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dos refrigerados a sódio.

6-17. PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO SIMPLES PARA EN

SAIOS DE RUPTURA POR "CREEP"

Clemente Augusto Souza Tanajura

Tendo em vista a importância do conhecimento do com

portamento de materiais sujeiros a altas temperaturas, demos

inicie ao estudo experimental do fenômeno de "creep" ou fluin

cia em materiais.

Para isto, foi projetado e construído um dispositivo

simples para ensaios de ruptura por fluincia no DEMA/IEN. 0

equipamento é bastante simples e apresenta várias limitações ,

tendo em vista o curto tempo de projeto e execução, além da

utilização, a máxima possível de material "sucata" disponível,

baixando o custo.

Neste trabalho estão apresentados detalhes do dispo

sitivo além de sugestões para sua implementação e conseqüente

melhoria de desempenho.

Foram realizados alguns testes em Alumínio e o disp£

sitivo apresentou resultados favoráveis.

6.18. DESENVOLVIMENTO DE UMA TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA A MEDI_

DA DE DILUIÇÃO EM JUNTAS SOLDADAS

Claudemiro Bolfarini e Hélio Domingues Filho

Dentro do campo de atuação da soldagem na industria

nuclear freqüentemente se encontram problemas relacionados com

a união de materiais dissimilares. Quando essa união deve ser

realizada com um dos processos convencionais de solda elétrica

(MIG, TIG, arco submerso, eletrodos revestidos, etc), um dos

principais fatores a serem levados em consideração para o SLI

cesso da soldagem é a diluição.

A diluição representa a quantidade de material de ba

se que funde e mistura-se com o metal de adição para formar o

cordão de solda. Como os materiais de adição são projetados pa_

ra fornecer as propriedades desejadas à solda no estado bruto
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de fusão, mudanças na sua composição química além de um certo

l imi t e , causadas por uma excessiva diluição do metal de base,

podem comprometer o desempenho da junta soldada.

Dessa maneira, a diluição é um fator importante a ser leva

do em consideração numa soldagem, de maneira se obter as propriedades de

sejadas na junta soldada.

A bibliografia cita e define a diluição, porém não fornece

um método prático para a sua determinação. Sendo assim, esse trabalho t£

ve o objetivo de realizar un levantamento bibliográfico resumido sobre o

fenômeno, sua importância e, ao mesmo tempo, desenvolver un método prati

co de medi-la em soldas de topo, sem a necessidade de se recorrer a uma

microssonda eletrônica.

0 método desenvolvido consiste basicamente em me_

dir a situação geométrica da junta de solda, antes e depois

da soldagem. Sabendo-se i s so , pela anál ise metalogrãfica do

cordão de solda é possível calcular-se exatamente a quantida

de de material de base que participou no cordão de solda, o

que permite o cálculo da di lu ição.

0 método foi aplicado para pequenos corpos de pro

va através de análise química do cordão de solda e os resul

tados obtidos foram bastente s a t i s f a t ó r i o s . 0 próximo passo

será a aplicação do método em condições diferentes (corpos

de prova maiores, materiais diferentes) para ver i f ica r sua

confiabilidade e suas l imitações.

6.19. ENSAIOS ESPECIAIS DE SOLDABILIDADE

Erick Radeke Dauzacher

Este trabalho tem o objetivo de estudar os ensaios

especiais de soldabilidade e sua aplicação para avaliar o d£

sempenho dos aços estruturais.

Os ensaios a serem estudados serão os seguintes:

- Cranfield

- CTS

- Implant


