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níticos, bem como em aços ferríticos de baixa liga, usados nos

circuitos de refrigeração de reatores rápidos, procurando estu

dá-los em função dos parâmetros mais importantes: Para o So

dio, a temperatura e o teor de Oxigênio; para o aço sua compo

sição e estrutura.

Verificou-se que nos "loops" que utilizam aços ferrT

ticos e austeníticos os elementos mais importantes na transfe

rincia de massa são os elementos intersticiais, particularmen

te o C&rbono. Nos "loops" monometálicos de aço inoxidáveis au£

tenítico, o Cromo, o Níquel e o Manganês são os elementos mais

importantes no processo de transferencia de massa, sendo a dis_

solução do Níquel a responsável pela formação Ue camadas super

ficiais de ferrita no aço inoxidável austenítico.

Constatou-se que embora muitos trabalhos tenham sido

desenvolvidos sobre corrosão e transporta de massa no sódio 1^

quido, o seu mecanismo e controle ainda não foram bem determi

nados.

6.11. INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO CRISTALINO NO ENVELHECIMEN

TO POR DEFORMAÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

Carlos Alfredo Lamyt Teresa Cristina V. da Silva, Paulo
I « *
1 Roberto Alves e Paulo Emtlio V. de Miranda

0 aço inoxidável 304, alem de apresentar resistência

i corrosão em meios oxidantes, possui excelentes propriedades

mecânicas. Por isso é amplamente utilizado na área nuclear, em

componentes que exigem condições de extrema segurança. Muitos

estudos são necessários para conhecer melhor as causas, efei

tos e condições em que ocorrem mudanças de suas propriedades.

0 envelhecimento é um dos fenômenos que pode alterar estas pro

priedades.

0 objetivo deste trabalho é estudar a influência do

tamanho de grão no envelhecimento estático sob carga do aço

inoxidável 304. Sabe-se que esta influência existe, tendo em

vista trabalhos preliminares desenvolvidos na COPPE/UFRJ.

Para a realização dos ensaios de envelhecimento sob
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carga a 2509C, temperatura adequada para estudo, foi construí

do um dispositivo especial adaptável à nossa máquina de en

saios (Instron, mod. TTDM).

Já foram realizados os ensaios preliminares para ob

tenção de curvas de referência, estando em andamento, atualrcen

te, os ensaios de envelhecimento propriamente ditos.

* COPPE/UFRJ

6.12. CARACTERIZAÇÃO DE FADIGA EM AÇOS PARA REATORES NUCLEARES

Marise de Albuquerque Lima

Elementos estruturais sujeitos ã ação simultânea de

J cargas térmicas e mecânicas variáveis são encontrados em vá

rios componentes industriais, particularmente, da área nucle_

ar. Nestes elementos, um campo não homogêneo de temperaturas

pode causar deformações que em muitos casos excedem as deforma

ções devidas às cargas mecânicas. A ciclagem térmica pode caja

sar o colapso progressivo de uma estrutura devido a chamada fa

diga térmica, fenômeno provável em componentes de reatores nu

cleares. As variações de temperatura que podem causar fadiga

no material não são necessariamente muito elevadas, podendo

ser tão pequenas quanto 1009C a 2009C.

Com o objetivo de desenvolver futuros trabalhos na

área de fadiga em materiais usados em reatores, foi feita uma

revisão bibliográfica do comportamento em fadiga desses materi

ais. Procurou-se focalizar, principalmente, o fenômeno de fa

diga térmica, ou fadiga oligocíclica, uma vez que o número de

ciclos térmicos previstos no curso de vida normal de um reator

nuclear, permite restringir o estudo sobre o comportamento do

material a este tipo de fenômeno.

Dentro deste enfoque, visualizaram-se os principais

tipos de solicitações a que estão sujeitos os componentes dos

reatores, quais sejam, fadiga em regime elástico, regime

"shakedown", regime de ciclagem plástica e regime "ratchetting".


