12,
(uma Master AC/DC da Prodelec de 30 a 600 A, com UP estabilizador de arco Dyna TIC 600 da Prodelec). Foram feitas soldagens
usando corrente alternada, usando-se eletrodo de timgstênio com
2% de tõrio, de Imm de diâmetro, num bocal cerâmico de 6mm ( a
tocha não comportava bocais menores). A corrente variou de 31 a
42 ampères e o fluxo de gás de 3 a 7 l/min. A rotação da maquina variou de 20 a 100 R.P.M..
As peças a serem soldadas, eram cp_
locadas entra os eixos da mãqjina da figura 17, com uma esfera
de aço ertre elas, e então a maquina era posta a girar. A tocha
era mantida fixa.
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FIGURA 17 - Maquina de sustentação dos elementos
para soldagem T.I.G.
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4.2.3. Soldagetn por resistência.

Neste processo foram usadas duas
maquinas de solda (figuras 18 e 19). Uma de solda ponto e
a
outra de solda a topo. A maquina de solda ponto era uma Roger
de 10 KVA. A de solda a topo uma TERMAG de 17KVA (na realidade,
a TERMAG e um aparelho de aquecimento por.resistência para tratamentos térmicos que foi modificada para soldagem). Foi nece£
sãrio fazer eletrodos de cobre, com as pontas em forma de cavidade semiesferica, para segurar
as peças (figura 20). Os hemisférios de alumínio se adaptavam perfeitamente 5 cavidade. En
tre eles era colocada uma esfera de cerâmica, e então se reali
zava a soldagem.
Os hemisférios de alumínio eram de
capados antes da soldagem, numa solução de NaOH a 20S,

durante

1 minuto.
Na maquina de solda por pontos, ne^
nhuma solda foi obtida, devido a baixa potência da mesma.

T

GURA 18 - Máquina de soldar por resistência.

"1
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FIGURA 19 - Máquina de soldar por pontos.
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FIGURA 20 -

Eletrodo de solda por resistência.

5, RESULTADOS

E

DISCUSSÃO

Para a avaliação dos resultados, foram utiliza
dos dois testes destrutivos:
(1) a peça resultante da soldagem por pressão I quente ou
da
soldagem por resistência, era colocada numa morsa, e compri^
mída até romper-se, se o rompimento se desse fora do cordão de
solda, a solda era considerada boa, caso contrario, era consider
rada ruim.
(2) foram feitos corpos de prova para ensaio metalografico dos
três processos de soldagem.
'--..
'íl

5.1. Sol dagem_por pressão a quente:
Neste processo, a resistência da solda
se m o s t r o u m u i t o b a i x a ,
(oito)

era cada 10 ( d e z )

elementos t e s t a d o s ,

8

romperam na s o l d a .

Nesses elementos a solda melhor ocorria
nas abas dos hemisférios, zona esta que era considerada rebarba,
e portanto eliminada após a soldagem (figura 21). No exame met£
lografico, observa-se que até mesmo o processo de corte, para a
obtenção do corpo de prova, foi suficiente para abrir a
solda
{figura 2 2 ) .
Isto ocorreu devido a geometria das matrizes, jã que a maior pressão se dava sobre as abas, com as
faces da matriz tendo um pequeno ângulo, a solda 5 melhor, mas
o fator decisivo, neste processo, e a limpeza da superfície e a
atmosfera inerte, que não foi usada.
A melhor temperatura para este processo,
situou-se na faixa dos 550°C com uma pressão de 50 Kg/ mm^, por
um tempo de 1 minuto.

4l

FIGURA 21 - Solda por pressão a quente,
com parte da rebarba.
Aumento: 2 x

FIGURA 22 - Aspecto metalografico da soldagem
por pressão ã quente. Aumento: 1,5 x
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5.2. Soldagem T.I.G.
Neste processe tTnhamos variáveis em um
número grande. A primeira delas, a rotação do suporte, os melho
res resultados foram obtidos com 1OOR.P.H. (figura 23) e acred^
tamos que se pudéssemos aumentar mais essa rotação,
melhores
ainda seriam os resultados.
A corrente elétrica ficou na faixa
de
42 A e o fluxo de gás de 5 l/min, oara os melhores resultados.
Neste processo tivemos Que usar esferas de aco dentro dos hemijs
ferios, devido a que, as esferas de cerâmica, despreendiam qases com o aquecimento e furavam a solda.
Por esse motivo, não foi DOSsTvel fazer
o teste de comoressão nos elementos.
A análise metalografica nos mostrou uma
tendência a porosidade, na parte interna do cordão, devido, pno
vavelmente, ao ar retido dentro dos hemisférios, e também, talvez, ao próprio gás de proteção (figura 24). Uma das
maneiras
de se evitar isto, seria fazer a soldagem numa câmara, onde o
gãs de proteção fosse mantido numa pressão baixa, e o eletrodo
não estivesse em nenhum bocal |2l|.
Houve também pouca penetração da solda
(figura 25).

FIGURA 23 - Solda T.I.G. Aumento: .2 x

~l

FIGURA 24 - Aspectos da solda T.I.G. Aumento: 100 x

FIGURA 25 - Aspecto do elemento soldado por T.I.G.
Aumento: 2 x . Corte transversal e lon
gitudinal da solda.
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5.3. Soldagem por Resistência

Neste processo, praticamente não existe
rebarba a ser retirada após a soldagem (figura 26). Para obter
a sold-agem, foi preciso usar a potência maxima da máquina mostrada na figura 18.
A analise metalografica da figura
27
nos revela que houve uma boa difusão, e a "linha de solda", característica deste processo, praticamente não existe.
Quanto a resistência mecânica
28), observou-se que os elementos rompiam fora da solda.

FIGURA 26 - Elemento soldado por resistência.
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FIGURA 27 - Aspecto da soldagera por resistência.
Aumento: 100 x

FIGURA 28 - Fratura de um elemento soldado
resistência.

por

6. CONCLUSÕES.
(1) Comprovou-se que a retirada da camada ca
oxido de alumínio, i de fundamental importância em qualquer um
dos processos de soldagem usados. Pelo processo T.I.G. pode-se
soldar sem retirar a camada de Oxido, porem será necessário usar
corrente mais elevada, ou seja, haverá um gasto maior de energia
no processo.
(2) Pode-se obter melhores resultados na soj_
dagem pelo processo T.I.G. do que os aqui mostrados, desde cue
se tenha as condições adequadas. Porim, este ê um processo desa_
conselhãvel para este tipo de elementos combustíveis, porque r.e^
cessita uma posterior usinagem, o que, devido ao grande número
de elementos, ê impraticável.
(3) A soldagem por pressão a quente,
mesno
com equipamento adequado, devera ser evitada, devido a morosida_
de do processo.
(4) O processo mais promissor dos três estuda_
dos, Õ o de solda por resistência, embora não se tenha chegado a
bons resultados neste trabalho, conforme mostram as metalografias.
(5) Se os elementos combustíveis forem menores, este método não nos parece o mais adequado, devido a baixa
produtividade que se teria.

7.

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.

(!) Deveria se tentar soldar os
hemisférios
por resistência, sem as abas, com eletrodos mais curtos.
(2) Deve-se avaliar o problema do inchemento
do combustível, dimensionando-se o espaço entre combustTvel
e
revestimento, bem como a pressão causada pelos gases
formados
na fissão j 28\.
(3) Montar um programa de controle de
de para o processo de fabricação do revestimento dos elementos
combustíveis esféricos.
(4) Testar um processo para o revestimento de
elementos combustíveis menores (da ordem de 2mm de diâmetro), qie
poderão dar melhores resultados na fluidização. Poderá se tentar processos de metalização, eletrodeposiçao, ou revestimento
com alumina {27 j .
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9, APÊNDICE

Todos os corpos de prova, foram polidos mecãnicaine£
te D-;ê lixa 600 e depois polimento eietrolTtico, em solução
ácido perclõrico,

butilcelosso!ve, etanol e água. 0 ataque

feito com solução de ãcido fluoridrico a M° por 60 segundos.

I - Soldagem por pressão ã quente.

FIGURA I - Detalhe da linha de solda.
Observa-se linhas de defor_
nação.
Aumento: 50x

de
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FIGURA II Seqüência da Foto I, onde se observa as duas linhas
de solda. Aumento: 50x

FIGURA III
Seqüência da Foto II. Aumento: 50x
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FIGURA IV
Detalhe da linha de solda. Observa-se o alongamento
dos grãos próximos I linha de solda. Aumento: 50x
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FIGURA V
Detrlhe da linha de solda, da foto 3. Observa-se
ângulo formado pelo material na parte interna
elemento. Aumento: 200x
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FIGURA VI
Detalhe da linha de solda, onde se vê porosidade e
pouca deformação dos grãos. Aumento: 200x

FIGURA VII
Pescoço formado próximo ã linha de solda. Nota-se
grande deformação dos grãos. Aumento: lOOx

FIGURA VIII - Igual a anterior. Aumento: 200x
II - Soiclagem T.I.8-

FIGURA IX - Material original, laminado.
Aumento: 50x
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FIGURA X
Detalhe da zona afetada pelo calor. Observa-se
crescimento do grão. Aumento: lOOx

FIGURA XI
Igual a anterior. Aumento: 200x
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XII
Zo:i;i fundida do cordão. Corte l o n g i t u d i n a l .
Auiücr.fo: lOOx

FIGURA XIII
Periferia da zona fundida. Corte longitudinal. Obser
va-se porosidade. Aumento: lOOx
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• FIGURA XIV
Zona fundida do cordão. Corte transversal.
Aumento: lOOx

FIGURA XV
Periferia da zona fundida. Corte transversal.
Aureento: lOOx
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FIGURA XVI
Zona fundida do cordão. Corce transversa 1. .Vota-se po
rosidade e trincas.

Aumento: 50 x

FIGURA XVII
Zona fundida e parte da zona afetada pelo calor. Cor
te transversal.

Aumentp: lOOx
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III - Soldagem por Resistência

SSllii %• ^'ísfil
FIGURA XVIII
Linha

de solda.

Aumento: 50x

' FIGURA XIX
Igual a anterior. Observa-se alguns grãos.
Aumento: 10Ox
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FIGURA XX
Datalhe lia linha de solda
inferior.

com grande poro na parte

Aumento: 100x

FIGURA XXI
Detalho do elemento, fora da zona de solda.
Aumento:

lOOx
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FIGURA XXII
i.-i da periferia próxima ã linha de solda.
Au:neiu.o: lOOx
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FIGURA : a n i
Igual a anterior.

Aumento: 200x
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