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RESUMO 

Foram produzidos metais de solda por soldagem à arco submerso 

em chapas chanf1•adas em V, de aços comerciais ARBL7 de procedência 

nacional com tres teores diferenciados de nióbio. 

Foram detel'minadas propriedades mecânicas de dureza e impacto~ 

assim como análises guímicas e metalográficas para os metais deposi

tados. 

Estas propriedades foram determinadas com os metais deposita

dos como soldados e com tratamentos térmicos a 650oC nos tempos de 

1h e 3h (rela."f(amento de tensão). Fez-se também tratamentos térmicos 

a 250oC nos tempos de 4h e Bh (envelhecimento) 7 no qual estudou-se 

as propriedades mecânicas de dureza e impacto. 

Observou-se que nos metais como soldados nas combinações en

volvendo os arames TiBo1•-22 e SD-3 com o fluxo OP-121-TT o micrrr

constituinte dominante foi a ferrita acicular. 

Para o metal como soldado as propriedades de dureza mostraram

se bastante diferenciadas devido a porcentagem dos microconstituin

tes. Estas Pl'opriedades estão relacionadas com a variação dos teores 

de nióbio. 

Os resultados da dureza no metal como soldado e após os trata

mentos térmicos apresentaram-se bastantes diferenciados, relaciona

dos com o teol' de nióbio. 

Os resultados da tenacidade, medida na temperatura de tl'ansi

ção para o 50% AFTT, mostraram-se concordantes com o modelo de 

DOLBY. 



Os resultados da tenacidade para os metais depositados após os 

tratamentos térmicos medidos no 50% da AFTT do metal como soldado 

indicaram gue no relaxamento de tensão houve diminuição da tenacida

de. 

Os resultados da tenacidade para o envelhecimento para o metal 

como soldado com menor temperabilidade melhora enguanto gue paz·a 

agueles de maior tempez'abilidade ocorre decréscimÓ na energia absor

vida. 

Estes resultados mostraram ser influenciados pelo teor de nió

bio no metal depositado. 



ABSTRACT 

Weld metals were produced by submerged are welding in V-groove 

plates~ commercial HSLA steels of national origin were used7 with 

three different levels of Nb 

Were determined mechanical properties of hardenn Charpy Impact 

Test7 as well as chenlical analyses and metallography for weld metal 

as welded condition. 

That's properties were determined with weld metal as welded 

and with heat treatment at 650oC in the time for 1h and 3h (stress 

relieving). It was heat treatment too for at 250oC in the time 4h 

and Bh (agingJ~ which studied mechanical properties of hardness and 

Charpy Impact Test. 

It was observed that in weld metals obtained with the conbina

tion invloving Ti-Bor022 and SD-3 wires with Op-121-TT flux~ the do

minant microstructure was fine acicular ferrite. 

For results of hardness in the weld metal as welded condition 

and after heat treatment showed to be very differents7 related to 

the Nb levels. 

The resul ts of toughness measured by transi tion temperature 

v.sing 50,'}t FATT we.re in accordance wi th the Dolby Model. 

The resv.lts of toughness for aging for the weld metal as wel

ded condition after heat treatment measured by transition temperatu

re using 50% FATT indicated that in stress relieving obtainedreduc

tion touglmess. 

v 



vi 

The results of toughness for metal aging as welded condition 

is better for low hardenability~ while fol' high hardenability there 

is a absorved energy dec1•ease. 

The results were seen to be influenced by the Nb levels in the 

metal welded condition. 
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~ INTRODUÇ.A.O 

1.1 - Soldagem por arco submerso 

No processo de soldagem por arco submerso (SAW), a uniso dos 

metais ocorre pelo aquecimento dos mesmos através de um arco elér.~i

co, desenvolvido entre o eletrodo consumível e o metal base. O arco 

é protegido por um fluxo granular, o qual se funde, formando uma 

proteção contra a atmosfera contaminante, do metal de adição e P 

junta a ser soldada. O arco, a ponta do eletrodo e a poça fundida, 

estão submersos em um fluxo aglomerado ou fundido e a outra parte 

deste fluxo funde através do calor do arco,formando uma escória pro

tetora. O fluxo tem como objetivo, purificar o metal de solda, me

lhorar o acabamento do coz~dão de solda, adicionar elementos de liga, 

no metal em fusão e também atua como isolante térmico, tornando o 

processo mais eficiente.(1) 

A soldagem poz· arco submerso, pode ser realizada poz~ pz~ocesso 

automático ou semi-automático (2), sendo que o mais utilizado é o 

automático, possuindo WJJa fonte estática de tensão constante. O com

primento do arco e a alimentação do eletrodo, são controlados pelo 

alimentado:t.~ de arame e pela fonte de energia, fazendo com que o ara

me seja int:t.~oduzido com WJJa velocidade ideal e constante na poça de 

solda. 

Pal'a WJJa boa qualidade de soldagem, são necessários seleciona:t.~ 

convenientemente a espessura da chapa e o tipo de junta a ser solda

da. 
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Este processo de soldagem é mais utilizado pa1'a aços de médio 

e baixo carbono~ aços austeníticos, com níquel~ e suas ligas. 

Os parâmetros de soldagem mais utilizados para este processo 

são os seguintes: polaridade, corrente, tensão~ velocidade de avan

ço, diâmetro e extensão do eletrodo, bem como o comprimento do arco. 

Estes parâmetros determinam o formato, o tamanho do cordão, a pene

tração e também outros efeitos metalúrgicos, como porosidade, trin

cas, microtrincas e composição do metal depositado. 

As principais vantagens deste processo são as seguintes: 

l-Juntas em V com baixa profundidade com o objetivo de se reduzir n 

metal de adição na poça de solda. 

2-Soldagens de boa qualidade e acabamento. 

3-Soldagem com altas velocidades e ta~as de deposição em superfí~iRR 

planas ou cilíndricas (6 a 30 kg/~h), de qualquer tamanho ou espessu

ra (acima de 5mm). 

4- Não requer mão de obra especializada. 

5- O fl~~o atua como agente desoxidante. 

6- Não existe arco-elétrico visível. 

7- Pouca fumaça. 

8- Altas correntes(350 a 2000A) e insumos de calor(2 a 20 kJ/mm). 

9- Baixo conteúdo de hidrogênio no metal de solda. 

2 



Apesar destas vantagens, o processo apresenta algumas limitações: 

l-Alinhamento da máquina com a junta a ser soldada deve ser verifi

cado e ajustado. 

2-Necessidade de mata junta, para vários tipos de juntas. 

3-A superf.icie a ser soldada deve estar liv1•e de elementos contami

nantes como óleos e óxidos por exemplo. 

4-A escória deve ser removida após cada passe para se evitar uma 

possível contaminação. 

5-A soldagem apresenta limitações nas posições plana e horizontal. 

6-Controle l'.igido dos parâmetros de soldagem para obtenção de boas 

propriedades mecânicas. 

Devido à alta qualidade das juntas soldadas e um custo asses

sível, permite realizar grandes combinações de arame-flu."'{o, tornando 

este processo de soldagem utilizável em larga escala. 

Como exemplo deste processo, pode-se citar a fabricação de 

grandes estrutu1•as que necessitam de soldas longas de vários passes 

e sem interrupção, como pontes, navios, equipamentos ferroviários, 

de terraplanagem, sondas de petróleo, plataformas marítimas e tubu

lações para transporte de gás e petróleo. 

3 



1. 2 - Aços de alta l'esistência. e baixa. liga. (ARBLJ 

Em 1934, o pa.dr§o de especificação BS ainda determinava 0,279t 

para o carbono e 1,5% para o Manganês. 

Com o advento do uso da soldagem, verificou-se que estes aços 

passaram a não atender aos requisitos de tenacidade e resistência 

para várias aplicações, necessitando do desenvolvimento de uma con.r 

posição química que atendesse tais l'equisitos. [17] 

Em função disto foram realizados projetos de aços [17] com 

baixo teor de carbono 0,06 a 0,28% e 0,35 a 1,5% para o Mn, além de 

~1a composição balanceada de P,S,Si,Cr,Ni,Mo,Cu,V,Nb,Zr,Ti e Al. 

Através deste balanceamento da composição química, pode-se 

atender as seguintes características: 

1- Alto limite de escoamento 

2- Boa tenacidade 

3- Baixo Custo 

4- Fácil soldabilidade 

5- Boa conformabilidade 

Os elementos de liga que mais contribuíram para atender tais 

requisitos foram: Mn,Si,Cu, e o Mo, atuando como endurecedores da 

solução sólida [1],[17]. O refinamento de grão é atingido, através 

da adição dos elementos Al e N em condições normalizadas. 

Em outras condições o refinamento de grão também pode ser conseguido 

através de processos como a laminação controlada e a pequena adicãn 

de elementos formadores de nitretos e carbonitretos como Ti,Nb~V A 

Al. Isto acontece devido ao endurecimento por precipitação, impedin

do o crescimento de grãos na austenita e consequentemente aumentando 

a quantidade de sítios de nucleação. 
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A conformabilidade deste aço pode ser melhorada at:ravés do 

controle das inclusões não metálicas, principalmente de óxidos e 

sulfuretos. Com o objetivo de controlar estas inclusões e evital' 

trincas lamelares adiciona-se os elementos Zr, Ce ou Ca minimizando 

estes problemas. 

Os aços ARBL podem apresentar boa soldabilidade, com limita

ções nos teores de C e Hn, depressão mínima da temperatura Hs e bai

xo conteúdo de solutos liquefáveis.[2],[11] 

Apesar da boa soldabilidade mantendo-se tais limitações, foram 

ve1•ificados [2] uma queda da tenacidade no metal de solda em chapas 

de ARBL, quando soldadas por arco-submerso. Isto ocorre principal

mente devido à diluição (em torno de 70%) provocada pelo processo, 

permitindo uma significativa diluição dos elementos microligantes 

presentes no metal base, os quais foram introduzidos no metal de 

solda. 

Na laminação controlada onde se combina a resistência po!' pre

cipitação com o tamanho de grão, sendo este o mais fino possível, a 

tenacidade da solda pode se1' reduzida.. devido ao aumento da veloci

dade de rescristalizaf,.~ão, tornando as t1•ansformações mais rápidas 

(acima de BOOOC), embora a presença de elementos microligantes sejam 

benéficas para a tenacidade do metal base. 

Levando-se em consideração todos os cuidados a serem tomados, 

os aços ARBL possuem boa soldabilidade, a baixo custo, com propJ•ie

dades mecânicas consideradas boas, para várias aplicações como aço 

estrutural [1]. Como exemplo disso pode-se citar algumas aplicações: 

Platafo1~as Marítimas, oleodutos, gasodutos,vasos de pressão, estru

turas, pôrticos e pontes. 

5 



1.3 - Objetivo do Trabalho 

Os principais objetivos do trabalho proposto s~o os de inves

tigar o efeito do tempo de envelhecimento e o do relaxamento de ten

sões sobre o metal depositado por arco submerso. 

Dos efeitos da diluição da chapa base em combinação com os 

consumlveis~ produzir o metal depositado com teores de Nb estabele

cidos por [26]e[28] e aplicar os tratamentos t~rmicos convenientes. 

Verificar a porcentagem das fases produzidas e relacionaz~ com 

a propriedade mecânica através do ensaio Charpy~ para se obter o va

lor da tenacidade pela aparência da fratura na temperatura de tran

sição AFTT. 

Comparar os valores da energia absorvida no ensaio de impacto 

após o tratamento de envelhecimento e relaxamento de tensões com a 

energia observada na AFTT para o metal depositado. 

6 



2 - METAIS DEPOSITADOS 

2.1 - Prologo 

Na soldagem por arco submerso, a adição de elementos de liga 

como Nb,.B,.Mo e Ti, causa algumas alterações morfológicas na microes

trutura em chapas obtidas por laminação controlada de boa tenacida

de. Alguns autores,. como Farrar[10],. confirmaram através de estudos 

metalográficos gue o alívio de tensão causa um pronunciado efeito 

sobre a microestrutura,. como precipitação, esferoidização e re.F7ne 

mento de pa.rtículas de segunda fase. 

O insumo de calor foi também um outro fator verificado,. utili

zado em condições satisfatórias, para não comprometer os critérios 

alcançados no comportamento da tenacidade à fratura. 

Nas soldagens sem tratamento térmico os elementos microligan

tes,. podem ser prejudiciais 8 tenacidade do metal de solda,. isto 

ocorre devido 8 rápida velocidade de resfriamento e a transformação 

da austenita. 

O objetivo da revisão a seguir é o de verificar em trabalhos,. 

já realizados,. a influência dos efeitos de envelhecimento e relaxa

mento de tensão em função dos elementos microligantes na microestJ•u

tura,. na tenacidade e nas propriedades de impacto do metal de solda, 

obtido por arco submerso. 

Desta forma é possível obter uma maior redução de custos e uma 

otimização de processos, auxiliando principalmente a indústria pe

trolifera (equipamentos Marítimos). 

7 



2.2 - Revisll"o sobre o efeito do tratamento térmico de relaxamento de 

tens§ o. 

EVANS. G. M. [3 7 

O autor realizou estudos no metal de solda através do processo 

de eletrodo revestido em aços C-Mn, verificando duas situações: r~m 

e sem tratamento térmico, com um conteúdo de Mn fixado em 1,4% e o 

carbono assumindo 4 níveis médios diferentes (0,045, 0,065, 0,095 e 

o, 145%). 

Observaram-se que o carbono favoreceu o aparecimento da fez~ri

ta acicular, causando também um refinamento de grão nas regiões rea

quecidas. Desta forma, aumentando a proporção de ferrita acicular, 

observou-se, também, um aumento na quantidade de carbetos e outras 

partículas de segunda fase. Este estudo serviu também para se veri

ficar com mais detalhes a natureza das microfases. 

A presença da austenita retida também foi verificada, mas em 

níveis elevados de Mn. Filmes de cementita também foram encontrados 

no contorno de grão, alternados com constituintes perliticos O ali

vio de tensão causou também uma precipitação e esferoidização de 

partículas de segunda fase. Mais tarde outros autores [11),[16]veri

ficaram outras alterações microestruturais como: 

1- Partículas de granulação gJ:~osseira ou esferoidização de caJ:~betos 

e perlitas. 

2- Desenvolvimento de carbetos de contorno de gr!Io com dispersão fi

na na matriz. 
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Estes dois mecanismos se op5em com relação 8 tenacidade a fra

tura7 facilitando o aparecimento de microtrincas. 

Concluiu-se~então 7 que é necessário um balanceamento do nível 

de carbono para que o alívio de tensões seja benéfico para a tenaci-

dade. Os autores também determinaram que o nível de carbono ideal 

estava entre 0 7 07 e 07 09%. A esferoidização foi mais acentuada no 

período de 2 e 100h. 

FICK. J. I. J & ROGERSQN. J. H. [4 7 

Estes autores estudaram o efeito do tz'atamento térmico de ali

vio de tensão sobre a tenacidade dos metais C-!1n soldados por arco 

submerso. Concluíram que o alívio de tensão prolongado a 6000C não 

era prejudicial à tenacidade do depósito de solda. A tenacidade dos 

dois depósitos estudados apresentaram progressivas melhorias com o 

alívio de tensão. 

O aquecimento a 20ooc" poderia fragilizar o n.1etal de solda 7 

mas ao contrário do que se esperava" ocorreu uma ligeira n1elhoria da 

tenacidade" sendo que a 600°C este efeito é bem maior. Com o desen

volvimento da técnica dos testes de ensaio foi possível concluir que 

o metal de solda refinado é mais tenaz do que o não refinado e além 

disso o Z'efinado não possui propensão à fragilidade a 6000C 

De acordo com os autores [4]7 não houve e·vidência de qualquer 

endurecimento ocorrido poz' envelhecimento a 2oooc para tempos dA 

aquecimento acima de 192 hoz'as. O elemento Mo no metal de solda man

teve as pz'opriedades de tração e escoamento durante o T. T. a 6000C, 

mas diminuiram na proporção que a tenacidade ao impacto melhora,. com 

o tempo de tratamento. 
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Verificou-se~ também~ que o efeito progressivo do alivio de 

tens§o sobre a tenacidade foi determinado para tempos de tratamento 

de 2~ 8 e 16 horas a soooc_ 

BILLY. J .. JOHANSSON, T., LOBERY. B .. & EASTERLING, K.E. [5] 

Estes autores verificaram que existe uma complexa interação 

entre os fatores microestruturais do metal de solda, e a temperat11r;:; 

de transição. 

Geralmente estes fatol~es são divididos em prejudiciais e bené

ficos em relação à temperatura de transição. Na condição sem trata

mento, os efeitos prejudiciais incluem, a granulação grosseira, fra

gilidade da fase pró-eutetóide, filmes contínuos de contorno de 

grão, elevadas densidades de discordâncias e precipitação. A maioria 

dos benefícios é causada pela presença do Mo. Na condição com trata

mento térmico, o maior efeito prejudicial é a precipitação, embora 

isto seja causado por elevadas quantidades de Mo que, em contrapar

tida, proporciona lWJa maior quantidade de ferrita acicular e menos 

ferrita Pl'ó-eutetóide. A formação da ferrita acicular, a baixas tenr

peraturas, pode provocar uma supersaturação dos elementos microli

gantes levando a uma precipitação de carbetos (Mo2C)durante o trata

mento térmico e consequentemente a uma ql~eda da tenacidade do metal 

de solda. 

Se o Mo fo1~ omitido do metal de solda, a quantidade da fase 

pró-eutetóide aumenta e o volume da fl~ação de Pl'ecipi tados aumenta 

com o reaquecimento. Conclui-se desta forma que, se o Mo for reduzi

do~ o carbono também deverá sofrer uma reduçâ·o proporcional, para se 

evitar a formação dos filmes de carbetos como precipitados. 
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De uma forma geral~ em soldas submetidas ao tratamento térmico 

de alívio de tensão~ os elementos microligantes deverão ser mantidos 

a um mínimo desejado~ para reduzir os riscos de uma precipitar..:ão. 

Os autores verificaz·am~ também~ como efeito benéfico do trata

mento de alívio de tensão~ a ruptura dos filmes de contorno de grão 

e fortes reduções nas densidades das discordâncias. A ferz·i ta pró

eutetóide aparece para nuclear e crescer no contorno de gz·ão da aus

tenita~ resultando na formação do Fe3C. 

Os autores encontraram [5]~ também~ que o tratamento de alivin 

de tensão~ provocou uma ruptura dos carbetos~ melhorando a tenacida

de e evitando trincas por clivagem na ferrita pró-eutetoíde. 

Como conclusão final~ os autores [5] sugeriram que a %Mo e a 

%C,. devam ser mantidos a um mínimo possível para se evitar uma queda 

substancial na tenacidade do metal de solda, após o tratamento tér

mico. 

SMITH.N.J., MACGRATH,J.T., GIANETTO,J.A. & ORR,R.F. [67 

Estudaram o efeito do insumo de calor em relação às proprieda

des mecânicas~ como a tenacidade e resistência ao escoamento em fun

ção do alívio de tensão (6000C/1h). 

Com o insumo de calor variando entz•e 2 e 4kJ/mm foi notado uma 

significativa queda da resistência ao escoamento e um aumento da te

nacidade( 4kJ/mm). Já durante o alívio de tensões (6000C/1h), foi ve

rificado a situação inversa~ ou seja, um aumento da tenacidade e uma 

queda da l'esistência ao escoamento. O autor constatou também que em 

geral uma maior tenacidade pode ser conseguida principalmente devido 

ao baixo insumo de calor (2kJ/mm) ~ por causa da elevada proporção de 

regiões refinadas e também devido à estrutura do metal de solda. 
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Durante o alivio de tensão, o autor confirmou que houve um au

mento na precipitação do carbeto de ferro, com insumos variando en

tre 2,3 e 4kJ/mm, contribuindo também para uma queda da tenacidade, 

resultando em um aumento da fragilidade. 

FARRAR. R.A .. TAYLOR, L.G. & HARRISON. E.M. [77 

Estes autores estudaram o efeito do alívio de tensão sobre as 

propriedades de fratura em aços C,Mn soldados por arco-submerso. 

Cosntataram duas alterações do ponto de vista microestl~utural, em 

metais de solda com 350 ppm de Oxigênio e temperaturas de alívio de 

tensão entre 600 - 6500C: 

1- Esfe1~oidização e granulação grosseira de carbetos e perlitas. 

2- Desenvolvimento de carbetos de contorno de grão com uma fina dis

persão na matriz. 

Através disto os autores combinaram os efeitos da fratura, 

após o tratamento de alívio de tensão, verificando que a esferoidi

zação ou a granulação grosseira dos carbetos, especialmente perliti

cos, dificulta o processo de fratura, devido à fácil remoção das 

agulhas de cementita ao longo das trilhas de possiveis trincas. Ape

sar disto, a esferoidização, poderá levar a uma reduçâ·o das resis

tências à tração e ao escoamento do metal de solda. 

Os autores [7] verificaram, também, a presença dominante da 

Ferrita acicular e uma pequena quantidade de carbetos perliticos e 

bainiticos. Após o alivio de tensão a 625°C não houve mudança si~ni

ficativa na microestrutura, exceto Ullla esferoidização em pequenas 

regiões de carbetos. Estas alterações resultaram em um aumento do 

COD critico e também uma diminuição da resistência ao escoamento do 

material. 

12 



O tratamento de alívio de tensão neste caso melhorou signifi

cativamente a resistência~ a fratura e a fadiga~ sendo mais impor

tante do que as perdas no escoamento. 

Em uma das séries soldadas7 ( 4hs a 650°CJ foi verificada granu

lação grosseira das colônias de perlita com uma redução da resistêr~ 

cia ao escoamento. Verificou-se~ também~ por outros autores [26] que 

a precipitação produziu um significativo aumento na tensão de escoa

mento do metal de solda e um consequente aumento na temperatura de 

transição ao impacto Charpy. 

OLDLAND. P. T. , RAMSAY, C. W., MATLOCK, D. K. & OLSON, D. L. [8 7 

Estes autores estudaram o efeito do relaxamento de tensão so

bre a microestrutura do metal de solda e ve1•ificaram em todos os ca

sos uma significativa queda da dureza e da tenacidade, comparado com 

as propriedades do mesmo material sem tratamento. 

Os autores também verificaram os efeitos·do relaxamento sobre 

as temperaturas de transição dúctil-frágil (DBTT e FATT), e concluí

ram o seguinte: 

1- Um aumento no insumo de calor, resulta em uma diminuição da rA

sistência ao escoamento, resistência à tração e dureza e um a~m1entn 

na tenacidade e ductilidade. 

2- Para um perfeito balanceamento entre a resistência e a tenacidade 

é necessário que se tenha uma microestrutu.ra alternada entre a mar

tensita auto-revenida e a bainita. 
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2.3 - Revisgo sobre os principais elementos quimicos microligantes 

2.3.1 - Influ~ncia do Nióbio 

SHA11S, NAJMA. [97 

A autora estudou os procedimentos de transfÔrmação e variacÕAR 

microestrutu.rais através de taxas de resfriamento para aços C-Mn com 

diferentes quantidades de Nb. A ferrita produzida com baixas concAn

trações de Nb possui características bem diferentes da produzida com 

altas concentrações. 

A diminuição constatada da temperatura de transformação é pro

duzida et.ravés de um balanceamento criterioso da quantidade de Nb. 

Foi confirmado pelo autor que, em elevadas temperaturas de austeni

tização, os carbonitretos de Nb são dissolvidos. 

Outro efeito também observado, foi durante a precipitação a 

baixas temperaturas, provocando retenção de partículas não dissolvi

das de carbonitreto de Nb na austenita, produzindo uma ferrita de 

granulação fina com pequeno ou nenhum endurecimento por solução só

lida. 

Em casos de elevada temperatura de austenitização (acima de 

12000C), como na ZTA de aços soldados, o Nb diminui a temperatura de 

transformação alfa-gama durante o resfriamento contínuo,. ou atrasa a 

transformação isotérmica da estrutura ferrita-perlita. Durante o 

resfriamento rápido (3600C/min) a estrutura obtida foi apoligonal e 

em patamares menores (12 e 3,60~/min) a estrutura encontrada foi a 

ferrita-perlita,. em conjunto com a ferrita de Widmastatten. O traba

lho conclui que existe uu~ forte influência da quantidade de Nb,. so

bre a distz·ibuição da precipitação dos carboni tretas na microestru

tura. 
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FABRAR. R. A. & FEBRANTE. 11. [10 7 

Estes autores estudaram no metal de solda, obtido por arco-

submerso, o mecanismo de precipitação do Nb(CN) para determinar as 

condições térmicas necessárias para sua precipitação. 

As condições de soldagem utilizadas foram as seguintes: 

Processo de soldagem: Arco-submerso, com chanfro em V a 60°, RAm 

pré-aquecimento, com 2 passes e temperatura de interpasse de 100°C, 

com 550A e 28V e velocidade de 1pol/min, resultando em um inswno de 

calor de 3, 6kJ/mm e z,azão de resfriamento de 15°C/s. O alívio de 

tensão foi realizado a 6500C entre 1 e 10h. A composição química do 

material pesquisado constava de O, 076%C, 1,27%!1n, o .. ?.R%8i. 

0,016%Al e 0,031%Nb. 

A microestrutura obtida era composta de ferrita acicular com 

pequenas quantidades de ferrita poligonal e placas laterais nos con-

tornos de grão da austenita. Uma síntese dos resultados obtidos pode 

ser verificada através da tabela abaixo: 

Tabela 1 - Resultados obtidos 

!-----------------------------------------------------! 
!*PWHT 

!% Nb !T(oC) 
1 Taxa de resf.! Nb(CN) 

tempo(h) 1 (oC/s) 1 observado ! 
!-----------------------------------------------------! 
!0,002 
!0,032 
!0,075 
!0,113 
!0,025 
!0,025 
!0,027 
!0,040 
!0,020 

640 
640 
640 
640 

!s/PWHT 
!s/PWHT 
!550/650! 
I 900 
I 625 

1 
1 
1 
1 

1 
0,5 
1 - 12 

ap.1 Não 
1 Não 
1 Não 
1 Sim 

! (H. I. =3KJ/mm) Não 
!(H.I.=7KJ/mm) !Muito pouco! 

1 1 Sim 1 

1 Não conhecido! Sim 
ap.14 !Pouco **FP 

!-----------------------------------------------------! 
*PWHT - Tratamento térmico após soldagem 
**FP - Ferrita Poligonal 

15 



Os l'esul tados ap1•esentados POl' Fa1•ra1' mostrar8JJJ que no metal 

de solda contendo O, 02%Nb a dureza variou, devido ao t1•atamento de 

alÍvio de tensão ter ocorrido somente nas áreas das fases de ferrita 

de placas laterais e fe1•rita pró-eutetóide, ficando inalterada na 

fase de ferrita acicular. Apesar do alívio de tensão diminuir a du

reza, este efeito é facilmente verificado atravé5 da esferoidização 

dos carbetos. 

HANNERZ. N. E. , VALLAND. G. & EASTERLING, K. [11 7 

Este estudo teve como objetivo, verificar a influência do Nb 

em aços soldados por arco submerso. 

Os auto1•es verificaram que a adição de Nb provoca um aumento 

da l'esistência à tração e escoamento do metal de solda, porém dimi

nui significativamente a tenacidade no ensaio Charpy-V. 

Os autores [11], também, verificaram que os efeitos da noJ•mali

zação diminuem a temperatura de transição devido ao refinamento de 

grão provocado pela adição do Nb. 

O efeito mais importante notado no processo de normalização é 

o desaparecimento da precipitação do carbonitreto de Nb (NbC), re

sultando apenas em um refinamento de grão. 

Os auto1•es constatar8JJJ, também, que o aumento da temperatura 

de transição poderia ser causada por um aumento da fratura de con

torno de grão que tem como causa a fragilidade dos contornos de grã~ 

e Pl'ecipitados. Isto pode ser observado em regiéJes cuja temperatura 

de transformação da austenita era extremamente baixa, possibilitando 

um carbeto se dese11volver no contorno de grtio, dependendo evidente

mente do conteúdo de carbono e nióbio. 
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O método verificado por Hannerz concluiu que este tipo de pre

cipitado ngo ocorreria no processo de arco-submerso, devido à eleva

da ta-.:a de resf.riamento. Através da microfratografia, foi demonstra

do, que com o aumento do Nb, ngo foram observadas nenhuma tendência 

de aumento da quantidade das fases frágeis de contorno de grão. Para 

estes autores, o Nb proporciona um melhor escoamento nos metais riA 

solda devido ao completo refinamento de grão. 

GEA Y. MALCOL/1. [12 7 

O autor estudou a influência da soldagem por arco submerso em 

aços ARBL microligados ao Nb de elevada tenacidade. 

O autor verificou que o efeito do Nb sobre a tenacidade do me

tal de solda é fortemente dependente do insumo de calor. Outros au

to:res propuseram que a tenacidade do metal de solda poderia ser con

trolada por três fatores: 

1) A redução de carbono aumenta a tenacidade, favorecendo a fel~rita 

acicular. Uma maior quantidade de carbono, produz efeitos indesejá

veis como, maior Pl'oporção de ferri ta poligonal/baini ta, contendo 

cementita grosseira. 

2) A segregação do C,Ni, Cr e Mo levam a regiões de fragilidade (mar

tensita), podendo ser minimizada através do tl~atamento de alivio de 

tensão. 

3) A precipitação de carbetos e ni tretos pode al.llllental~ a resistência 

e portanto aumentar a temperatura de transição. O auto1~ acredita que 

a precipite.qão tem um efeito mínimo sobre a tenacidade, mas já. ou

tros e.utores confirmam que o Pl'obleme. de. tenacide.de é resul te.do de. 

precipitação do VN ou NbC. 
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O auto!' concluiu~ também, que a ferri ta acicular é uma mi

croestrutura desejada em soldas que contêm Nb. 

Para se obter elevada tenacidade em aços ao Nb deve-se proceder da 

seguinte forma: 

1- Utilizar-se de fluxos básicos com o objetivo de se eliminar o en

xofre e o ~~igênio e no caso de fluxos neutros, fazer um alívio de 

tensão. 

2- A porcentagem de carbono deverá ser a mínima possível, abaixo de 

0~05%, com o objetivo de se produzir ferrita acicular com um mínimo 

de fe:t•rita poligonal. 

2.3.2 - Influência do Ti - Ti/B. 

STILL, J. R. & ROGERSON. J. H. [13 7 

Estes autores estudaram a utilização de consumíveis contendo 

Ti-E-Mo~ com insumo de calor val'iando entre 7~9 a 10kJ/mm, na solda

gem por arco submerso, usando dois tipos de arames ( SD3 ·e Ti -Eor22), 

e quatro fluxos de basicidade diferenciada. 

Verificaram que os teores de boro e titânio proveniente dos consumí

veis apresentaram va:t•iações de O, 010% a O, 012% de titânio e, O, 013% 

a 0~ 022% de boro em soldas com o TiEor 22 e, concluíréUJJ gue os éU'a

mes com Ti-E apresentaram um efeito benéfico na tenacidade 8: fratu

ra, quando medida pelo ensaio de impacto Charpy. ConcluíréUJJ, téUJJbém. 

que o al'ame com Ti-E aumentou consideravelmente a proporção de fer

rita acicular na microestrutura e refinou o tamanho de g:t'ão da mes

ma. Este efeito confi:t'ma uma melhora das prop:t'iedades mecânicas. 
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OLSON. D.L. & FRO._c;T, R.H.[147 

Estes autores estudaram a influência do boro e do titânio no 

metal de solda em aços de baixo carbono e verificaram a necessidade 

de um balanceamento estequiométrico entre o Al,Ti,V,Nb e N de acordo 

com a seguinte equação: 

U = (14/27 Al) + (14/48 Ti) + (14/51 V) + (14/93 Nb) - N (1) 

Através desta equação os autores concluíram que um excesso de 

alumínio e titânio acima dos valores estequeométricos, é necessário 

• para neutraliza~· todo nitrogênio livre no metal de solda. 

Outros auto.res concluíram que a melhora da tenacidade do metal 

de solda contendo titânio e boro pode ser ve1•ificado através do se-

guinte mecanismo: 

1) Durante a solidificação o boro segrega, reagindo preferencialmen-

te com o N, formando o BN. O Ti protege o B do oxigênio, formando 

também o TiN e o B livre segrega no conto1•no de grão da austenita. 

2) A nucleação da ferrita pró-eutetóide é retardada, devido a dimi-

nuição da energia de contorno de grão da austenita. Desta forma, as 

inclusões de óxidos de titânio favo1•ecem a nucleaçâ·o da ferri ta aci-

cular no interiol' dos grãos de austenita. 

A proporção de ferrita acicular (acima de 95,9{) pode ser obtida com o 

bo1•o variando de 40-45 ppn1 e o titânio oscilando entre 400-500 ppm, 

com un1 insumo de 2,23 k0/mm em chapas de 25nw1 de espessura. 
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DOLBY. R. E. [151 

Vários autores verificaram que pequenas adições de Ti sâ'o be-

néficas para a tenacidade em soldas de múltiplos passes (0~03 

0~04%). O Ti sempre foi encontrado como sendo um agente refinador da 

microestrutura e formador da ferrita acicular, aumentando a resis-

t~ncia ao escoamento em níveis satisfatórios (0,04%), mas pode pro-

vocar uma queda na tenacidade em níveis mais elevados (0,10%). Estu-

dou-se~ também, que o titânio na presença de elementos de liga, au-

menta a propon;ão de ferri ta acicular, inibindo a formação de ferri-

ta de placas laterais e eventualmente eliminando a ferrita de con-

torno de grão, para níveis elevados (0,10%). 

A tabela seguinte demonstra os valores mais eficazes obtidos entre 

os pesquisadores. 

Tabela 2 - Resultados obtidos da publicação [15] 

ELEMENTOS FONTES 
AUTORES ------------------~---------------------

%Ti %B Ti B 
------------------------------------!---------------------

fluxo fluxo 
Shinmyo e outros 0,02 0,0045 (óxido) (óxido) 

Hirabayashi e outros 0,025 0,002 arame arame 
0,03 

Ito e outros 0,03 arame 
(Mo: 

0,2-0,35) 
Shiga e outros 0,005 0,008 arame arame 

Garland e outros 0,15 0,0015 arame arame 
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2.3.3 - Efeito do Boro 

DOLBY.R.E. [ 16] 

Muitos autores estudaram os efeitos dos elementos de liga no 

metal de solda. mas Garland e Kirkwood verificaram o efeito no caso 

da adição de Boro no metal de solda e concluíram que sua principal 

vantagem era a eliminação da ferri ta de contorno de grão e a forma

ção de uma estrutura de granulação refinada sem a ocorrência do en

durecimento por solução sólida como já verificado para elementos co

mo Mn e Mo. Como em outros tz·abalhos já divulgados7 na soldagem poz• 

arco submez·so utilizando-se consl.ll!l.iveis com elementos Ti-B7 pode ser 

vePificado w11 aumento significativo da tenacidade. Da mesma fo.z.·ma 

concluiu-se que a utilização de fluxos comerciais contendo a mesma 

liga 7 causaz·ia o mesmo efeito. 

2. 3. 4 - Influência do Molibdênio 

PICKERTNG. F.B.[177 

O autor constatou que para teores da ordem de 0 7 5~ de Mo a 

reação da ferrita poligonal pode ser retardada pela adição de R ~H, 

presença de uma austenita metaestável entre a transformação da fer

rita poligonal e a bainita. 

De acordo com o autor7 o endurecimento por precipita~~ão é pro

vocado pela presença de elementos de liga tais como o Nb 7 V e Ti 7 

que associados com solutos intersticiais formam complexos ou asso

ciações de átomos substitucionais e intersticiais sem formar fases 

separadas. (NbC ou Nb(CN)). 
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O autor ainda verifica gue os elementos de liga podem trazer 

excelentes propriedades, como o refinamento de grão da ferrita pela 

diminuição da temperatura de transformação no resfriamento (Mn), 

produzindo efeitos de precipitação (C e N) e retirando solutos in

tersticiais da solução (Al), sendo este último extremamente benéfico 

para a tenacidade. 

O autor ainda observou gue limitando-se o teor de Mn em torno 

de 1,5% e mantendo-se um controle da velocidade de resfriamento, po

de-se ter um aumento da tenacidade do metal de solda. 

Com relação ao Nióbio, o autor constatou gue este elemento po

de sez• utilizado no controle do !'esfriamento do cordão de solda, im

pedindo o cz•escimento de grão na soldagem (rápidas velocidades de 

!'esfriamento podem reduziz· 'WlJa tendência a precipitação) e baixas 

velocidades causam um endurecimento por envelhecimento, prejudicando 

a tenacidade do metal de solda. 

ITO, Y. & NAKANISHI. M. [18 7 

O autor estudou o efeito de elementos de liga sobre a mi

croestrutw•a e a tenacidade do metal de solda produzido por arco 

submerso e vez·ificou no caso do molibidênio, gue o mesmo em quanti

dades acima de O, 35Jt, provoca uma gueda da tenacidade, devido pz·in

cipalmente a formação da bainita superior. 

O autor concluiu gue a composição ideal de Mo no metal de sol

da estaria variando entre O" 15 a O" 35%" devido aos g1•ãos ferríticos 

ficarem retidos e os grãos finos de ferrita se formarem de maneira 

uniforme, garantindo uma boa tenacidade. 
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YOSHINO. Y. & STOUT. R.D. [191 

Estes autores estudaram o metal de solda obtido por arco sub

merso~ com entrada de calor de 2~ 1 kr..l/n11n~ e verificaram que o Mo foi 

mais consistente em beneficiar a tenacidade ti fratura 7 independente 

do teor de C~ Nb e da basicidade do fluxo. O Mo exerce seu efeito 

pelo aumento da temperabilidade (0 7 035%) 7 evitando assim a formação 

da ferrita pró-eutetóide~ sendo substituída pela ferrita acicular. 

Uma vantagem adicional do Mo é a completa recuperação da co~ 

posição do fluxo ou das condições de soldagem. 

STJLL ... T.R. & ROGERSON ... T.H. [207 

Através de vários estudos, estes autores verificaram que em 

soldagens com nníltiplos passes e utilizando quatro tipos de fluxos 

diferentes" com distintos valores de basicidade, o Mo juntamente com 

o Ti e B evitaram a formação da ferrita pró-eutetóide e da ferrita 

de placas laterais 7 promovendo a formação da ferrita acicular e con

sequentemente melhorando as propriedades mecânicas do metal de sol

da. 

2.3.5- Influência de outros elementos 

Em publicações anteriores pode ser observado que os elementos 

que mais influenciaJ:>am a tenacidade do metal de solda fol'anJ os se

guintes: Mn,Mo,Si e Cr" com um destaque especial para o Nb,Ti e o B" 

produzindo efeitos como: 
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1- Modificação da microestrutura (Mn, Mo, Ni) promovendo a ferrita 

acicular e eventualmente a martensita para elevados teores de ele

mentos de liga. 

2- Aumentam a resistência ao escoamento dos metais de solda como re

sultado das alterações da microestrutura e também dos efeitos do en

duz•ecimento por solução sólida. 

Dolby ainda sugeriu gue as adições de nióbio gue influenciam 

na tenacidade podem variar dependendo da microestrutura original do 

metal da solda, a gual é controlada pelo teor dos elementos de liga 

e pelo insumo de calor. 

3.0 -Revisão sobre o efeito da microestrutura na tenacidade. 

Até o presente momento, as revisões anteriores mostraram a in

fluência dos principais elementos microligantes no metal soldado ob

tidos por az•co submerso, levando t~nbém em consideração os efeitos 

do rela!{amento de tensão no depósito de solda. Através disso pode-se 

observa!' gue o produto final consiste de um metal fundido gue se so

lidificou, fazendo com gue as propriedades da solda sejam influen

ciadas por vários fatores durante a fase fundida da solidificação dn 

metal. 

Um dos fatores para se obter uma boa tenacidade proposto por 

Dolby[26], é a minimização do insumo de calor, reduzindo tambw1 A 

razão de deposição. Uma vez gue o cordão de solda permanece fundido 

POl' uns poucos segundos,. as l'eações gue ocorrem no metal de solda 

não podem alcançar as condições de equilíbrio antes de ocorrer o 

resfriamento, dificultando o controle preciso da análise guimice. da 

solda no processo de solidificação e nas transformações estruturais. 
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Uma outra observação verificada por Dolby[26],. foi que a falta 

de fusão, trincas por solidificação, trincas por reaquecimento e 

fratura frágil podem levar a uma considerável queda da tenacidade do 

metal da solda. Propos também que tais defeitos poderiam ser minimi

zados at1~avés do tratamento de relaxamento de tensão. 

Durante o estágio de solidificação, poderá ocorrer a deposiçãn 

de pal~ticulas de escória ou a formação de porosidade o que constitui 

um efeito prejudicial à tenacidade. A microsegregação de elementos 

dissolvidos, tais como:S,.P,Mn,Si e Ni,. pode ocasionar a formação de 

pequenas cavidades em 1~egiões dendriticas ou pequenas trincas nos 

conto1~os de grão, porém em aços com teores de baixa liga este efei

to não ocorre. 

Considerando que o metal da solda seja limpo e livre dos de

feitos acima mencionados, os fatores mais criticas que podem in

fluenciar na tenacidade do metal são os diferentes aspectos da mi

croestrutura da solda, ou seja: 

a) tamanho de grão 

b) a Pl'esença e a distribuição de inclusões não metálicas, as quai.-=

são resultantes das reações de desoxidação 

c) a natureza do produto final das transformações microestruturais. 

Desta forma passamos agora a examinar cada um desses fat:nrP.:=; 

em detalhes. 

3.1 - Tamanho de grão 

A l'elação existente entre a tensão de escoamento de um material e o 

tamanho de grão está de acordo com a equação de Petch [3]: 
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sigma(EJ = sigma(i) + Kd-1/2 (2) 

onde: 

signJa(E): é o limite de escoamento 

sign1a(i): é a tensão de atrito 

d: diâmetro médio 

K: valor constante 

O limite de escoamento pode ser acrescido pelo aumento da ten

são de atrito (trabalho a frio~ endurecimento por solução sólida e 

por precipitaçâ.o) ou pela diminuição do tamanho de grão. 

Aumentando-se a tensão de atrito~ haverá um acentuado aumento 

na tempez·atura de transição dúctil-frágil~ mas diminuindo-se o tama

nho de gz•ão haverá a diminuição da temperatura de transição" pelo 

fato dos contornos de grão de elevado ângulo inibirem a propagação 

da fratura por clivagem. Um material com granulação refinada conterá 

um maior número de contornos e conseguentemente terá uma melhor te

nacidade e ductilidade. 

Foi verificado também gue o tamanho de grão pode ser reduzido 

pela adição de elementos de liga 7 ou ainda por um resfriamento rápi

do durante a solidificação~ e gue os elementos de liga acabam produ

zindo um z·efinamento na microestrutura,. geralmente introduzindo um 

endurecimento por solução sólida (ex. Mn, Si 7 Ni),. prejudicando a 

boa tenacidade e ductilidade obtidos com o refinamento da microes

trutura. 

A velocidade de resfriamento da solda é determinada pelos pa

râmetros de soldagem como: insumo de calor 7 temperatura da chapa ba

se" espessura da chapa e eficiência do processo de soldagem; é difí

cil altez•az• drasticamente a velocidade de resfriamento, pois A.c:;t;A::=; 

parâmetros são geralmente controlados por outras considerações. 
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Pode-se também obter um refinamento da microestrutura pela 

utilização de soldas de múltiplos passes, pois na aplicação de cada 

passe" uma parte do metal depositado anteriormente transforma-se com 

o resfriamento em uma ferrita mais fina. Esta região é chamada de 

região refinada, e geralmente é mais tenaz gue o material depositado 

normalmente sem sobreposição. E difícil aumentar a proporção da re

gião refinada da solda sem aumentar o número de passes, pois é mais 

ecônomico preencher uma junta com menor número de passes possível. 

Se a p:t•esença de inclusões for aceitável a utilização destas é 

o meio mais p:t•ático de se obter uma estrutura mais refinada, sem al

tera:!' os parâmetros de soldagem ou aumentar o número de passes. 

3.2 - Inclusões não-metálicas. 

HART. PETER [21 7 

As inclusões, partículas de segunda fase e impurezas nos aços, 

podem ter efeitos benéficos ou prejudiciais sobre a soldabilidade. O 

autor descreve sua influência sobre a microestrutura, propriedades 

mecânicas e metalúrgicas do depósito de solda. 

O efeito das inclusões e sua influência indireta sobre o cres

cimento do g:t•ão austenítico e a decomposição da austenita para pro

dutos não martensíticos é com certeza mais complexo de se explicar, 

devido também à influência das partículas de segunda fase. 

Esses dois fenômenos ocorrem separadamente, mas em alguns ca

sos foram verificados que algumas partículas de segunda fase benefi

ciaram o crescimento de g1•tro na microestrutura transformada, melho

rando também a resistência a clivagem, através de um tamanho de grão 

mais refinado. 
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O autor verificou também que as inclusões ou outras partícula~ 

de segunda fase apresentaram uma influência importante sobre a fol"'

mação da ferrita acicular. Inclusões finamente dispersas, atuam fol"'

temente no crescimento da ferrita de placas laterais nucleadas no 

contorno de grão e também provoca alterações na austenita intragra

nulal' não transformada, gerando a formação de inclusões intragranu

lares suficientemente favoráveis para a formação da fer1•i ta acicu

lar. Portanto as inclusões no metal de solda podem efetivamente con

trolar a formação da ferrita acicular na presença de elementos deso

xidantes perfeitamente balanceados. 

Foi confirmado também pelo autor, o crescimento epitaxial do 

tamanho de grão da austenita durante a solidificação. 

Como conclusão, afirma que o controle das inclusões e partic1r 

las de segunda fase deve ser concentrado nos efeitos benéficos, es

pecialmente quanto ao controle do c1•escimento de grão da austeni ta e 

à decomposição dela. 

BHATTI .. A .R .• SAGGESE H. E .. HAWKINS D.N .. WHITEMAN ~.l.A. & GOLDING. 11. S . 

..I.2.n 

Os autores estudaram, o efeito que as principais microestrutu

l'as como a fel'l'ita acicular(FA), fe1•rita de conto.rno de gJ•ão(FG), 

ferrita poligonal(FP) e a ferrita alinhada com a martensita,austeni

ta ou carbetos(MAC), proporcionaram nestas soldas. 

Os autores verificaram que a diminuição do nível de ferrite 

acicula1• é influenciada pela combinação do fluxo e a1•ame de solda

gem. Pa1•a todas as soldas realizadas neste estudo, os autores con

cluíram que o nível de ferrita acicular aumentou, devido a algumas 

alterações do tipo de flu.--.:o utilizado na soldagem. 
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Através da microscopia eletrônica~ foram encontradas formas de 

inclusões geralmente globulares~ as quais passaram a apresentar di

ferenças geométricas, devido ao aumento do índice de basicidade. As 

inclusões~ podem assumir várias formas geométricas como por exemplo, 

triangulares, retangulares, pentagonais e hexagonais. As inclusões 

mais comuns encontradas~ forw1 as ricas em Al7 Mn e outras de com

plexidade bem maior. 

Pode se verificar através deste trabalho que os níveis de fer

ri ta acicula~· no metal de solda aumentaram com o aumento da porcen

tagem das inclusões ricas em Al. 

A composição química e a estrutura das inclusões~ estudadas 

neste trabalho7 são fatores primários, que controlam sua eficiência 

como agentes nucleantes na formação da ferrita acicular. 

3.3 - Produtos de transformação 

Os aços normalmente apresent8J11 grande variedade de microestru

turas .. dependendo de sua composição química e também da sua condicÃn 

(com tratamento térmico~ forjado, fundido)~ fazendo com que os pro

dutos de transformação apresentem propriedades mecânicas diferencia

das. Desta forma revisa~·emos, a seguir, as propriedades das diferentes 

microest~·uturas obtidas por vários fatores. 

De acordo com Dolby[26], os microconstituintes mais importan-

tes~ em ordem decrescente de temperatura de transfo~·mação são: fer-

rita pró-eutetóide, nucleada nos contornos de grão da austenita~ e 

geralmente vista como veios finos.. delineando a estrutura do grâ·o 

colunar. Outras microestruturas como a ferrita de placas laterais 

crescem a partir da ferrita nucleada nos contornos de grgo da auste

nita, a fe~·rita acicular, consiste de placas finas entrelaçadas de 

ferrita e perlita. 
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A presença da perlita é sempre considerada prejudicial à tena

cidade dos aços[17]. A bainita é geralmente descrita como tendo duas 

morfologias com difei~enças microestruturais. A temperatura dúctil

frágil da bainita superior é alta porgue a fratura por clivagem pode 

propagar nas películas de cementita e os contornos de grão das fer

ritas em ferpas sendo de baixo ângulo não são eficazes em impedir a 

fratura. 

No caso da bainita inferior, a mesma possui uma fina dispersão 

de cal~betos gue impedem a propagação da fratura, deformando plasti

camente ao invés de fraturarem de maneira frágil, por isso a bainita 

inferior tem uma temperatura de tz•ansição relativamente baixa .. 

A martensita tendo uma alta dureza não é tenaz, contudo, se 

esta for revenida pode precipitar carbetos com uma fina dispersão 

gue juntamente com uma alta densidade de discordâncias, reduz a prc~ 

pagação da fratura. 

Os níveis de carbono no metal de solda deverão ser suficiente

mente reduzidos, para se evitar a formação da martensita lath.[5]. 

Os autoz·es Evans[3](pz•ocesso manual) e Novaes Gomes [287(r:wen 

submerso), verificaram gue o aumento do Mn de 0,6 à 1,8% aumentou a 

proporção de Ferrita acicular, reduzindo as ferritas poligonal e a 

de placas laterais, verificando também um refinamento do grão da 

fez•rita acicular para elevados níveis de Mn. 

Os autores Bárbaro e outros[35] concluíram gue a proporção rlQ 

Fez•rita acicular e o tamanho das placas de ferrita dependem dirt=d:A

mente do tamanho de grão da austenita e do volume das inclusões, bem 

como da ta.l(a de resfriamento, durante a tempez•atura de transformA

ção(austenitização). 

De acordo com outros autores, Ferrante e Farrar [10], conclui

z•am gue a ferl'ita acicular ez•a uma fase intel'mediária entre a ferri

ta pz~ô eutetóide e as reaçc'?es da bainita. 
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Dolby[16] concluiu através do seu trabalho gue a melhor tena

cidade é obtida com uma alta proporção de ferrita acicular e os ele

mentos de liga gue mais contribuem pa.ra isto s!Io: Mn~ Si~ Ni ~ Mo e o 

Cr. Estes elementos exercem sua influência sobre a tenacidade da se

guin te foz'ma: 

a) Modificam a microestrutura~ favorecendo a ferrita acicular e 

eventualmente a martensita para altos teores de adição. 

b) Aumentam a tensão de escoamento do metal soldado~ devido a al te

ração da microestz·utura e do endurecimento por solução sólida. 

Vários trabalhos são conclusivos com relação aos produtos de 

transformação. Harrison e Farrar[10] concluíram gue a fez•rita acicu

lal' é formada entre as temperaturas de 600 e 5000C~ consistindo de 

uma granulação bem refinada separadas por elevados ângulos de con

torno de grão~ podendo conter complexas partículas de segunda fase 

nos contoz·nos de gz'ão~ tais como austenita retida~ martensita e car

betos agz'egados. 

A proporção de ferrita acicular formada no metal de solda con

trola a resistência e a tenacidade. Mas~ não é possível melhorar 

continuamente a tenacidade pela elevação do teor de elementos de li

ga~ pois apesar de se atingir uma alta proporção de ferrita acicular 

(95%)~ quantidades adicionais destes elementos irão causar apenas 

aumento no limite de escoamento e no endurecimento por solT..lção sóli

da,. provocando portanto,. uma redução na tenacidade. 

Através do gráfico da da fig.1(tenacidade em função do teor de 

ferrita aciculal') Dolby [16] concluiu,. gue a tenacidade passa por um 

minimo, ocasionado pelo teor de ferrita acicular (40%)~ causando 

concentração de deformações nestas fases mais fracas~ causando tam

bém baixa tenacidade. 
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Também concluiu gue o efeito dos elementos de liga dependem da 

composição inicial da microestrutura. Ferrar, Harrison e Novaes Go-

mes[10]e[28] observaram gue a partir de 40% de ferrita acicular, 

houve uma melhora na resistência e tenacidade do metal depositado e 

encontraram gue a melhor combinação de propriedades foi obtida com 

aproximadamente 65% de ferrita acicular e um tamanho médio de grã.n 

com aproximadamente 1 micron. 

T 
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N 
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D 
E 

Diminui~i5o ele FCG __ ....,. 
FPI.. o Balnitca. 

ap IOo/., F.A. 

ap~/eF.A. 

FERRITA ACICUI..A.R E RESIST. AO ESCOAMENTO 

fig.l(tenacidade X ferrita acicular) 

Os autores Abson e Dolby[41], apresentaram um sistema de classifica-

ção dos microconstituintes do metal depositado de acordo com a tabe-

la 3. 

Microconstituintes 

Ferrita de contorno 
de grão 

Ferrita poligonal 

Ferrita acicular 

Ferrita com M-A-C 
alinhados 

Ferrita de carbetos! 
agregados(perlita) 

Martensita 

Tabela 3 

código 

GF 

PF 

AF 

AC 

FC 

M 

Descrição anterior 

Ferrita pró-eutetóide, ferrita de 
veios, blocos de ferrita, ferritn 
poligonal,ferrita de placas (ou 
Widmasttaten) 

! Ferrita isolada 

! Ferrita acicular 

Ferrita de placas laterais,bainita 
! superior, bainita intermediária, 
! produtos lamelares. 

! Perlita, ferrita + carbetos em 
! interfase 

! Martensita 
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4 - Revisgo sobre os efeitos dos parâmetros de soldagem. 

O conhecimento e controle dos parâmetros de soldagem, são es

senciais para a obtenção de altas ta'">;as de deposição e boa qualidade 

do metal depositado. Estes parâmetros também atuam diretamente no 

insumo de calor, que por sua vez, afeta a composição final do metal 

depositado.[1],[2]. 

4.1 - Efeitos dos pal~ámetros de soldagem. 

Estes parâmetros são os seguintes, de acordo com sua ordem de 

importância. 

( 1) Amperagem 

(2) - Voltagem 

(3) - Velocidade 

(4) - Diâmetro do eletrodo 

(5) - EXtensão do eletrodo 

(6) - Tipo de fluxo 

(7) - Largura e profundidade da camada de fluxo. 

O sucesso da soldagem depende diretamente da seleção e controle des

tes pa1•âmetros atuando em conjunto. 

A seguil' sel'á feita uma descrição da atuação de cada um destes par&

metl'os sobre o metal depositado. 
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4. 1 . 1 - Amperagem 

A amperagem é a variável mais importante, pois controla a taxa 

com que o eletrodo é fundido, a penetração e a quantidade com que a 

chapa base é fundida. Os principais efeitos da amperagem são: 

(1) -Aumentando-se a amperagem,aumenta-se também a penetra

ção7a taxa de fusão e a ZTA. 

(2) - Uma amperagem excessiva, reduz a instabilidade de arco, 

mordeduras, e um cordão convexo devido à alta deposição 

(3) - Uma amperagem muito baixa causa instabilidade de arco A 

forma do cordão irregular. 

4.1.2 - Voltagem 

A voltagem regula o comprimento de arco, ou seja,a distânciA 

entre o eletrodo e a poça fundida. A voltagem tem pouco efeito na 

taxa de deposição, mas atua principalmente no formato do cordão e 

sua apaJ•ência externa. Os principais efeitos do aumento da voltagem, 

pal'a a co1•rente e velocidade de soldagem constantes são: 

( 1) - Aumenta a largura do co1•dão 

(2) - Aumenta o consumo de fluxo e a dissolução dos elementos de li

ga na poça de solda. 

(3) - Reduz as porosidades causadas por óxidos ou incrustações. 

No caso de uma voltagem excessiva, a mesma poderá causal': 

(1) - Demasiado alargamento do formato do cordão, podendo oca

sionar problemas de t1•inca à quente. 

(2) - Dificuldades na remoção da escória 
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(3) - Problemas de salpicas e mordeduras. 

Uma diminuição da voltagem produz um aumento do arco~ o 

qual melhora a penetração na raiz da solda aumentando a 

resistência ao sopro de arco. 

4.1.3 - Velocidade de soldageJJJ 

Para qualquer combinação de amperagem ou voltagem~ os efeitos 

do aumento da velocidade de soldagem são: 

(1) Diminui o insumo de calor por unidade de comprimento 

(2) - Reduz a quantidade metal depositado por unidade de comprimento 

resultando7 portanto~ em menor reforço de solda. 

(3) - Diminui a penetração. 

A penetração da solda é mais afetada pela velocidade de soldagem7 do 

que pela corrente7 mas o excesso de velocidade poderá causar morde

duras e diminuição da fusão entre o metal de adição e o metal base. 

A velocidade poderá também ser controlada e ajustada através dos li

mites de penetração e largura da solda. 

Por outro lado 7 a redução da velocidade de soldagem poderá causar o 

seguinte: 

(1) Cordão convexo~ o qual é mais sujeito a fratura. 

(2) Desconforto para o opez•ado.r~ at:unento da exposição ao arco. 

(3) Derretimento excessivo da poça de fusão~formando um cordão iz'

regular e inclusões de escória. 
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4.1.4 - Diâmetro do eletrodo 

Fixando-se a amperagem, o diâmetro do eletrodo afeta o formato 

do cordão do metal depositado e a penetração. 

O diâmetro do eletrodo também poderá influenciar a taxa de de

posição do metal de adição, ou seja, para uma dada amperagem, pegue

nos diâmetros de eletrodos poderão ter elevadas densidades de cor

rente e maiores taxas de deposição, do gue eletrodos maiores. Por 

outro lado7 um diâmetro de eletrodo maior permite a utilização de 

maiores anJperagens e portanto i.rá causar uma elevação da ta...,;:a de de

posição. 

Pode ser verificado também gue um aumento no diâmetro do ele

trodo poderá causar um aumento na largura do cordão e a redução da 

penetração; já a redução do diâmetro terá um efeito contrário7 ou 

seja7 reduzLrá a largura do cordão e aumentará a penetraçãõ 

Para wn dete1•minado diâmetro de eletrodo, um aumento na densi

dade de corrente resulta em um aumento do arco gue penetra no metal 

base. 

O diâmetro do eletrodo também afeta as caracte1•isticas de 

abertura de a1•co, pois a ignição do arco é mais fácil em eletrodos 

mais finos. 

4.1.5 - E...,;:tensão do eletrodo 

Como ponto de partida para o desenvolvimento de um procedimen

to, a extensão de um eletrodo deverá ser 8 vezes o diâmetro do ele

trodo. 
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No eletrodo o aquecimento ocorre por efeito joule, e quando se 

aumenta a extensgo do eletrodo, entre o bocal de alimentação e o ar

co.. o mesmo entrará mais aquecido no arco, aUDJentando a taxa de fu

são e deposição, e consequentemente, reduzindo a penetl:~ação no cor-

dão. Uma extensão excessiva do eletrodo, torna mais difícil a manu-

tenção do eletrodo durante a soldagem. 

A razão de deposição poderá ser aUDJentada de 25 a 5Q~, utili

zando maiores extensões de eletrodos sem alterar a amperagem durante 

a soldagem. Apesa1:~ de aumenta1:~ a ta'f.{a de deposição, o aumento da ex

tensão do eletrodo não é recomendável para juntas que necessitem de 

boa penetração. 

4.1.6- Tipo de fluxo 

Os fl~'f.{OS e os eletrodos também afetam outros aspectos opera

cionais do processo de soldagem. Os vários tipos de fluxos afetam a 

solda devido a suas diferentes p1:•opriedades físicas. Os fluxos podem 

causar consideráveis alterações na forma do cordão, ação de limpeza, 

tendência a mordedura,tolerância a certos contaminantes e aparência 

da solda. O fabricante deve1:~á ser sempre consultado para assegurar 

estas propl:~iedades. 

4.1.7- Largura e profundidade da camada de fluxo 

A largura e a profundidade da camada de fluxo influenciam a 

aparência e a estabilidade da solda acabada, assim como o próprio 

processo de soldagem. Os gases gerados durante a soldagem não podem 

escapar totalmente e a superfície do metal de solda em fusão fica 

irregularmente distorcida. Se a camada granular for muito baixA_. n 

arco não poderá ficar submerso no fluxo. 
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Uma profundidade de fluxo ideal existe para qualquer condição de 

soldagem. A profundidade poderá ser estabilizada através de um au

mento gradual do fluxo até o arco ficar submerso pelo fluxo e sem a 

ocorrência de lampejos durante a soldagem. O fluxo deverá estar con.r 

pletamente seco antes de sua utilização~ porque qualquer mistura ou 

z.zmidade~ poderá causar porosidade na solda. 

4.2 - Efeito do insumo de calor 

Através da análise do metal de solda~ Evans[3] pôde verificar 

que existia uma tendência para a diminuição dos níveis de C7 11n e Si, 

através do aumento do insumo de calor. Foi verificado também que a 

le.1•gura dos grãos colunares aumentaram com o aumento do insumo de 

calor~ aumentando também a largura do cordão de solda. 

O Mn e o Si foram 1•eduzi dos~ na n1esma propo1•ção que a dureza 

do metal de solda. Da mesma forma 7 a melhor propriedade de 

obtida foi com um insumo a partir de 2kJ/mm e o nível de Mn 

pa1•a que isto ocor1•esse foi de aproximadamente 1 ~ 4Jt. 

impacto 

ideal 

O controle do insumo de calor é importante na obtenção do mP-

tal depositado desejado~ porque ele influi na ta"t(a de resfriamAnt:n_. 

microestrutura7 propJ>iedades mecânicas7 taxa de deposição~ diluição 

e largura do co1•dão de solda. 

Farrar e Harrison [7] observaram também que o baixo insumo de 

calor e eler.radas velocidades de resf1•iamento conduziram a uma mi

croestrutura mais refinada de ferrita acicular. Outra conclusão re

velada pelo autor7 foi que a laJ>gura média dos grãos colunares tan.r 

bém aumentou~ com o aumento do inst~o de calor. 

Além disso o autor identificou os seguintes fatos7 com o au

mento do insumo de calor: 
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1-) Ocorrência de redução dos niveis de Mn e Si na poça de solda. 

2-) Aumento do tamanho das ferpas de ferrita acicular. 

3-) Diminuição da dureza dos depósitos de solda. 

Dolby[27] também verificou que se pode melhorar a tenacidade 

do metal depositado com a utilização de um baixo insumo de calor~ 

tanto em soldas de um passe 7 como téUJJbém em soldas de múltiplos pas

ses. 

Os autores P.T.Oldland~ C.W.Ramsay~ D.K.Matlock e D.L.Olson 

[B]estudaram as variações microestruturais em função do insumo de 

calo.r,. durante a soldagem pelo processo arco submerso e concluíram o 

seguinte: 

Um aumento do insumo de calor provocou uma diminuição da re

sistência e um aumento da tenacidade e a microestrutura passou de 

primariamente martensítica para uma mistura de martensita~ bainita e 

austenita retida .. com uma quantidade limitada de inclusões. 

Foi verificado que esta alteração da microestrutura também 

ocorreu devido a modificação da composição guímica do metal de sol

da. 

Através destes resultados" pode-se especificar corretamente os 

tipos de consumíveis de soldagem, com o objetivo de se obter uma de

terminada mic.roestrutura desejada após fixado o insumo de calor. 

Segundo estes autores7 para se obter um balanceamento adequado 

através do insumo de calor entre a resistência e a tenacidade, de

ve-se obteJ:> uma 11Jicroest1•utura misturada com martensi ta autorevenida 

e bainita. 
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5. TECNICAS EXPERIMENTAIS 

5.1 -Materiais e Métodos 

5.1.1 Materiais 

Foram utilizados~ para obtenção do material de solda, um tipo 

de fluxo, dois arames de composições distintas e tres chapas de aço 

ARBL com diferentes teores de Nb. 

O fluxo utilizado foi o Oerlikon OP-121-TT, com basicidade de 

3,1%~ cuja composição nominal está mostrada na tabela 1. 

Os arames utilizados foram o SD3 e o TiBor-22, ambos com 

3,25mm de diâmet1•o. 

Nas chapas de aço, a porcentagem de Mn foi mantida constante 

em duas delas e diferente na terceira, e permanecendo o carbono 

inalterado em todas as chapas. A chapa com maior teor de Nb foi a 

mais espessa com 25mm,e as outras duas com 19mm. 

Tabela 1 - Oerlikon OP-121-TT 

! Composi~ão !% em peso! 

Si02 + Ti02 15 

C aO + MgO 35 

!Al203 + MnO 20 

CaF2 25 
!-----------------------! 
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5.1.2 - Métodos 

5.1.2.1 - Identificação das soldas 

Através das chapas e consumíveis utilizados, foi possível. 

dentz•o da pz•ogramação de trabalho, obter 6 soldas diferentes gue fo

z·am codificadas por dois símbolos: o primeiro marca as chapas com 

letz•as A,B e C, cuja seguência mostra o valor crescente do teor de 

Nb; e o segundo, refez·e-se aos arames com letras gz·egas "alfa" e 

"gama", indicando respectivamente SD3 e TiBor-22. 

5.1.2.2 - Procedimento de Soldagem 

As chapas base foram preparadas para soldagem efetuando-se um 

chanfro em "V", com ângulo de 600 ao longo do comprimento e com pro

fundi da de de 12. 5nmJ. 

Antes da soldagem o fluxo foi secado durante 15 horas, na tear 

peratura de 1BOOC para retirar toda a umidade, seguido de z•esfria

mento lento no interior do forno. Para se evitar contaminação, foi 

tomado o cuidado de limpar todos os chanfros, para eliminar tndA 

graxa ou ferrugem gue estivesse presente. 

Em todas as soldas efetuadas a condições de soldagem foram 

constantes, com o objetivo de manter inalterados o insumo de ca lnr• A 

a velocidade de resfriamento, porgue são fatores gue tem efeito sig

nificativo sobi'e os produtos de ti'ansformação do metal de solda. 

Neste ti'abalho as condições de soldagem foram as seguintes: 

- Amperagem: 580A 

- Voltagem: 28V 

Velocidade de deslocamento do apco: 254 mm/min. 

- Insumo de cal oi' calculado em: 3, 8 k ... l/II1111 
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Forrun necessários dois passes para o preenchimento do chanfro. 

Ent:re o primeiro e o segundo passe7 esperou-se que a temperatura do 

primeiro cordão de solda estivesse abaixo de 1000C~ para que a tem

peJ•atuJ'a da chapa não influenciasse na velocidade de resfriamento do 

segundo passe. 

Usando um par termo-elétrico de 30%/6% de Pt-~~ foi possível 

medir a velocidade de resfriamento do metal da solda e um registra-

dor 

de 

20m V 

potenciométrico do tipo Servoscribe 1S-RE 541~ com uma resposta 

tempo 0~2s de fundo de escala~ e também, usando um potencial de 

para fundo de escala,. com velocidade de papel de 240 cm/min. O 

par termo-elétrico foi inserido manualmente e mantido com firmeza na 

poça do metal fundido durante o segundo passe. Tomou-se o cuidado de 

não colocar o par na região do arco~ para não fundi-lo e desta forma 

a posição escolhida foi a 1cm atrás do arco. 

5.1.2.3 - Análise Química 

As análises químicas dos 6 metais soldados foram feitas no topo 

do segundo passe no cordão de solda, depois de um leve aplainamento 

supez•ficial, como também da chapa base, em um espectômetro de plas

ma. Neste método, foram analisados onze elementos. Pelo processo de 

análise por fusão, nos aparelhos do tipo Leco em atmosfera de oxigê

nio, foram analisados o C e S. Para os teores de nitz•ogênio e oxigê

nio as análises foram feitas também com equipamentos do tipo Leco 

POl' fusão a vácuo. 
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Tabela 3 - Composição Química das chapas e arames utilizados 

------------------------------------------------------------
CHAPAS ARAME 

Elementos '-------------------------------------------------
A B c SD3 TiBor-22 

------------------------------------------------------------
c 0,14 0,16 0,14 0,07 0,09 
Mn 1,40 1,38 1,22 1,75 1,36 
Si 0,33 0,33 0,32 0,29 0,08 
s 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015 
p 0,010 0,008 0,006 0,016 0,015 
Nb 0,036 0,048 0,059 o ,01" 0,01 
Ni 0,01 0,01 0,01 0,10 0,10 
C r 0,01 0,01 0,01 0,04 0,10 
Mo 0,02 0,02 0,02 0,01 0,26 
v N.D. N.D. N.D. 0,01 0,01 
Ti 0,01 0,01 0,01 0,01 0,17 
Al 0,05 0,04 0,04 N.D. N.D. 
Cu 0,02 0,02 0,02 0,05 0,10 
B N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0035 
02 126 140 83 N.D. N.D. 
N2 59 77 67 N.D. N.D. 

5.1.2.4 - Macrografia 

Após realizada a solda, foram realizadas as operações de corte 

da peça em serra automática refrigerada, com o objetivo de se obter 

amostras para o ensaio. Cada amostra foi devidamente codificada com 

o objetivo de se evitar erros de interpretação nos ensaios posterio-

res. 

Durante a operação de lixamento, foi observada a seguinte se-

guência de lixas: 80, 150, 220, 320, 400 e 600. Após o desapareci-

menta de todos os riscos sobre a superfície do corpo de provd, foi 

feito wn ataque com nital 2~, para poste~rior análise fotografica. 
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5.1.2.5 - Tratamentos Térmicos 

Após realizadas as 6 soldas~ cada uma foi cortada em 4 partes 

e cada parte foi submetida a um tratamento térmico diferente~ os 

quais podem ser descritos da seguinte forma: 

a) Relaxamento 1 - 1h~ 6500C 

Inicio do aquecimento do forno: 8:30h 

Inicio do tratamento: 14:45h (65~7 C) 

Final do tratamento: 17:45h 

Temperatura do Forno às 18:00Hs: 4000C 

b) Relaxamento 2 - 3h,. 65ooc 

Início do aquecimento do forno: 11h:07 

Inicio do tratamento: 14h:40 (6500C) 

Final do tratamento: 1511:40 

Tempe~ratura do Forno às 9:00hs da manhã seguinte: 80°C 

c) Envelhecimento 1 - 4h,. 2500C 

Início do aquecimento do forno: 8h:45 

Inicio do tratamento: 9h:30 (2500C) 

Final do tratamento: 1311:30 

d) Envelhecimento 2 - Bh,. 2500C 

Início do aquecimento do forno: 8h:15 

Inicio do tratamento: 8h:45 (2500C) 

Final do tratamento: 1611:45 
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~~~ 

Após os tratamentos térmicos, cada uma das 24 partes foi cor

tada em 5 outras partes. Quatro dessas partes serão usadas paTa o 

ensaio Charpy e a outra paTa análise metalográfica. 

PaTa facilitar a maTcaçâ·o dos coTpos de pTova foi adotada a 

seguinte codificaçâ·o: 

- Relaxamento 1 1h .. 65ooc - A 

- Relaxamento 2 - 3h .. 65ooc - B 

- Envelhecimento 1 - 4h, 250°C - c 

- Envelhecimento 2 - Bh, 250°C - D 

PaTa as chapas base a codificação passou a seT a seguinte: 

-A alfa1 1 

-A gama1 - 2 

- B alfal 3 

- B gama1 - 4 

- C alfa1 - 5 

- C gama1 - 6 

5.1.2.6- HetalogTafia. 

As amostTas paTa metalogTafia foTam embutidas em seções ciTcu

laTes paJ~a facilitai~ o PTOcesso de lixamento. O lixamento foi reali-

zado com as lixas na seguinte seguência: 80, 150, 240, 360, 400, 

600 e a cada troca de lixa a direção de lixamento eTa inveTtida em 

60°. Após o desaparecimento dos riscos na superfície das amostras, 

passava-se para o polimento com óxido de cromo, proporcionando uma 

supel'fície praticamente espelhada. 
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Depois de limpar cuidadosamente as amostras para z·emover todo 

o óxido de cromo, passamos para o polimento em pasta de diamante de 

3um e 1wn, lembz·ando sempre de limpá-las, quando se mudava de granu

lometria. 

Após este polimento,fez-se um ataque de nital com 1%, para 

eliminar o encz·uamento que pudesse existir. 

Em seguida, passou-se para o polimento na pasta de 1 um até 

que o Btaque anterior desapaz•ecesse. Atacou-se então com Nital 2(K 

até as estruturas apresentarem-se com nitidez. 

5 .1. 2. 7 - Medidas de Dz.zreza 

Foram feitas 10 medidas de dureza Vickers dispostas da seguin

te maneira em relação ao segundo cordão. 

fig.5.1 

Usou-se uma carga de 10Kg para as medidas. 

5.1.2.8 -Ensaios Mecânicos 

O trabalho de soldagem tem como objetivo principal melhorar as 

propriedades mecânicas do metal de solda. A obtenção dos resultados_. 

através dos ensaios de impacto, foi necessária, para se conseguir 

z•elacionar as vaz•iáveis introduzidas nos produtos de transformação 

conseguidos na soldagem. 
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Pal'a a detel'minação da tenacidade do metal da solda usou-se o 

método Charpy com corpo de prova de entalhe em V. 

Os corpos de prova foram preparados segundo a norma ASTH E-23, 

obtendo-se de cada solda quinze COl'POS de prova com dimensões defi

nidas de 10 X 10 X 55mm, sendo todos aplainados e retificados cuida

dosamente e com o seu comprimento perpendicular ao comprimento da 

solda. 

O entalhe em "V", localizado no centro da solda e normal a es

pessura da chapa base, foi feito em wna máquina fresadora de preci

são. Antes da usinagem os corpos de prova foram polidos e atacados 

com Nital 2'?t, com a finalidade de cortar o entalhe sempre na mesma 

posição da solda. 

A figura 5.2, a seguir, mostra a posição do entalhe no corpo 

de prova, com a linha em "V" situada na posição central do cordão, 

sendo esta l'egião a mais fraca da solda, wna pequena mudança desta 

posição causaria interferências nos resultados, caso houvesse algwn 

desvio da fenda, na região central, wna maior quantidade da região 

l'efinada estaria na região do entalhe, o que também provocaria wn 

awnento na energia absorvida pelo corpo de prova durante o ensaio. 

Fig.5.2 - Esquema do corpo de prova do ensaio Charpy mostrando a po

sição do entalhe 
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Os ensaios foram realizados em uma máquina de ensaio de in.r 

pacto Amsle:r~ com capacidade de 300,] e no intervalo de temperatu.ra 

entre -sooc e +750C. Após o tratamento térmico os ensaios foram rea

lizados na AFTT~ de acordo com o estudo gráfico obtido anteriormente 

(sem tratamento térmico). A AFTT é a aparência da fratura na tempe

ratura de tz~ansição (transformação) 

O intervalo de temperatura dos ensaios7 com tratamento7 variou 

de -42°C a -5oc, sendo cada conjunto resfriado individualmente atra

vés de uma mistura de álcool e nitrogênio líquido e a temperatura 

controlada por um te1~1ômetro digital (TR-800), acoplado com sinal de 

entrada de bulbo de platina (Pt-100) 

Conforme a norma especifica(ASTM E23-91), os corpos de prova 

foram mantidos durante 5 minutos~ para que o equilíbrio térmico fos

se uniforme para todo o conjunto durante o ensaio. O tempo de reti

rada do corpo de prova do banho na temperatura especificada, também 

foi monitorado, estando sempre abaixo dos 5s de acordo com a norma. 

5.1.2.9 - Fratografia na região fraturada. 

Com o objetivo de se estudar o comportamento da morfologia 

do metal de solda na superfície fraturada dos corpos de prova, fra

turados segundo o ensaio Chaz•py na temperatura AFTT, após tratamento 

térmico. Foi realizado uma seleção dos corpos de prova bipartidos, 

escolhendo a superfície fraturada de melhor aspecto em termos de 

planicidade e pe1•fil de fratura, as quais foram posteriormente COl'

tadas a aproximadamente 1 em da superfície fraturada e coladas com 

cola a base de prata na base circular do dispositivo para observaçãn 

no micn .. ""Jscópio eletrônico. 

Desta forma foram colocadas 3 amostras por base~ confol~me de

senho especificado na figura 5.3. 
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SUPORTE DE AUIMÍNIO 

CORPO DE PROVA 

fig. 5.3 

As superfícies de fratura das soldas A alfa 1~ A gama 1~ B al

fa 1~ b gama 1 e C alfa 1,. C gama 1~ rompidas nas regiões de compor

tamento frágil~ transição e dúctil foram observadas por meio da mi

cl~oscopia eletrônica de varredura em um microscópio Stereoscan 

54-10",. Cambridge, operando a 30kV, na região central do corpo de 

p1~ova. 
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6. APRESENTAÇAO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

6.1 Curvas de resfríamento do metal de solda. 

6.1.1 Velocídade de resfríamento 

Todas as curvas de resfríamento foram obtídas em todas as sol-

das~ com exceção da combínação B gama 1 devído à fusão do par termo 

elétríco no arco e 7 a partír das curvas as velocídades de resfría-

menta foram calculadas no íntervalo de temperatura entre 800 à 500°C 

(os valo~res estão na Tabela 4) 

As velocídades de resfríamento estíveram em torno de 8,50C/s, 

em médía, com exceção da solda A gama 1 (próxímo de 5DC/s)" podendo 

ser explícada pelo fato de não permítír que a temperatura de ínter-

passe alcançasse os 1000C, ísto porque a temperatura da chapa para o 

segundo passe esteve com o valor maís alto do que aquele acíma refe-

rído. 

TABELA 4 

VELOCIDADE DE RESFRIAMENTO 

FLUXO OP-121-TT 

A alfa 1 8,37 

A gama 1 4,88 

B alfa 1 8,85 

B gama 1 N.D. 

c alfa 1 8,04 

c gama 1 8,33 

OBSERVAÇJIO: 

As velocídades de resfríamento na soldagem são dados em °C/s para um 

íntervalo de temperatura entre 800 a 5oooc 

N.D. = N~o Determínado. 
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6.2 Composição Química 

6.2.1 - Análises químicas do metal da solda 

A tabela 5 mostra em detalhes a análise química obtida do 

metal de solda~ podendo ser compa1•ada com as análises químicas das 

chapas base e dos arames dada na tabela 3. 

Para as soldas realizadas com o arame SD3 (alfa) os teol'es 

dos Pl'incipais elementos de liga comportaJ'ain-se ·como se espez•ava. 

pois os teores de carbono se mantiveram constantes (0~09%)~ mais 

baixo do que a chapa base e pouco acima ao do arame. O teor de Mn 

entre 1 ~50% a 1, 52~ esteve acima ao da chapa base, isto l'efletindo o 

111aiol' teo!' de Mn no al'ame. O Si esteve U11l pouco abaixo compa!'ado a 

chapa base e pouco acima em !'elação ao arame, podendo-se afirma!' que 

a quantidade de Si,.pe!'dida 11as reações de desoxidação,foi muito bai-

xa pal'a o fliL-.:o usado. Pa!'a o Nb,. os teol'es na solda estive!'B.11J na 

mesma relação crescente aos da chapa base com menol' difel'ença na 

Pl'OPOl'ção. 

TABELA 5 - Análise Química das Soldas 

-----------------------------------------------------------
Elementos Aalfal Agamal Balfal Bgamal Calfal Cgamal 

-----------------------------------------------------------
c 0,09 0,07 0,09 0,07 0,09 0,08 
Mn 1,52 1,25 1,52 1,26 1,50 1,21 
Si 0,33 0,18 0,31 0,19 0,31 0,19 
s 0,010 0,008 0,010 0,009 0,010 0,009 
p 0,009 0,012 0,014 0,013 0,014 0,013 
Nb 0,013 0,012 0,017 0,015 0,019 0,017 
Ni 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
C r 0,04 0,07 0,04 0,06 0,04 0,06 
Mo 0,02 0,15 0,02 0,16 0,02 0,15 
v N.D. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ti <0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 
Al 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Cu 0,08 0,11 0,10 0,12 0,08 0,01 
B N.D. 0,0012 N.D. 0,0012 N.D. 0,0012 
02 365 385 340 421 344 457 
N2 74 84 79 87 74 84 

----------------------------------------------------------

Obsel'vação: Os valo!'es sâ·o em ,%' de peso, exceto para o 02 e o N2, 
que são em ppm. N.D. = Não Detel'minado 
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Com o arame TiBor-22 (gama),o metal da solda ma.nte~.,~e-se, 

também como se esperava, ou seja O, 19.'Jt de Si pouco a mais de 50,'?t do 

teor das chapas base, 0,07% de C para as soldas e o Mn apresentou 

teores mais baixos do que as chapas base e o al'ame. 

Estas vaJ•iações são devidas ao baixo teor de Si no arame o 

que pelas reações de desoxidação permitiu uma maior remoção de Mn e 

C no metal da solda. Quanto ao Nb .. manteve-se com valores crescente.-=: 

de acordo com as chapas,mas com pequena diferença nas variações. DA

r..re-se salientar que .. devido ao teOl' do Mo no al'8.11Je, este fez-se pr>A

sente no metal da solda em ·condições satisfatórias, acontecendo o 

mesmo com o E. 

Nas soldas com o arame SD3 (alfa) foi sensível o abaixa

mento no teor de Mn em compal'ação à chapa base e ao arame, o mesmo 

ocorrendo com os demais elementos, sendo somente o carbono que man

teve teores relativamente iguais aos da chapa e do arame. 

Nas soldas com o arame TiBor-22 (gama), como o teor de Si 

é baixo, a ação de eliminação dos elementos principais foi mais pro-

nunciada, atingindo a todos com bastante intensidade, mas somente o 

Mo manteve-se com teores relativamente baixos 

O teor de 02,registrado nas deposições com o fluxo OP-121-

TT, esteve entre 340 ppm a 457 ppm, isto indica que as soldas foram 

suficientemente desoxidadas. 

6.2.2 - Diluição 

A composição química do metal da solda final é determinada pe

la diluição da chapa base e pela ação dos consumíveis durante o pro

cesso de soldagem. Isto pode ser visto pela conJpaJ'ação da área da 

secção transversal do chanfro com a área da solda final. 
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No presente caso~ dado que houve dois passes~ as figuras 

6.1 76.2 e 6.3 mostram exemplos das soldas obtidas. 

A diluição final no segundo passe somente é poss2vel obter pe-

la comparação dos elementos que não haviam inicialmente nos consumi-

veis e que existiam nas chapas base e vice-versa~ porque para o se-

gundo passe, houve uma rediluição do primeiro passe e mais uma po1..._ 

c;!Jo da chapa base, como ilustra a figura 6.1. Nesta figura, a região 

demarcada com linhas horizontais, mostra o quanto da chapa base di-

luiria no primeiro passe e, as linhas verticais~quanto diluiria da 

chapa base no segundo passe. Para o flZL'S{O utilizado (OP-121-TT), a 

diluição encontrada é a que se esperava [41] e esta é calculada pelo 

resultado das análises químicas. 

Tomando-se o Nb para calcular a diluição, pois o mesmo é com-

ponente das chapas e não dos consumíveis7 obteve-se os seguintes re-

sul ta dos, mostrados na tabela 6. 

-------......_ --

fig.6.1 -Esquema de diluição da chapa base ocorrida durante o pro
cesso de soldagem 

Aproximadamente ocorl~eu uma diluição da chapa base da ordem de 68Jt 
pa1•a cada 
composição. 

Area da solda - Area do chanfl'O em "V" 
Diluição % -------------------------------------------- X 100 

Area da solda 
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TABELA 6 

PORCENTAGEM DO Nb NAS SOLDAS 

----------------------
A a 1 ------ 36% 
A g 1 ------ 33% 
B a 1 ------ 35% 
B g 1 ------ 33% 
c a 1 ------ 32% 
c g 1 ------ 29% 

----------------------

Fluxo OP-121-TT 

FIGU~ 6.2 - Solda depositada com o arame TiBor-22 (x3) 
Corte Transversal 

FIGU~ 6.3 - Solda depositada com o arame SD3 (x3) 
Corte Transversal. 

Obs: a vaz·iação de diluição entre os depósitos de solda realizadas 

com os arames Ti-Bor-22 e SD3,. devez .. ão ser comparadas. 
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6.3 - Metalografia Otica 

6.3.1 - Microestrutura metalográfica 

As microest.l•uturas das chapas base e de todos os metais da 

solda~ com e sem trataJnento térmico7 estff.o mostradas nas figuras 

(6.4) a (6.36) 

Para as chapas o aumento original é de (x160) e para as soldas 

(x175)~ todas com ampliação de (x2~46) 

Através de um exame detalhado 7 pode-se verificar gue várias 

mic1•oestruturas aparecem nas diferentes soldas nas guais sete esti

veram concordantes com [41] em soldagens sem tratamento térmico. 

Nas soldas7 após tratamento térmico foram verificadas altera

ções nas microestruturas7 concordantes com as verificadas por 

Evans[3]. 

Nas chapas base A e B (figs. 6.4 e 6.5) a microestrutura mos

tra ferrita e perlita com granulação característica de aço ARBL e 

grãos poligonais ASTM-9 com textura de banda alinhada. Para a chapa 

C (fig. 6. 6) a micn;_estJ•utul'a é a mesma 7 os grãos são também poli~o-

nais ASTN-8 levemente maiores do gue A e B~ isto pode sel' devido Ã 

laminação com menor redução 

Através da observação das micrografias do metal de solda7 foi 

possível identificar nas soldas sem tratamento térmico as seguintes 

miCl'OeStl'UtUl'aS: 

1) Veios de ferrita pró-eutetóide delineando-se no contorno de gr~o 

da austenita anterior (figuras (6. 7) e (6.12)) 

2) Blocos isolados de ferrita poligonal encontrados dentro dos gr~os 

da austenita antel'iOl' (figuras (6.17) e (6.22)) 
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3) Ferrita acicular, encontradas dentro dos gr~os da austenita ante

rio;r, com tamanhos de gr!5os variáveis, dependendo da solda realizada 

(figuras (6.22) e (6.32)) 

Nas soldas,com tratamento térmico,também foram identificadas 

as seguintes microestruturas: 

4) Ferrita Poligonal composta com ferrita de contorno de grão.. com 

alguma redução do tamanho de grão.(figuras (6.9),(6.10),(6.12) e 

(6.29)) 

5) Microestrutura mista (ferrita poligonal/ferrita de contorno de 

grão) com o aparecimento de pequenas inclusões não metálicas, sendo 

provavelmente de sulfeto de mangânes (!1nS) no contorno de gl'âo. (fi

guras (6.10),(6.16) e (6.31)) 

6) ~C e ferrita poligonal encontradas no interior dos grãos da aus

tenita antel'ior. (figuras (6.11)) 

7) Microestruturas mais homogêneas, com um aumento na proporção ri~ 

ferl'ita acicular e WJJa redução do tamanho de grão. (figura (6.16) 

8) Possível precipitação de carbetos de Nb acompanhada de uma esfe

l'oidização dos carbetos. (figura (6. 36)) 

9) !1icroestrutu1'a com granulação pouco homogênea entre ferrita poli

gonal e fel'l'ita de conto1'110 de gr§o com algumas inclusões. (figu

ras(6.27) e (6.31)} 
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FIGURA 6.4 - Chapa base "A" - ASTM-9 6~5 um X160 AI11pl.2,.46 
Microestrutura fez'rita-perlita com textura bandeada. 
Ataque: nital 2%. 

FIGURA 6. 5 - Chapa base "B" - ASTM - 9-6,3 um X160 Ampl. 2,. 46 
Microestrutura ferrita-perlita com textura bandeada. 
A taque: ni tal 2Jt 
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FIGURA 6.6 - Chapa base "C" - ASTM-8 8~2 W11 X160 Ampl.2~46 
Microestrutura ferrita-perlita com t~~tura bandeada. 
Ataque: nital 2'/t 

FIGURA 6.7- Micrografia do metal de solda A alfa 1 (1ST) 
s/tratamento7 caracterizada pela microestrutura 
ferrita de contorno e ferrita poligonal. 
(X175.Ampl. 2~ 46.Atague:ni tal 2'/t} 
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FIGURA 6. 8 - Micrografia do metal de solda A alfa 1 ( 1A)-650°C./1h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita poligonal e 
ferri ta de contorno (X175 Ampl. 2 ~ 46. A taque ni tal 2~ 0.9t). 

FIGURA 6.9 - Micrografia do metal de solda A alfa 1 (1B)-6500~/3h 
caracterizada pelas microestruturas ferrite. poligone.l e 
ferl~ite. de contorno(X175 An1pl.2,.46. Ataque nite.l 2%). 
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FIGURA 6.10- Micrografia do metal de solda A alfa 1 ( 1C)-250°C.,/4h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita poligonal~ 
ferrita de contorno e ca.rbetos coalecidos. 
(X175 Ampl.2~46. Ataque nital 2~0%) 

FIGURA 6.11- Micrografia do metal de solda A alfa 1 ( 1D)-250°C/8h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita de contorno 
ferrita pró-eutetóide e carbetos coalecidos. 
( X175 Ampl. 2 ~ 46. A taque ni tal 2Jt) 
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FIGURA 6.12- Micrografia do metal de solda A gama 1 (2STJ ~ caracte
rizada pelas microestruturas ferrita poligonal//contor
no com redução do tamanho de grão s/tra taiJJento 
(X175 Ampl.2~46. Ataque nital 2~0Jt). 

FIGURA 6.13- Micrografia do metal de solda A gama 1 (2A)-6500C/1h 
caracterizada pelas microestruturas fel~rita poligonal/ 
con tol~no ( X175 Ampl. 2 ~ 46. A taque ni tal 2':-t). 
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FIGURA 6.14- Micrografia do metal de solda A gama 1 (2B)-650°Ç/3h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita de contorno 
de granulação grosseira e ferrita pró-eutetóide. 
(X175 Ampl.2~46. Ataque nital 2,.0%). 

FIGURA 6.15- Micrografia do metal de solda A gama 1 (2C)-2500C/4h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita pró-eute
tóide e ferrita poligonal isolada. 
( X175 Ampl. 2,. 46. A taque ni tal 2J:). 
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FIGURA 6.16- Mícrografía do metal de solda A gama 1 (2D)-250ot.:-:/Bh 
caracterízada pela mícroestrutura ferríta acícular c/ 
granulação grosseíra(X175 Ampl.2~46.Atague nítal 2~0}0. 

FIGURA 6.17- Míc1~ografía do metal de solda B alfa 1 (3ST) 
s/tratamento caracterízada pelas mícroestruturas ferrí
ta polígonal/contorno/placas lateraís pouco refínadas 
(X175 Ampl.2~46. Ataque nítal 2%) 
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FIGURA 6.18- Micrografia do metal de solda B alfa 1 ( 3A)-650°C/1h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita acicular 
grosseira/poligonal/contorno pouco refinada. 
(X175 Ampl.2,46. Atague nital 2,0%). 

FIGURA 6.19- Micrografia do metal de solda B alfa 1 (3B)-6500C/3h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita acicular/ 
contorno/poligonal pouco :r.~efinada. 
(X175 Ampl.2,46. Atague nital 2%). 
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FIGURA 6.20- Micrografia do metal de solda E alfa 1 (3C)-250°C:/4h 
caracterizada pela ferrita pró-eutetóide de contorno 
(X175 Ampl.2~46. Ataque nital 2~0%). 

FIGURA 6.21- Micrografia do metal de solda E alfa 1 (3D)-250°r..."-:/Bh 
caracterizada pela microestrutul'a fer1•ita Pl'ó-eutetóide 
de conto1•no e placas laterais. (X175 Ampl.2~46.Ataque 
nital 2%) 
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FIGURA 6.22- Micrografia do metal de solda B gama 1 (4STJ 
~/tratamento caracterizada pela microestrutura ferrita 
acicular e poligonal pouco refinada (X175 Ampl.2~46. 
Ataque nital 2~0%) 

FIGU~ 6.23- Microestrutura do metal de solda B gama 1 (4A)-650°C/1h 
caracterizada pela microestrutura ferrita acicular e 
poligonal um pouco mais refinada(X175 Ampl.2~46. Ataque 
nital 2%. J 
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FIGURA 6.24- Micrografia do metal de solda B gama 1 ( 4B)-650°Ç/311 
caracterizada pela microestrutvra ferrita poligonal e 
acicular pouco refinada(X175 Ampl.2"46. Ataque 
nital 2~0%) 

FIGURA 6. 25- Micl'ografia do metal de solda B gama 1 ( 4C)-2500C/411 
caractel'izada pela microestl'utul'a fel'l'ita acic-ulal' pou
co refinada(X175 Ampl.2"46. Ataque nital 2~0 
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FIGURA 6.26- Mic:z'ografia do metal de solda B gama 1 (4D)-250°C/Bh 
caracterizada pelas microestruturas fePrita poligonal e 
aciculaP(X175 Ampl.2~46. Ataque nital 2~0,'J.t). 

FIGURA 6.27- !1icroestrutura do metal de solda C alfa 1 (5STJ 
s/tJ:>atamento caracterizada pelas microestruturas ferri
ta poligonal e pró-eutetóide(X175 Ampl.2~46. Ataque 
nital 2Jt) 
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FIGURA 6.28- Mícrografía do metal de solda C alfa 1 (5A)-650°C/1h 
caracterízada pela mícroestrutura ferríta acícular re
fínada e polígonal de contorno ísolada(X175 Ampl.2~46. 
Ataque nítal 2~0%) 

FIGURA 6.29- Mícrografía do metal de solda C alfa 1 (5B)-6500C/3h 
caracterízada pelas mícroestruturas ferríta polígo
nal(blocos) e fe:rríta acícular refínada(X175 Ampl.2:-46. 
Ataque nítal 2%) 
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FIGURA 6. 30- Micrografia do metal de solda C alfa 1 (5C)-250°C/4h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita poligo
nal(veios) e acicula~~ refinada(X175 Ampl.2~46.Atague 
nital 2~0%) 

FIGURA 6. 31- Micrografia do metal de solda C alfa 1 (5D)-2500C/Bh 
caracterizada pela microestrutura ferrita poligonal e 
aci cu lar pouco refinada ( X175 Ampl. 2 ~ 46 A tague ni tal 2~;) 
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FIGURA 6. 32- Hícrografia do metal de solda C gama 1 ( 6ST) 
s/tratamento caracterizada pela ferrita de contorno e 
ferríta acícular pouco refinada(X175 Ampl.2~46. Ataque 
ni tal 2~ 0%). 

FIGURA 6. 33- Hicrog:r.•afía do metal de solda C gama 1 (6A)-65QOC/1h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita acicular e 
poligonal de conto:r.•no(g:r.•anulação g:r.•osseira) 
(X175 Ampl.2,.46. Ataque nítal 2J..n 
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FIGURA 6. 34- Micrografia do metal de solda C gama 1 (6B)-650°Ç/3h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita acicular e 
contorno pouco refinada ( X175 Ampl. 2 ~ 46 J. 
(Ataque nital 270%). 

FIGURA 6. 35- Micrografia do metal de solda C gama 1 (6C)-25QOÇ/4h 
caracterizada pelas microestruturas ferrita acicular 
refinada e carbetos coalecidos(X175 Ampl.2,46. Ataque 
nital 2%) 
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10) Microestrutura ferrita acicular com tamanho de gr!Jo reduzido com 

uma maior quantidade de precipitados.(figuras (6.30),(6.32) e (6.36) 

Conforme referência [30], nenhl1111a mic1•oestrutura de aparência 

bainitica foi identificada. 

A tabela 7 mostra a composição em porcentagem de cada amostra 

em relação aos microconstituintes. 

TABELA 7 - tabela de microconstituintes 

COMPONENTES 
MEDIA 
DESVIO 

COMPONENTES 
MEDIA 
DESVIO 

COMPONENTES 
MEDIA 
DESVIO 

COMPONENTES 
MEDIA 
DESVIO 

COMPONENTES 
MEDIA 
DESVIO 

COMPONENTES 
MEDIA 
DESVIO 

AMOSTRA -
1 2 

1, 6 3L 1 
0,9 2,4 

AMOSTRA -
1 2 

2,06 28,05 
1,14 0,87 

AMOSTRA -
1 2 

1,50 26,68 
0,68 3,45 

AMOSTRA -
1 2 

2,14 20,90 
0,57 3,36 

AMOSTRA -
1 2 

1,67 26,86 
0,36 3,69 

AMOSTRA -
1 2 

2,08 12,01 
0,14 1,68 

1(A alfa 1) 
3 4 

2,0 59,8 
0,6 1,4 

2(A gama 1) 
3 4 

2,2 65,96 
0,39 1,03 

3(B alfa 1) 
3 4 

1, 36 64,43 
1,07 4,54 

4(B gama 1) 
3 4 

2,04 72,61 
0,57 2,58 

5(C alfa 1) 
3 4 

0,91 67,18 
0,32 2,56 

6(C gama 1) 
3 4 

2,03 80,27 
0,57 4,66 

5 
3,3 
1,1 

5 
1,85 
1,39 

5 
3,21 
1,22 

5 
2,16 
1,19 

5 
2,05 
1,93 

5 
2,08 
1,82 

6 
2,9 
1,8 

6 

6 
4,69 
3,67 

6 

6 
2,23 

6 

Obs: Os números representam os seguintes componentes: 

1- Veios finos de ferrita de contorno 

2- Ferrita poligonal de conto1•no 

3- Ferrita de placas laterais 

4- Ferrita acicular 

5- Ferrita poligonal isolada 

6- Ferrita de MAC. 
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SERIE C (250oC/4h) 

Cordão Dureza 
de solda! máxima 

(HVlO) 

l(Aal)! 181 
3(Bal)! 201 
5 (Cal)! 192 
2(Agl)! 188 
4(Bgl)! 192 
6(Cgl)! 198 

Dureza 
mínima ! 
(HVlO) ! 

179 
198 
192 
188 
190 
194 

SERIE D (250oC/8h) 

Dureza 
média 
(HVlO) 

179,2 
200,5 
192,0 
188,0 
190,2 
197,0 

Desvio 
Padrão 

0,600 
1,025 
0,000 
0,000 
0,600 
1,095 

--------------------------------------------------
Cordão Dureza Dureza Dureza Desvio 
de solda! máxima mínima I média Padrão 

(HVlO) (HVlO) I (HVlO) 
--------------------------------------------------

1 (Aal)! 195 195 195,0 0,000 
3(Bal)! 195 195 195,0 0,000 
5(Cal)! 195 195 195,0 0,000 
2(Agl)! 206 205 205,1 0,300 
4(Bgl)! 195 195 195,0 0,000 
6( Cgl)! 195 195 195,0 0,000 

Pode-se verífícar~através das tabelas~gue os valores obtídos 

de dureza na séríe sem tratamento térmíco (como soldado)sofreram W11a 

redução em relação au metal de solda (alfa 1) soldados com o arame 

SD3. 

Já~nas composíç6es (gama 1) soldadas com o aran1e Tí-Bor-22 de 

alta temperabílídade .. foí vel'ífícado LWJ efeíto contréÜ'ÍO, ou seja~ 

hou·ve um aumento da dureza. 

No rela-.:an1ento de tensão (tratamentos A e B) também foí verí-

fícado uma redução da dureza em relação aos metaís de solda sem tra-

tan1ento. Este efeí to foí maís expressívo na composíção (alfa 1) e 

menos sígnífícatívo na composíção (gama 1). 
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No envelhecimento (tratamentos C e DJ, verificou-se w11a gueâa 

menos acentuada da dureza em relação ao metal de solda sem tratamen-

to .. tanto na composição (alfa 1) como na (gama 1), e o desvio pacil·ã.o 

obtido confi1•ma esta condição satisfatória. 

6. 4.2 - Resultados do ensaio Charpy V. 

Todos os dados das curvas da energia absorvida no ensaio de 

impacto .. para metais soldados sem tJ•atamento(ST) e com tratamento de 

relaxamento e envelhecimento {A,B,C e D), estão na tabela 9 e as fi-

guz•as {6.37), {6.38), {6.39), {6.40), (6.41) e (6.42), mostram as curvas 

típicas do ensaio Charpy nas temperaturas de transição (50%AFTT) 

em função da Porcentagem de fratura frágil e energia absorvida no 

impacto. 

!CORDAO 
DE 

!SOLDA 

TABELA 9 - Resultados do ensaio Charpy 

ENERGIA 
! ABSORVIDA (J) 

! % FRATURA 
FRAGIL 

!--------------------!--------------------! 
! ST ! A ! B ! C ! D ! ST ! A ! B ! C ! D ! 

TEMPERATURA! 
DE 

ENSAIO 
(oC) 

!-------!----!---!---!---!---!----!---!---!---!---!------------! 
!1 (Aal)! 88 !135!134! 73! 84! 55 ! 28! 39! 56! 60! - 5 
!-------!----!---!---!---!---!----!---!---!---!---!------------! 
!2 (Agl)! 75 ! 22! 26! 40! 37! 49 ! 74! 69! 65! 60! - 28 
!-------!----!---!---!---!---!----!---!---!---!---!------------! 
!3 (Bal)! 98 ! 82! 94! 52! 63! 47 ! 52! 62! 64! 64! - 14 
!-------!----!---!---!---!---!----!---!---!---!---!------------! 
!4 (Bgl)! 88 ! 21! 26! 63! 40! 53 ! 70! 70! 75! 65! - 30 
!-------!----!---!---!---!---!----!---!---!---!---!------------! 
!5 (Cal)! 106! 83! 92! 64! 55! 55 ! 58! 58! 55! 69! - 24 
!-------!----!---!---!---!---!----!---!---!---!---!------------! 
!6 (Cgl)! 106! 24! 18! 40! 37! 66 ! 80! 80! 74! 73! - 42 
!-------!----!---!---!---!---!----!---!---!---!---!------------! 
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-Curva de energia absorvida no ensaio Charpy V em função da 

temperatura para soldas B alfa I obtidas na temperatura de 

transição (50°/o AFTT) de -14 °C. 
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-Curva de energia absorvida no ensaio Charpy V em função da 

temperatura para soldas C alfa I obtidas na temperatura de 

transição (50°/oAFTT) de - 24°C. 
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A tabela 9, também mostra os resultados do ensaio Charpy dos 

metais de baixa e alta temperabilidade respectivanJente ( 1-2, 3-4 e 

5-6), ensaiados na AFTT (temperatura de trasição dúctil-frágil), a 

qual se verifica significativas alterações da energia absorvida em 

relação aos metais "como soldados" (ST). Estes resultados serão dis

cutidos posteriormente. 

6.5 - Fratografia 

6.5.1 - Observações das superfícies fraturadas em microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) 

A partir dos resultados das análises metalográficas em micros

copia ótica,já descritos anteriormente, selecionou-se as superfícies 

fz~atuz~adas no ensaio de impacto Charpy gue mais se mostraz~anJ repre

sentativas dos diferentes tipos de microestruturas obtidas, para se

rem a~aminadas pela técnica de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). 

Através de uma análise visual macroscópica pode-se observar um 

aspecto misto, caracterizado por zonas brilhantes e escuz~as e além 

disso" também, foi verificado uma guantidade relativanJente grande de 

cisalhamento de borda gue caracteriza WJJ modo de fz~atura essencial

mente dúctil. 

Já nos corpos de prova fraturados próximos ao patamar de conr 

portamento frágil (baixa absorção de energia), praticamente muito 

pouco cisalhamento de borda se observou visualmente. 

Quando estas superfícies foram exanJinadas no MEV, as ru~eas 

centz~ais da superfície de fratura mostraranJ as seguintes caracterís

ticas: 
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Figura 6. 43 - Fratografia do metal de solda Aa1 (1ST)~ obtida no en
saio Charpy(- 50C/AFTT) 7 caracterizando fratura frágil 
com pouco coalescimento de vazios e facetas de 
guase-clivagem 

Figura 6.44 - Fratografia do metal de solda Aa1 (1A) 7 obtida no en
saio Charpy(- 5°C/AFTT) 7 caracterizando fratura frágil 
e clivagem no centro com algum coalescimento de vazios 
Aum.1200X. 
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Fígura 6.45 - Fratografía do metal de solda Aa1 (1BJ~ obtída no en
saío Charpy(- 50C/AFTTJ~ caracterízando fratura frágíl 
e quase-clívagem no centro com línhas de Wallner. 
Aum.1200X 

Fígura 6.46- Fratografía do metal de solda Aa1 (1CJ~ obtída no en
saío Charpy(- 5°C/AFTTJ~ caracterízada pela predomí 
náncía de coalecímento de vazíos e quase-clívagem. 
A Ulll. 1300X 
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Figura 6.47- Fratografia do metal de solda Aal (lDJ~ obtida no en
saio Charpy(- 50C/AFTT) 7 caracterizada pela predomi
nância de fratura dúctil nas bordas e quase-clivagem 
no centro.Awn.1100X. 

Figura 6. 48 - Fratografia do metal de solda Agl (2ST) ~ obtida no en
saio Charpy(-2BDC/AFTT) ~ apresentando como caracteris 
tica regiões dúcteis e coalecimento de vazios em pouca 
quantidade~ pz~edominando a fratura por clivagem.1300X 
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Figura 6. 49 - Fratografia do metal de solda Ag1 (2AJ, obtida no en
saio Charpy(-280C/AFTT), apresentando como caracteris
tica um aspecto misto, predominando a fratura frágil e 
l'egiões de guase-clivagem.Aum. 1300X 

Figura 6.50 - Fratografia do metal de solda Ag1 (2B},. obtida no en
saio Charpy( -28°C/AFTT J, apresentando como caracteris 
tica um aspecto misto, predominando a fratuz'a dúctil, 
com regiões de micro quase-clivagem. AL~.1200X 
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Fígura 6.51 - Fratografía do metal de solda Agl (2CJ~ obtída no en
saío Charpy( -2EJOC/AFTT) ~ apresentando como caractel'i.s
tíca algumas áreas dúcteís~mas predomínando a fratura 
frágíl com regíões de guase-clívagem.Aum. 1200X 

Fígura 6.52 - Fratografía do metal de solda Agl (2DJ~ obtída no en
saío Charpy(-28°C/AFTTJ~ apresentando como ca1•acteris 
tíca pratícamente fratura frágíl com algum nível de 
ínclu.são e uma trínca secundáría na parte ínferíor. 
Aum.1200X 
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Fígura 6.53- Fratografía do metal de solda Bal (3STJ~ obtída no en
saío Charpy(-140~/AFTTJ~ apresentando como caracterís
tíca fratuz•a místa ( dz.íctíl/frágíl) e regíões com coale 
címento de vazíos e presença de facetas guase-clívagem 
Awn.1300X 

Fígz.u•a 6. 54 - Fratogz•afía do metal de solda Bal (3A) ~ obtída no en
saío Charpy(-14°C/AFTTJ ~ apresentando como caz•acteris 
tíca pouca díferença da anteríor7 exceto pelo aumento 
das facetas de guase-clívagem. Aum.1200X 
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Figura 6.55 - Fratografia do metal de solda Ba1 (3B) 7 obtida no en
saio Charpy(-14°C/AFTT), apresentando como caracterís
tica regiões com mais coalecimento de vazios, evidên
cias de carbetos e predominância de fratura fr~il com 
regiões de quase clivagem.Aum.1300X 

Figura 6.56 - Fratografia do metal de solda Ba1 (3C), obtida no en
saio Charpy(-14°~/AFTT), apresentando como caracterís 
tica um aspecto misto de fratura, predominando a fra
tura frágil por clivagem. Aum.1300X 
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Figura 6.57- Fratografia do metal de solda Ba1 (3D)~ obtida no en
saio Charpy( -14°C/AFTT) 7 apresentando como caracteris
tica uma tendência ao coalecimento de vazios e f:t.'atura 
frágil com regiões de clivagem.Aum.1200X 

Figura 6.58 - Fratografia do metal de solda Bg1 (4STJ~ obtida no en
saio Charpy(-30°C/AFTT)" apresentando como caracteris
tica a p:t.'edominância de fratura frágil por clivagem~ 
com o:t.'ientações diferenciadas. Aum.1200X 
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Figura 6. 59 - Fratografia do metal de solda Bg1 ( 4AJ" obtida no en
saio Charpy(-300C/AFTT},. apresentando como caracterís
tica uma trinca secundária e fratura mista dúctil/frã
gil com 1~egiões de clivagem bem evidentes.Aum.1300X 

Figura 6. 60 - Fratografia do metal de solda Bg1 ( 4B),. obtida no en
saio Charpy(-30°~/AFTT),. bastante semelhante a ante 
rior,. ou seja,. aspecto n1isto dz.íctil/frágil com 
clivagem.Aum.1200X 
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Figura 6.61 - Fratografia do metal de solda Bg1 (4C)7 obtida no en
saio Charpy(-300C/AFTTJ~ apresentando como caracterís
tica predominante a fratura frágil com regiões de ali
vagem e quase-clivagem.Az.znJ.1200X 

Figura 6.62- Fratografia do metal de solda Bg1 (4D)7 obtida no en
saio Charpy(-300C/AFTTJ~ apresentando como caracteris 
tica maior região de fratura dúctil e coalecimento de 
vazios apesar de também possuir regiões com clivagem. 
Az.zn1.1200X 
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Figura 6. 63 - Fratografia do metal de solda Cal (5ST) ~ obtida no en
saio Charpy( -240C/AFTT) ~ apresentando como caracterís
tica poucas reg.1oes com coalecimento de vazios~ com 
tendência a fratura mista ( dúctil/frágil. Awn.1300X 

Figura 6. 64 - Fratografia do metal de solda Cal (5A) ~ obtida no en
saio Charpy(-24°C/AFTTJ~ apresentando como caracterís 
tica :t•egiões com coalecimento de vazios~ predominando 
a fratura frágil por clivagem Aum.1300X 
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Figura 6.65- Fratografia do metal de solda Cal (5BJ~ obtida no en
saio Charpy(-240C/AFTT),. apresentando como caracterís
tica poucas reg~oes com coalecimento de vazios,. com 
tendência a fratura frágil e quase-clivagem.Aum.1300X 

Figz.u~a 6. 66 - Fratografia do metal de solda Ca1 (5C),. obtida no en
saio Charpy(-24°C/AFTT},. apresentando como caracterls 
tica fratura mista (frágil/dúctil) com regiões~de qua
se-clivagem e clivagem Aum.1300X 
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Figura 6.67- Fratografia do metal de solda Cal (5DJ~ obtida no en
saio Charpy(-240C/AFTT)" apresentando como caracterís
tica fratura mista (dúctil/frágil), com pouca altera
ção em relação a foto anterior. Aum.1200X. 

Figura 6.68- Fratografia do metal de solda Cg1 (6ST)" obtida no en
saio Charpy( -420C,/AFTT)" apresentando como caracterís 
tica coalecimento de vazios com tamanho uniforme e as
pecto de fratura dúctil na região central do corpo de 
pz·ova .Aum. 1300X 
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Figura 6.69- Fratografia do metal de solda Cgl (6AJ~ obtida no en
saio Charpy(-420C/AFTTJ~ apresentando como caracterís
tica a presença de partículas e inclusões não metáli
cas de sulfeto de Mn e aspecto de fratura dúctil na 
região central do corpo de prova.Aum.1400X 

Figu.z~a 6. 70 - Fratogz•afia do metal de solda Cgl (6B),. obtida no en
saio Charpy(-420Ç/AFTT),. apresentando como caracteris 
tica fratura mista (dúctil/frágil) com facetas de cli
vagem.Az.wl. 1200X. 
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Figura 6.71- Fratografia do metal de solda Cg1 (6C)~ obtida no en
saio Charpy(-42°C/AFTT) ~ apresentando como caracterís
tica f.l'atura mista (dúctil/frágil) com regiões mos 
t1:•ando o coalecimento de vazios e facetas de clivagem. 
Aum. 1200X 

Figura 6. 72 - Fratografia do metal de solda Cg1 (6D) ~ . obtida no en
saio Charpy(-42-'C/AFTT) ~ apresentando como caracteris 
tica a presença de coalecimento de vazios orientados 
com aspecto de fratura dz.íctil. Aum.1100X 
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7. DI SCUSSifO 

7.1 - Composições Quimica.s 

No presente trabalho foi consta.tado~através da. análise quimica. 

dos metais "como soldados", que houve poucas alterações morfológicas 

em relação as duas composições do metal de solda~ obtidos com os 

arames SD-3(alfa 1) e TiBor-22(gama1). 

Na composiçâ·o (alfa 1) não se verificaram variações significa

tivas que pudessem influenciar na temperabilidade da mesma,com rela

ção aos elementos microligantes. 

Através da tabela 5~pode-se observa:z' que as porcentagens de Hn 

e Si estâ·o de acordo com os teores p:z•opostos por Evans[3], ap:z•esen

tando apenas uma variação nos teores de Nb. 

Na composição (gama1) soldados com o arame TiBor-22 verificou

se uma redução dos teores de Hn, Si e Nb, mas em compensação um a~r 

menta nos teores de Ho, Ti e B, provocando um significativo aumento 

da temperabilidade nestas composições~ sendo esta situação concor

dante com o trabalho anterior[29] 

7.2 - Metalografia 

Evans[3] observou em seu trabalho que os teores de Hn e Si, 

para obtenção de soldagem de boa qualidade variava entre 0,6 a 1,8% 

e 0~2 a 0~9,~~ respectivamente. 

No presente t:z•abalho~ através da tabela 5 (composição quimi

ca)~nota-se que os teores obtidos entre as composições de alta e 

baixa temperabilidade variaram entre 1,21 a 1,52% para o Hn e 0~18 a 

O, 33% para o Si. Estes teores balanceados favoreceram de ce:z•ta forma 

à formação de microconstituintes com boas propriedades mecânicas, 
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elevando a temperabilidade do metal de solda. 

O aspecto microestrutural é relativamente heterogêneo em com

paração às morfologias7 apresentando maiores proporções de fel'l'i ta 

poligonal de contorno (fig.6.77 tabela 7) na composição alfa 1 e re

duzindo esta proporção nas composições seguintes (B alfa 1 e C alfa 

1) 

Este l'estll tado pode ser melhol' obse1•vado7 através da tabela 57 

onde se verifica um aumento do teor de Nb 7 favorecendo desta forma a 

temperabilidade do metal de solda [29] 7 at1•avés da formaçâ·o em pro

porções maiores do microconstituinte ferrita acicular (Fig.6.27 e 

6.32 e tabela 7)[10]7[11] e[29]. 

A metalografia das composições gama 1 mostraram uma morfologia 

mais homogênea e mais refinada7 caracte1•izada por WJJ aumento na pro

porção de ferrita acicular e redução da ferrita poligonal de contor

no (tabela 7)7 redução esta mais significativa do que nas composi

ções anteriores (alfa 1). 

Este resultado pode ser explicado e verificado através das al

terações ocorridas na composição química (ítem 7.1)e velocidade de 

resfriamento (tabela 4) 7 que influenciaram significativamente no atr 

menta da temperabilidade do metal de solda[29] 7 obtendo wna fel'l'i ta 

acicular mais refinada e de maior proporção (fig.6.22)e (fig.6.32) 

7. 3 - Efeito dos tratamentos térmicos na micl'Oestl'utura 

7. 3.1 - Relaxamento de tensâ·o. 

No relaxamento de tensão foram realizados dois tipos de trata

mentos té1•micos: 

- Relaxamento 1 - tratamento A (65QOC/1h) 
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- Relaxamento 2 - tratamento B (6500C/3h) 

Nas composições alfal soldados com o arame SD3~ não houve al

teração da microestrutura~ ocorrendo apenas uma maior tendência ao 

coalescimento de carbetos (fig.6.18) no tratamento A. 

No tratamento B além da esferoidizaçâ·o também foi observado 1..m1 

possível coalescimento de carbetos acompanhado de um alívio de ten

são residual 7 diminuindo a energia de contorno de grão~ apresentando 

ainda uma tendência de alinhamento de carbetos no contorno[3]e[43]. 

Nos metais de solda de composição gamal 7 cuja temperabilidade 

é maior do que os metais de composição alfal~pres1..m1e-se que houve 

uma maior uniformização do reticulado cristalino? através do relaxa

mento das tensões internas provocado pelos tratamentos A e B, redu

zindo desta forma as energias internas de contorno de grão. 

[43](fig.6.22 e tabela 7) 7 em valores menores devido a densidade de 

contornos que é maior. 

7.3.2 - Efeito do envelhecimento 

tes: 

No envelhecimento os tratamentos realizados foram os seguin-

- Envelhecimento 1 - tratamento C (2500C/4h) 

Envelhecimento 2 tratamento D (2500~/Bh) 
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Nos dois trata.mentos n!Io se observou nenhuma al teraç§."o signi

ficativa da microestrutura do metal de solda7exceto devido a um pos

sível coalescimento de carbetos observado nas composições B alfa 1 e 

C alfa 1 7 de baixa temperabilidade7 caracterizando um comportamento 

semelhante ao do trata.mento de rela.xa.mento de tensâ·o {650°C) 

Nos metais de solda de composição gama1~ os tratamentos C e D7 

provocaram uma esferoidização maior dos carbetOS7 levando a um coa

lescimento em maior escala. {fig. 6.26) 

7.4 - Propriedades Mecânicas 

7.4.1 - Dureza 

7.4.1.1 -Metal de solda "como soldado". 

A través do gráfico da fig. 7. 1 pode-se observar poucas al te

rações dos resultados para os metais depositados de baixa temperabi

lidade7soldados com o arame SD-3 {alfa 1). 

Este resultado pode ser explicado através da tabela de por

centagem dos microconstituintes{tabela 7) 7 0nde se verifica uma 

equivalência dos mesmos {figs.6.776.17 e 6.27),. com uma variaç:.â·o 

pouco significativa nas morfologias. 

O tamanho de grão da ferrita acicular não mostrou nenhuma va

riação [29],. observando estar pouco refinada em outras composições 

{B alfa 1) e {C alfa 1). 
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Nos metais depositados de composição (gama 1) fig.7.2 com a 

adição dos elementos Mo~ Ti e B~ a microestrutura mostrou uma guan

tidade maior de ferrita acicular mais refinada do gue na composição 

(alfa 1)~ aumentando a dureza na composição (A gama 1~ B gama 1 e C 

gama 1) respectivamente. Na tabela 5~é possivel confirmar o aumento 

dos teores dos elementos de liga nas composições acima citadas. 

7.4.1.2 -Relaxamento 

Com o objetivo de discutir estes resultados~ foi estabelecida 

uma comparação entre os metais "como soldados" (sem tratamento tér

mico) e os metais depositados submetidos ao tratamento de relaxamen

to de tensão realizados nos tempos de 1h e 3h. 

- Relaxamento (6500C/1h) 

Observando o gráfico da fig. 7.1 (alfa 1)~ verificou-se gue para o 

tempo de 1h,. ocorreu uma diminuição da dureza nas tres composições 

(A alfa 1,. B alfa 1 e C alfa 1)~ respectivamente. Este resultado não 

surpreendeu,. devido à redução da energia de contorno de grão provo

cada pelo alivio de tensão residual ocorrido no reticulado cristali

no. [43]. 

Nos metais de composição (gama 1) fig. 7.2 a situa~-:â'o se repete 

em proporções menos acentuadas,do gue nos metais de composição 

(alfa 1)fig.7.1), com peguena elevação da dureza na composição 

B gama 1. 

As alterações pouco significativas for8111 devido à densidade do 

número de contornos de grão (estrutura refinada),provocando um de

créscimo da energia utilizada na densidade de contorno. 
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- Relaxamento (6500C/3h) 

No gráfico da fig. 7.1 pode-se observar uma peguena elevação da 

dureza nas combinações B alfa 1 e C alfa 1 e redução em A alfa 1. 

Isto ocorreu devido a um possivel endurecimento por solução sôlida 

[18] 

No gráfico da fig. 7.2~observa-se gue para o tempo de 3h em todas 

as composições (gama 1) a tendência dos valores de dureza foi se 

agruparem em torno de um valor único. Isto justifica gue não houve 

nenhuma manifestação de endurecimento por soluçâ·o sólida do reticu

lado cristalino. 

7.4.1.3 - Envelhecimento 

A situação estabelecida para o tratamento de e12velhecimento foi de 

comparar os metais depositados como soldado e os metais de solda 

submetidos aos t1·atamentos de envelhecimento de 4h e Bh. 

- Envelhecimento (25CJOC/4h) 

Neste primeiro tratamento,houve resultados discrepantes observa

dos no gráfico da fig. 7.3 (alfa 1). Na coJnposiç:â·o (A alfa 1) foi ·ve

rificada uma significativa redução da dureza, provavelmente provoca

da pelo alivio de tensão residual,ocorrido mais acentuadamente em 

estruturas pouco refinadas. 

Na composiçâ·o (C alfa 1) houve redução pouco significativa e na 

composição (B alfa 1) houve aumento da dureza, devido, provavelmen

te, à formação de pré-precipitados, provocando um endurecimento do 

reticulado cristalino [43]. 
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Na fig.7.4 (gama 1), também houve redução na dureza, porém de 

forma mais homogênea nas tres composiçô"es. Isto ocol'reu devido ao 

alivio de tensão residual do reticulado cristalino da ferrita acicu

lar refinada e mais uniforme 

- Envelhecimento (250°C/8h) 

Neste tratamento observa-se,através da fig.7.3 (alfa 1) gue houve 

uma homogeneização das composiçô"es referentes aos valores de dUl'ezas 

alcançadas. 

Na fig. 7.4 (gama 1) de maior temperabilidade, observa-se gue pa

ra estas composições ocorreu,também,uma homogeneização dos valores 

de dureza. 

Para composiçô"es de temperalibilidade menor (A gama 1) ocorreu u.n1 

aumento da dureza, provavelmente devido à formaçâ·o de pré-precipita

dos [43]. 

7.4.2- Influência do Nb no ensaio de dureza 

De acordo com Hannerz[12], o efeito do Nb no metal soldado,de

vido à rápida velocidade de solidificação da poça, resulta em um au

mento da dureza da matl'iz, devido à precipitação de carboni tretos e 

também devido à retenção de muitas discordâncias de alta densidade, 

produzindo severas tensô"es intel'nas. Na ausência do Nb, a densidade 

de discoJ'dâncias são substancialmente reduzidas com conseguente re

dução da dureza. 
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No presente trabalho~ com o objetivo de verificar e discutir os 

resultados alcançados~ foram feitas análises gráficas por computa

dor~ compararando os metais "como soldados" e os metais submetidos 

aos tratamentos térmicos de relaxamento de tensão e envelhecimento 

em tempos diferentes. 

Na fig. 7.5 é estabelecida uma comparaçâ·o da porcentagem de Nb 

em relaçâo ao metal "como soldado" e o metal submetido ao rela"'i{8.111en

to 6500 C/1h 

Através da fig. 7. 5~ pode-se observa:!.' gue apesar do teo:t.' de Nb 

aumentar~ a dureza na composição alfa do metal "como soldado" perma

neceu sem alterações significativas. Já na mesma composição submeti

da ao tratamento de relax8.111ento por 1h" houve uma significativa gue

da da du:t.'eza" apresentando segundo o gráfico uma tendência de eleva

ção à medida gue o teor de Nb aumenta. Este fato pode se1~ explicado 

devido ao endurecimento por precipitação em solução sólida~ ocor:t.'ida 

na poça de solda~ à medida gue o teo:t.' de Nb aumenta.[11] 

Na composição gama da fig.7.5 observa-se um crescimento da dureza 

pouco menos acentuado do gue a composição alfa no relaxamento de 

tensão. Esta tendência mais acentuada do crescimento da dureza nesta 

composição ocorre devido à fo:t.'mação de pré-precipitados" provocando 

um endurecimento por precipitação em solução sólida e além do Nb" 

também participa deste processo o Mo favorecendo o refinamento da 

microestrutura e conseguentemente aumentando também a dureza do me

tal de solda [10] 7 [43]. 

Na fig. 7.6 é estabelecida uma comparação entre a influência da 

%de Nb em relação ao metal como soldado e o metal submetido ao rela

X8.111ento de 6500C/3h. 
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Na composição alfa pode-se observar uma queda da dureza para bai

xos teores de Nb" mas à medida que o teor de Nb aumenta a cinética 

de formação dos precipitados passa a ter um efeito mais significati

vo" ocorz~endo um endurecimento por pz~ecipitação em solução s6lida 

mais acentuado neste tratamento.[12]"[18] 

Na composição gama observa-se uma queda de dureza em relação ao 

metal "como soldado"" permanecendo praticamente estável com o atwJen

to do teor de Nb. 

Na fig. 7. 7" é feita uma comparação entre a influência da % de Nb 

em relação aos metais submetidos aos tratamentos de 6500G/lh e 

650°C/3h. 

Desta forma pode-se observar que na comosição alfa para baixos 

teores de Nb" não houve nenhtWJa alteração significativa da duz~eza, 

porém à medida que o teor de Nb aumenta pode-se observar um aLWJento 

da declividade da reta média entre os pontos" mostrando l.WJ a1.w1ento 

dos pré-precipitados de contorno de grão. 

Nos metais de solda de alta temperabilidade observa-se principal

mente gue no tratamento de 3h a dureza permaneceu praticamente está

vel e no tratamento de lh houve um acentuado aumento. Situação já 

observada anteriormente no tratamento de 3h, onde houve a dissolução 

dos pre-precipitados e no tratamento de lh houve a formação dos pré

precipitados com o aumento do teor de Nb.[10]"[12] e [43] 

Na fig. 7. 8,. foram verificadas comparações se.melhantes entre os me

tais "como soldado" e os metais de solda submetidos aos tratamentos 

de 250°C/4h" de acordo com o aLWJento da Jó' de Nb. 

Na composição alfa a situação é a mesma já discutida na fig.7.5. 
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Na composição gama é possível observar a queda da dureza em ~re

lação ao envelhecimento de 2500C/4h, mas verifica-se também que a 

declividade das duas retas médias entre os pontos no gráfico é pra

ticamente a mesma, mostrando que à proporção que o teo:r de Nb awJJen

ta, o crescimento da dureza se mantém constante nas duas situações 

("como soldado" e no envelhecimento 1 - 2500C/4h)-

A explicação para este fato é o alivio de tensão residual que 

sofreu o reticulado cristalino, sem a ocorrência de pl~é-precipita

dos.[43] 

Através da fig. 7. 9 pode-se observar uma redução dos níveis de 

dureza comparado ao metal "como soldado", pel~manecendo estável ape

sar do aumento do teor de Nb. Isto pode ser explicado devido a uma 

uniformização da tensão residual do reticulado cristalino em funçâ·o 

do maior tempo de tratamento 

Nas composições de alta temperabilidade (gama), pode-se vel~ifi

car situações divergentes entre o metal "como soldado" e o submetido 

ao tratamento de evelhecimento 2 - 250°C/Bh. 

Na composição gama ("como soldado"), à medida que o Nb aumenta, 

a dureza também aumenta. Na composição gama,submetida ao tratan1ento 

de envelhecimento de 2500C/Bh a dureza diminui à medida que o Nb au

mentou. Isto é possível explicar porque no metal "como soldado" hou

ve a formação de pré-precipitados e no submetido ao envelhecimento 

ocorreu uma uniformização do reticulado cristalino [18],[43] 

Através do gráfico da fig. 7.10, pode-se observar uma grande 

variação da dureza para baixos teores de Nb, existindo uma tendência 

convergente para teores maiores, conforme mostra o gJ'áfico. 
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Para a composição alfa, observa-se que com o aumento do tempo 

de tratamento térmico, houve uma estabilização dos valores de dure

za. Isto mostra que n§o houve a formação de pré-precipitados, ocor

rendo uma estabilidade dimensional do reticulado [43],levando o Nb 

para a formação de carbetos coerentes com a matriz, sem interferir 

com a dureza[18]. 

7.4.3- Propriedades de Impacto (tenacidade) 

7.4.3.1 -Metal de solda "como soldado". 

Observações feitas em trabalhos anteriores baseados nas super

fícies de fratura e microestrutpras confirmaram,mais uma vez,que o 

comportamento à fratura (tenacidade) do metal de solda é fortemente 

dependente da microestrutura e. que o constituinte microest:rutural 

denominado de ferrita acicular pelo seu pequeno tamanho de grão e 

alto ângulo de contorno de grão é o produto mais desejável no metal 

de solda [26]. Em trabalhos anteriores,foi verificada que a situação 

ideal seria a de um metal de solda possuindo temperatura de transi

ção de valores baixos ao mesmo tempo com energia absorvida elevada, 

sendo assim o metal de solda teria que absorver grande quantidade de 

energia para se fraturar de modo dúctil-frágil com o abaixamento da 

temperatura. 

Consequentemente, metais de solda com boa tenacidade, isto é .. 

com baixa temperatura de tl~ansição dúctil-frágil, são obtidos pelo 

aumento da energia necessária para causar a fratura dúctil.[29] 

No presente trabalho o ensaio Charpy foi realizado nas tempe

raturas de transição dúctil-frágil,conforme mostram as figs.(6.37 a 

6.42). 
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Em alguns metais de solda (C gama 1) e (B alfa 1)? foram en

contradas facetas de fratura frágil (clivagem)menores? indicando a 

necessidade de se despender uma maior energia para a propagação de 

trinca principal. Nas figs.6.54 e 6.70 estão mostradas as morfolo

gias das superfícies fraturadas. 

Na revisão do presente trabalho foi verificado o efeito da mi

croestrutura na tenacidade (item 3.0)? mostrando que um dos fatores 

que influência a tenacidade do metal de solda é a quantidade de in

clusões7 a sua natureza e o tamanho de grão dos produtos de trans

formação [26] 

Através do gráfico da fig. 7.117pode-se observar a relação en

tre a proporção de ferrita acicular e as temperaturas 50% AFTT. 

Na composição (alfa1) o a_umento da % de ferrita acicular pro

vocou uma redução mais acentuada da temperatura de transição dúctil 

frágil 7conforme gráfico da fig.7.12. Isto pode ser explicado pelo 

modelo de Dolby7 a propagação de trincas ocorreu nas fases mais fra

cas7 permitindo um direcionamento ou propagação da fratura no reti

culado7 diminuindo a tenacidade. 

Nas composições gama1 o efeito foi também de abaixar a tempe

ratura de transição 7 embora menos acentuada do gue (alfa 1) obtendo 

os valores mais baixos deste trabalho (-287 -30 e -420C) com uma 

granulação fina e altas proporções de ferrita acicular. Este refino 

na microestrutura veio melhorar a tenacidade à fratura no ensaio 

Charpy. 

De acordo com o modelo de Dolby acima descrito 7 isto pode ser 

explicado devido à elevada proporção de ferrita acicular7 fazendo 

com que a energia necessária para a propagaçâ·o da trinca aumente7 

sendo interrompida devido ao coalescimento de vazios7 que sfio em 

maior número em estruturas refinadas 
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7.4.3.2 - Relaxamento 

Vários trabalhos já foram publicados dando ênfase a este as

sunto e muitos deles com discussões de natureza complexa em relação 

ao do presente trabalho7 devido à característica que o tema apresen

ta. 

As propriedades mecânicas de vários tipos de juntas soldadas 

poderiam ser melhoradas através do tratamento de pós-soldagem. A 

maioria dos tratamentos consiste em manter a junta a uma temperatura 

elevada 7 mas abaixo da temperatura de transformação (alfa-gama)evi

tando a austenitização. A esta temperatura 7 o metal de solda é man

tido por um tempo suficiente pa~~a relaxar suas tensões residuais. 

[43]. No presente trabalho foram_utilizados dois parâmetros diferen

tes de outros pesquisadores e7 nestes parâmetros7foram realizados os 

ensaios de impacto Charpy e os mesmos mostrados nos gráficos das 

figs. 7.12 e 7.13. Observando o gráfico da fig.7.127 nota-se que os 

metais B alfa 1 e C alfa 1 apresentam um comportamento semelhante e 

a composição A alfa 1 apresentou um comportamento discrepante? mos

trando um acentuado decréscimo da fratura frágil durante os tempos 

de 1h e 3h e também um aumento significativo da energia absorvida 7 

respectivamente aos mesmos tempos. Para os dois tempos de tratamento 

empregados nas composições (B alfa 1 e C alfa 1)7 a diferença entre 

as energias absorvidas não foi significativa? apenas 6L7 e a porcen

tagem de f~·atura frágil permaneceu a mesma. Este decréscimo é con

firmado pelo t~·abalho de Entrekin [ 43] 7 o qual sugere que a precipi

tação de carbetos7 tais como Mo2C7 somados com a precipitação de 

Nb(CN) 7 contribuem para uma possível redução na tenacidade do metal 

depositado7como também uma possível formação de pré-precipitados. Na 

con1posi ção (A alfa 1) 7 isto não ocorreu 7 devi do aos baixos teo~·es de 

elementos de liga7não favorecendo a formação dos pré-precipitados. 
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As figs. 6.69 e 6.70 mostram a semelhanca entre a morfologia 

da superficie fraturada. 

Com relação aos metais de solda de baixa temperabilidade (al

fa1) a fig.7.12 mostra um aumento da energia absorvida para os dois 

tempos de tratamento com valores praticamente iguais da energia e 

uma dife.rença na porcentagem da fratura dúctil de 11%. [3] e [ 4]. 

Através do gráfico da fig. 7.12 observa-se que para os dois 

tempos de tratamento (1 e 3h)7o comportamento é praticamente o mes

mo. Este resultado é concordante com Evans [3] no qual afirma que o 

metal depositado de melhor desempenho no relaxamento de tensão é 

quando o teor de Mn está em torno de 1,45%. 

Observando a tabela 5 verifica-se que o teor de Nb aumenta7 

provocando precipitação do Nb(CN)[5],[10],[11],[12][43], como também 

de pré-precipitados fazendo com que o teor da energia absorvida te

nha diminuído comparado com os resultados de Evans[3] e Ferrante[11] 

Nas fratografias das figs. 6.46 e 6.47 estão mostradas as mor

fologias das superfícies fraturadas. 

No gráfico da fig.7.13 todos os resultados são concordantes 

com Evans[3] e Entrekin[43]7 apresentando forte queda da tenacidadA 

nos tratamentos de 1h e 3h, devido a formação dos pré-precipitados e 

aun1ento da porcentagem de fratura frágil. 

7.4.3.3 - Envelhecimento 

Através dos gráficos das figs. 7.14 e 7.157 pode ser feita uma 

comparação entre os metais com tratamento de envelhecimento e os sem 

tratamento e também foi possível estabelecer um paralelo entre os 

tratamentos de relaxamento e envelhecimento. 
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Para a composição A alfa 1 observa-se no ~ráf"ir.n riR f"ig. 7.14 

gue a diferença entre a energia absorvida entre os dois tempos C e D 

de tratamento é de 10J e o menor valor se deu para o menor tempo. A 

diferença entre a porcentagem da fratura frágil foi de 4% sendo o 

menor valor para o menor tempo. 

Isto demonstra gue o menor tempo de tratamento produziu WJJ me

tal depositado de tenacidade mais baixa com relação ao metal deposi

tado sem tratamento térmico, como também para o de maior tempo de 

tratamento. 

Para os metais B alfa 1 e C alfa 1 o comportamento foi bastan

te semelhante com valores de energia absorvida relativamente próxi-

mos. 

Nas fratografias das figs._6. 56 e 6. 57 , 6. 66 e 6. 67 estão mos

tradas as morfologias das superfJcies fraturadas. 

Nas composições de alta temperabilidade gama 1,(fig.7.15)para 

ambos os tempos de tratamento C e D, o aumento da % de Nb provocou 

uma diminuição na energia absorvida com relação ao metal "como sol

dado", devido a WJJ possível endurecimento por precipitação. Contudo 

para uma comprovação se faz necessário um estudo mais detalhado por 

microscopia eletrônica de transmissão.(TEH). 

7.4.4 - Influência do Nb no ensaio de Impacto 

7. 4. 4.1 - Metal de solda "como soldado" 

Através do gráfico da fig. 7.16, pode-se observar a influência 

do teo;z~ de Nb em função da energia absorvida no metal de solda "como 

soldado". 
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O gráfico mostra que o aumento do teor de Nb provocou um au

mento na energia absorvida e uma queda na temperatura de transiç8o 7 

permitindo aumentar a tenacidade 7 decorrente do refinamento de grão 

ocorrido no microconstituinte ferrita acicular [12]. Este efeito 

ocorre mais acentuadamente na composição gama (maior temperabilida

de), devido aos elementos de liga Ti, B e Mo .. mas de uma forma geral 

pode-se observar a través do gráfico em forma de "banda"" que o au

mento do teor de Nb no metal de solda "como soldado" eleva a tempe

rabilidade nas duas composições (alfa e gama)[11],[12]. 

7.4.4.2 -Efeito no relaxamento de tensão. 

No gráfico da fig. 7.17 {a) e (b), observa-se a influência da 

% de Nb em função do tratamento de relaxamento de tensão. 

Através do gráfico {a), verifica-se a medida que o teor de Nb 

aumenta, a energia absorvida apresenta uma queda acentuada e poste

riormente uma estabilização semelhante com a AFTT para o metal "como 

soldado". 

Nos tratamentos de 1h e 3h na composição (alfa 1) ocorreu uma 

maior queda da energia absorvida, estabilizando-se a partir de 

0,017% de Nb. Este fato pode ser explicado, através da cinética de 

precipitação favorecer o desenvolvimento de precipitados coerentes 

finamente dispersos na matriz [12],[43]. 

Na composição (gama 1) da fig.7.17(b), observa-se uma queda 

acentuada da energia absorvida em relação ao metal "como soldado" 

(90 a 100J),. para (20 a 25J),.ocorrendo o mesmo em ;z~elação a composi

ção (alfa 1). O efeito do Nb nos tratamentos mostrou-se mais signi

ficativo em ;z~elação aos valores de energia absorvida para as dife

rentes composições de alta e baixa temperabilidade. Isto ocorreu de

vido à forte precipitação de carbetos (NbCN e Mo2CJ [11] e [42]. 
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7.4.4.3 - Efeito no tratamento de envelhecimento 

Através dos gráficos das figs. 7.1B~pode-se observar que nas 

composições (alfa 1) (a)~ nos tempos de 4h e Bh houve uma queda me

nos acentuada da energia absorvida e posterior estabilização a par

tir de 0,017% de Nb. 

Esta queda menos acentuada da energia absorvida comparada ao 

tratamento anterior da fig. 7.17 (a) ocorre devido a coalescência 

dos precipitados [43] e possível perda de coerência (adesão). 

Na composição (gama 1)fig.7.18 (b)~ observa-se uma melhora da 

tenacidade em relação ao tratamento anterior (fig.7.17){b) devido a 

WJJ possível efeito de alivio de tensão residual do reticulado produ

zindo uma diminuição na densidaqe de discordâncias, como também de

vido a coalescência de precipitados [5],[11] e [43]. 

De acordo com Entrekin[43], também afirma que dependendo dos 

teores de Mo, Nb~ Ti e Mn, o tratamento pode favorecer a tenacidade, 

fato este observado na composição E gama 1(tabela 5). 

Os resultados obtidos com o envelhecimento tiveram valores se

melhantes aos obtidos com o tratamento de relaxamento de tensão 
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8 - CONCLUSõOES 

1 - O arame Ti-Bor-22 com composição Ti,B e Mo,.produziram um metal 

"como soldado" com melhor temperabilidade apesar do teor de Mn estar 

mais baixo 

2 - O metal "como soldado",. com o aran1e Ti-Bor-22,.apresentou a maior 

porcentagem de ferrita acicular crescente com os teores de Nb 

(O, 012,. 0,. 015 e 0,. 017-90 

3 No metal "como soldado",. o efeito do Nb no aumento da dureza, 

mostrou-se mais eficaz para solda de maior temperabilidade caracte

rizado pelo refino de grão. 

4 No relaxamento de tensão a dureza para a composição de menor 

temperabilidade,. aumentou e para as demais diminuiu. 

5 - No relaxan1ento de tensão para as composições de maior temperabi

lidade a dureza diminuiu. 

6 - No envelhecimento para as composições de menor temperabilidade,. 

a tendência foi de diminuição da dureza. 

7 - No envelhecimento para as composições de maior temperabilidade a 

tendência da dureza foi de diminuir. 

8 - O efeito do Nb tanto no metal "como soldado" de alta temperabi

lidade como no de baixa temperabilidade, foi de aumenta.z~ a tenacida

de. 
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9 A 6500C para o tratamento de 1h, o efeito do Nb, tanto para a 

composição de alta e baixa temperabilidade,foi de aumentar a dureza. 

10- A 6500C para o tratamento de 3h, o efeito do Nb para a composi

ção de baixa temperabilidade,foi de aumentar a dureza e na composi

ção de alta para o mesmo tempo, manteve-se estável. 

11- A 2500C para o tratamento de 4h, o efeito do Nb,para a composição 

de alta e baixa temperabilidade,foi de aumentar a dureza. 

12- A 25QOC para o tratamento de Bh,o efeito do Nb,para a composiçâ·o 

de baixa temperabilidade, a dureza manteve-se estável e na composi

ção de alta temperabilidade a dureza diminuiu. 

13- Para os metais "como soldado" de alta temperabilidade a tendên

cia da tenacidade foi de crescimento mais significativo em relação 

ao metal "como soldado" de baixa temperabilidade. 

14- No relaxamento de tensão a energia absorvida para a composição 

de menor temperabilidade aumentou,e para as composições de alta ten.r 

perabilidade os valores diminuiram. 

15- No envelhecimento, tanto nas composições de alta como na de bai

xa temperabilidade, a energia absorvida diminuiu. 

16- O efeito do Nb no relaxamento de tensão, para as composições de 

menor temperabilidade,foi de queda acentuada e posteriormente umA 

estabilização da energia absorvida e para as composições de alta 

temperabilidade observou-se unJa tendência de queda da energia absor

vida. 
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17- O efeito do Nb no envelhecimento para as composições de baixa 

temperabilidade~apresentou uma tendência de queda pouco acentuada e 

posteriormente uma estabilização da energia absorvida~ e para as 

composições de alta temperabilidade ocorreu uma tendência de aumento 

para os teores de 0~015% e uma diminuição para os demais. 

18- Os efeitos dos tratamentos térmicos de relaxamento e envelheci

mento~não interferiram na microestrutura das composições estudadas~ 

observadas~ pelos aspectos da morfologia das fratografias. 

19- As composições químicas do metal "como soldado "(Mn, Nb, Mo e 

Ti)~ após os tratamentos utilizados, mostraram influenciar na tena

cidade do metal de solda. 

20- Como conclusão geral, verificou-se que o processo de envelheci

mento produziu melhores resultados do que o processo de relaxamento 

de tensão, dentro dos parâmetros considerados. 
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