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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
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- Lehigh

- Tekken

- Vinkier

Esses ensaios são adequados para o estudo da susce£

tibilidade ao trincamento a frio, a quente e no reaquecimento

dos aços estruturais, durante a soldagem.

Cada ensaio será estudado isoladamente, analisando-

se suas aplicações, as normas pertinentes, a maneira de reali^

zá-los e interpretá-los.

Até o momento o trabalho realizou um levantamento b_i

bliográfico relativo aos ensaios Tekken e CTS. Simultaneamente

com a implantação desses ensaios no laboratório da Divisão de

Solda será realizado o levantamento bibliográfico relativo aos

outros testes.

6.20. ESTUDO DA INFLUENCIA DOS PARÂMETROS DE SOLDAGEM NA MICRO

ESTRUTURA E NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE UM TUBO DE AÇO

INOXIDÁVEL SOLDADO PELO PROCESSO TIG

^ Marcelo de S. Q. Bittencourt

Este trabalho estuda a soldagem para selagem dos tu

bos de revestimento do combustível para reatores rápidos. São

tubos de aço inoxidável AISI 316 sem costura, de pequeno dia

metro e espessura, aos quais são soldados em suas extremidades

pinos de forma a que o tubo fique vedado. Estes tubos soldados

trabalham numa faixa de temperatura em torno de 6009C e estão

sujeitos, devido a variação de temperatura, a tensões cíclicas

e pressões decorrentes dos gases de fissão. Além disso ficam

submetidos a diversos efeitos devido a irradiação; for esses

motivos ressalta-se a importância do estudo dessa soldagem.

Até agora foram levantadas, através de li soldas,

os parâmetros para a avaliação da soldagem dos pinoi aos tu

bos, sendo feito uma larga gama de variações nos seguintes pa

râmetros: Corrente de solda, distância do eletrodo a peça, ve_

locidade de solda, n9 de voltas do tubo, distância do eletrodo

em relação a interface de contacto pino-tubo, tempo de solda.
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Isto em relação a dois tipos de pinos, afim de se avaliar o I

efeito de massa na soldagem dos tubos. Essas soldas feitas fo

ram examinadas visualmente e metalograficamente, afim de se d£ I

tectar possíveis defeitos e de se avaliar a penetração, a lar *

gura do cordão e as microestruturas obtidas.

De forma geral as soldas não apresentaram defeitos, I

com o processo TIG mostrando-se apto â realização do trabalho.

Detectou-se alguma inclusão de W nas soldas em que pela prox_i I

midade do eletrodo e mau posicionamento da peça no torno de ro

taçao, houve toque do eletrodo na peça. As correntes mais a_l

tas aliadas a distância de eletrodo muito pequenas ocasionaram

o afundamento superficial da solda e uma penetração excessiva

do cordão para os pinos do tipo vazado. Constatou-se que o pa_ I

râmetro de maior influência na obtenção de uma boa relação de

penetração e largura de cordão foi a distância do eletrodo â

peça, onde distâncias menores conseguem maiores penetrações

sem excesso na largura-

A microestrutura obtida ficou caracterizada por um |

crescimento colunar dendrítico a partir do metal base seguindo

a orientação dos grãos adjacentes a zona fundida, com o interi. I

or da solda com frentes de dendritas que cresceram com a or_i

entação paralela ao sentido de rotação do tubo. Houve apareci_ •

mento de ferrita 6 principalmente na região parcialmente fujn |

dida (interface metal fundido metal base) e em regiões inter

dendrítícas da zcna fundida. Estas regiões portanto devem ser I

observadas após o envelhecimento por serem propícias a precipi

tação da fase intermetãlica frágil. I

Definidas as soldas que apresentaram as melhores re •

lações de penetração-largura de cordão e melhor homogeneidade,

serão agora realizados ensaios de arrebentamento e tração a I

lenperatura ambiente e a 3009C (para se avaliar a solda sol.ie^

tada a temperatura mais elevada) caracterizando a resistência I

da p .:Ça soldada. '

Serã ainda feito um estudo da solda apôs envelheci

':.-.;ito a fim de se constatar a influência do aparecimento de

;,:óe a, que constara de tratamento térmico, durante lOOOhs nas
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temperaturas de 6509C, 7509C, 8509C e 9509C, das peças solda

das após o que serão examinadas metalograficamente e ensaiadas

em tração e arrebentamento.

6.21. INFLUÊNCIA DA MISTURA GASOSA E DA VELOCIDADE NO PROCESSO

DE CORTE A PLASMA

Jaime Folesc v. e Francisco Canindê Nunes

0 objetivo do trabalho foi realizar testes com a ma

quina de corte a plasma adquirida recentemente pela DISOL, de

maneira a se determinar oa parâmetros ideais de corte.

Estudou-se o efeito da velocidade de corte e da mi£

tura gasosa (argônio-hidroginio) no acabamento superficial, na

perda de massa e na microestrutura do material, para três es_

pessuras de chapa de aço inoxidável (4mm, 8mm e 19mm), uma cha

pa de aço ao carbono (8mm espessura) e uma chapa de alumínio

(12mm espessura).

Os resultados obtidos ate o momento mostraram que

existe uma relação ideal para a mistura gasosa, a qual não po

de ser alterada para fora de certos limites, se o objetivo for

manter a qualidade e a eficiência do corte. Alem disso, para

todas as espessuras e materiais, sempre se conseguiu excelente

qualidade de corte, com bom acabamento superficial, mínima per

da de massa e zona termicamente afetada muito pequena.

6.22. LEVANTAMENTO DAS ETAPAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DE

UM PROGRAMA DE TRABALHO PARA A SOLDAGEM DE TUBOS DE ZIR

^ CALOY

Claudemiro Bolfarini

0 projeto do novo elemento combustível do reator Ar

gonauta prevê a possível utilização de tubos de zircaloy para

o revestimento das pastilhas combustíveis de oxido de urânio.

Uma das etapas mais importantes na fabricação do ele

mento combustível é a vedação das extremidades dos tubos, ope_

ração realizada pelo processo de solda TIG.


