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Com base em testes anteriores, para a realização de£

se trabalho foi alterado o projeto do pino e os parâmetros de

soldagem, numa tentativa de se melhorar a qualidade da solda.

Das soldas pode-se dizer que ficaram aparentemente

boas, já que nlo foi possível realizar todos os testes de con

trole da qualidade das mesmas.

0 ensaio de raio-X não foi realizado porque nem o

IEN e nem o CDTN contam com um bloco compensador de zircaloy

para as dimensões do tubo soldado e o ensaio de detecção de fu

ga gasosa não foi realizado porque o IEN não conta com tal £

quipamento.

A microestrutura, com as alterações adotadas no pro

jeto do pino nos parâmetros de soldagem, melhorou bastante em

relação aos testes anteriores e pode ser considerado satisfatõ

rio para as exigências de um reator de pesquisa.

6.28. ANALISE DA MICROESTRUTURA DO ZIRCALOY 4 SOB FORMA DE TU

BO (PROCEDÊNCIA ARGENTINA)

Sylvia D. Barone, Ennio G. de Andrade e Jorge C. Gaio

0 tubo de Zircaloy 4 foi analisado metalograficamen

te no estado recebido e apôs ter sido submetido a tratamento

em estufa â temperatura de 1209C durante 28 dias. 0 tratamen

to foi realizado no tubo contendo pastilhas sinterizadas de

UOj/grafite em atmosfera de gás hélio e teve por objetivo veri

ficar o efeito da interação pastilha/tubo sob as condições do

tratamento realizado.

Para tanto as amostras foram atacadas quimicamente

visando a observação d^ microestrutura e verificação da preseii

ça de hidretos. A análise realizada mostrou não ter havido ata

que ã superfície interna do tubo: tanto no exame visual como

metalográfico não foi observada diferença no material após tra

tamentc com relação ao material no estado recebido, a morfolo

gia e dansidade de hidretos precipitados também não mostrou

ter sofrido alteração pelo tratamento realizado. Medidas quan

titativas de hidretos, realizadas de acordo com recomendação
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da Saridvik, registraram o valor Fn= 0,328 antes do tratamen

to e F = 0,303 após, estando esses valores abaixo do máximo

permissível (Fn=0,4). A extremidade do tubo soldada ao tarn
ti

pao terminal apresentou estrutura de Widmanstatten e varia

çio de tamanho de grão. A baixa velocidade de resfriamento

favorece a formação da estrutura de Widmanstatten, enquantc

que ã velocidade elevada corresponde estrutura martensítica,

observada na extremidade do tampão.

6.29. AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE Ã CORROSÃO INTERCRISTALINA

NA LIGA A BASE DE NÍQUEL INCONEL 718

Sylvia D. Barone, Rosilda Maria G, de Lima e Jorge A.

Coutinho

0 trabalho teve por objetivo o estudo do comporta

mento do Inconel 718 quanto a resistência a corrosão inter

cristalina no estado recebido e em 2 (duas) condições de

tratamento térmico de envelhecimento A e B.

Os testes seguiram as recomendações das Normas ASTM

G-28 e DIN 50.914 (Teste de Strauss). Verificou-se que para

o Inconel 718 no estado recebido a perda de peso aumenxa de

forma linear ã medida que o tempo de exposição em solução de

H2S04/Fe2(S04)3 aumenta. A taxa de corrosão, apôs diminui

ção acentuada ate 24 horas de exposição, mantem-se aproxima

damente constante ate 120 horas (grafico em anexo). A perda

de peso registrada é devida não apenas ao ataque aos contor

nos de grão, mas também aos precipitados maiores que acom

panham o sentido da laminação. Após 120 horas de exposição

observa-se corrosão generalizada no Inconel 718 no estado

recebido, ocorrendo o mesmo no material sensitizado apôs 24

horas na solução do teste. 0 Inconel 718 tratado termicamen

te nas condições A e B, mostrou para 1 hora de exposição ma

ior perda de peso para B, mas apôs 4 horas verificou-se uma

inversão, passando a ser maior a perda de peso para A: há

trabalhos publicados que constataram a existência de uma fa

se intermetálica rica em Cr e que se precipita nos contornos


