RONDOUT TUNNEL PROJECT
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE TÚNEL
Nomes do Projeto

Rondout Tunnel Project

Cliente

New York City Environmental Protection (NYC DEP)

Main Subcontractor

Kiewit/Shea JV

Localização do Projeto

New York, USA

Produto

Câmaras de Acesso

Tonelagem Total

335 MT

Data de Entrega

2018

INTRODUÇÃO
Originalmente colocado em serviço em 1944, o Túnel Rondout-

Tunnel (TRWB) está atualmente vazando entre 15 e 35 milhões de

West-Branch (RWB) é uma seção do Aqueduto de Delaware, que

galões por dia. A DEP planeja lidar com os vazamentos no TRWB

fornece quase 60% da água para a cidade de Nova York. O

realizando o programa de reparo do TRWB, que consiste em:

aqueduto também é a principal fonte de água para várias

Construir um túnel de desvio em torno das áreas de vazamento em

comunidades do norte do estado. O Túnel RWB de 13,5 pés (4,1m)

Roseton.

de diâmetro tem aproximadamente 45 milhas (72km) de
comprimento, varia de 300 a 2.300 pés (91m a 701m) de
profundidade e opera com uma cabeça interna de até 1.200 pés
(366m). Foi construído durante o final dos anos 1930 e 1940

Reparo do aqueduto em Wawarsing.
Desenvolvimento de projetos de aumento de abastecimento de
água.

usando métodos de perfuração e explosão. A maior parte do túnel
tem um revestimento de concreto não reforçado. Em áreas de más
condições do solo e entrada significativa de água subterrânea
durante a construção, foram
incorporadas “entretelas” de aço no
sistema de revestimento.
Desde cerca de 1970, o vazamento
foi observado na superfície do solo,
especialmente em uma área
imediatamente a oeste do rio
Hudson, perto de Roseton, Nova
York. A geologia nessa área do
alinhamento é complexa. A
profundidade da superfície do solo
do túnel existente no rio Hudson,
varia de 600 a 900 pés (183m a
274m).
O Túnel Rondout-West Branch
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ESCOPO DE FORNECIMENTO
da ESC
STEEL STRUCTURES
A ESC foi contemplada com o fornecimento de 2 conjuntos de
câmaras de acesso para a construção do túnel de desvio oeste de
Rondout nos EUA.
As câmaras de acesso são fabricadas de acordo com a Seção VIII da
ASME - Regras para Construção de Recipiente de Pressão.
Cada conjunto de câmaras de acesso consiste nos seguintes
componentes:


Cobertura do eixo com flange



Adaptador de transição com flange



Tubo de acesso com flange



Outros acessórios (parafuso prisioneiro e porca, anel O-ring
e plugue para orifício revelador)

Tubo de Acesso: ASTM A572 Gr.50
Flange ID216”: ASTM A105(N)

Encaixe de Transição: ASTM A537 Classe 1
Flange ID216”e ID108”: ASTM A105(N)

Cobertura do Eixo: ASTM A516 Gr.70
Flange ID108”: ASTM A105(N)

PARAFUSO, PORCA E ARRUELA

A564/A564M Gr.630 H1150
Tamanho 3: (24 conjuntos, sem arruela): Parafuso ¾”-10UNC-2A,
L4,5”, ASTM A193/A193M Classe 2:B8M, Porca ¾”-10UNC-2B, ASTM
A194/A194M 8M
Todos os parafusos devem ser testados por meio de um teste de
tração, teste de impacto e teste de dureza.
Todas as porcas são obrigadas a serem testadas através de um teste

Tamanho 1 (296 conjuntos, cada conjunto com 2 arruelas fenólicas e
2 arruelas lisas): Parafuso 2 ¼”-4,5UNC-2A, L20”, ASTM A564/A564M

de dureza e um teste de carga de prova.
Carga de prova da porca ¾”deve ser de pelo menos 133.5kN

Gr.630 H1150; Porca Hexagonal Pesada 2 ¼”-4,5UNC-2B, ASTM

Carga de prova da porca 2”deve ser de pelo menos 701kN

A564/A564M Gr.630 H1150

Carga de prova da porca 2 ¼” deve de ser pelo menos 911kN

Tamanho 2: (144 conjuntos, cada conjunto com 2 arruelas fenólicas e

Há um número muito limitado de fabricantes ou laboratório de testes

2 arruelas lisas): Parafuso 2”-4,5UNC-2A, L=14 ½”, ASTM A564/

de parafsos prisioneiros e porcas na China que possui a capacidade de

A564M Gr.630 H1150; Porca Hexagonal Pesada 2”-4,5UNC-2B, ASTM

testar a carga de prova para porcas de 2”(701kN) e 2 ¼” (911kN). A
ESC enviou essas porcas para um laboratório de testes CNAS do
governo, a fim de realizar o teste de carga de prova para as porcas de
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AUDITORIA DO CLIENTE

Representantes de clientes da NYC DEP e Kiewit realizaram
auditoria nos fornecedores antes do início do projeto. O
escopo desta auditoria incluiu as instalações do fabricante
principal e outras instalações do fornecedor de componentes (cobertura do eixo, flange, encaixe de transição, tubo de
acesso, parafuso prisioneiro e porca e anel O-ring).

INSPECÇÃO DE MATERIAL DE ENTRADA

Um inspetor da equipe de GQ/CQ da NYC DEP e um da ESC
estavam presentes na oficina para acompanhar todo o pro-

Um teste ultrassônico de laminação 100% é realizado em

cesso de fabricação, desde a inspeção da matéria-prima

cada material (flanges e chapas de aço).

recebida até o processo de pintura.
As amostras são cortadas de cada material para realizar
retestes de propriedades mecânicas internas e composição
química para cada número de calor.
Outro conjunto de amostras de cada número de calor é
enviado para os EUA para o reteste do cliente em seu laboratório.
Email: info@escpile.com.br
Website: www.escpile.com.br

Rondout Tunnel Project

3

FABRICAÇÃO DE FLANGES E OUTROS ACESSÓRIOS
PERFURAÇÃO DE FUROS PARA FLANGES

USINAGEM PARA FLANGES

FABRICAÇÃO DAS COBERTURAS

1

2

Figura 1 - Formação da Cobertura do Eixo

Figura 2 - Cobertura do eixo soldada com
acessórios (terminal de elevação e inserção da
cobertura do eixo) e junta soldada com
flange.
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Figura 3 - Soldagem da cobertura do eixo com
flange

Figura 4 - Cobertura do eixo soldada com

FABRICAÇÃO DOS TUBOS DE ACESSO

FABRICAÇÃO DOS ENCAIXES DE TRANSIÇÃO

SOLDA LONGITUDINAL DO

MONTAGEM DOS ENCAIXES DE

ROLAMENTO DE TUBOS DE ACESSO

PRÉ AQUECIMENTO

TRANSIÇÃO PARA SOLDAGEM CIRCUNFERENCIAL

SOLDAGEM CIRCUNFERENCIAL DOS
ENCAIXES DE TRANSIÇÃO

4

Rondout Tunnel Project

RESFRIAMENTO LENTO PÓS
SOLDAGEM

SOLDAGEM LONGITUDINAL DE

SOLDAGEM CIRCUNFERENCIAL DE

TUBO DE ACESSO

TUBO DE ACESSO
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TRATAMENTO TÉRMICO PÓS SOLDA
Cada parte da câmara de acesso
(cobertura do eixo, encaixe de transição
e tubo de acesso) é tratada
termicamente separadamente após o
processo de soldagem.
Cada parte é preparada antes do
processo de tratamento térmico para
evitar deformação.
Requisitos de rugosidade da superfície:

USINAGEM FINAL

A face do flange é usinada para atingir os requisitos de rugosidade da superfície de Ra =
0,8µm (para a superfície de assentamento da ranhura do anel O-ring), 1,6µm (para
parede do sulco do O-ring) e 3,2µm (face de vedação do flange) de acordo com ASME
B46 .1.

INSPEÇÃO

1.

100% TR realizado em todas as soldas de penetração total.

2.

100% TP realizado na abertura de raiz após a goivagem traseira para soldagem.

3.

Execução de TP e inspeção de espessura na superfície onde a fixação temporária é removida.

4.

Execução de teste mecânico usando a placa de teste de soldagem preparada durante a
produção normal.
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TESTE HIDROSTÁTICO (TORQUE DO PARAFUSO)
Toda a porca com marcação “P” e “T”. Somente porcas com
marcação “T” são usadas durante o teste hidrostático, e serão
descartadas após o teste hidrostático.
Todos os parafusos e porcas são apertados usando uma chave de
torque hidráulica.
A força de tração exigida do parafuso prisioneiro e porca para o
flange ID108” é de 72.000lbf e para o flange ID216 é de 110.000 lbf.

O torque necessário para obter a força de tensão é calibrado usando um
Skidmore Wilhelm Modelo K-100 antes que o pino e a porca sejam
montados.
Todos os parafusos prisioneiros e porcas são apertados com torque de
aperto de múltiplas passagens a 50%, 80% e 100% do torque final desejado.
Os parafusos e porcas são apertados de acordo com o padrão estrela. A
rosca dos parafusos é lubrificada com graxa de bissulfureto de molibdênio
antes do processo de aperto.
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TESTE HIDROSTÁTICO
Pressão de teste hidrostático igual a 400psi aplicada gradualmente por um período não inferior a 10 minutos na etapa 1/3 (133,3psi), 2/3
(266,7psi) e pressão máxima total (400psi) não inferior a 60 minutos. A temperatura da água para o teste hidrostático é controlada para garantir
que seja superior a 4,5°C. A inspeção geral em todas as soldas e superfícies vedadas é realizada na pressão de 307,69psi para garantir que não haja
vazamento (checagem do medidor de pressão, não é permitida a queda de pressão).
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JATEAMENTO E PINTURA
Preparação da superfície: jateamento para Sa2.5, inspeção da rugosidade da superfície,
inspeção da condição ambiente e teste de poeira.

Limpeza de superfície: Sa2.5
Pintura: epóxi PPG Amerlock 400
EFS Total: 229 ~ 381µ

TESTE DE CONTINUIDADE DE BAIXA TENSÃO 100% REALIZADO DE ACORDO

MASCARAMENTO

COM A NACE SP0188 EM CADA CAMADA DE PINTURA

ENCAIXE DE TRANSIÇÃO PINTADO

INSPECÇÃO EFS REALIZADA DE ACORDO COM O
PADRÃO SSPC PA2
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EMBALAGEM

O método de embalagem para cada componente (assento base para
cobertura do eixo e tubo de acesso, método de amarração e
tamanho do terminal de elevação) é calculado pelo engenheiro para
garantir que seja econômico e seguro durante o processo de envio.

Os flanges são protegidos por tampas de compensado aparafusadas
em cada flange após a aplicação de óleo e embalagem com papel
Kraft impregnado com óleo para proteção contra corrosão.
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TRANSPORTE
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