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RESUMO
ZAMPIERI, C. R. J. Determinação da tenacidade à fratura da região da solda de um tubo de
aço ferrítico ASTM A 335 Gr.P22 através do Deslocamento da Abertura da Ponta da
Trinca (CTOD).92p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Engenharia de Materiais,
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

Aços ferríticos ligados ao cromo e molibdênio, como o ASTM A335 P22, são largamente
utilizados nos geradores de vapor em plantas termoelétricas ao redor do mundo e podem
apresentar trincas por fadiga durante sua operação. A montagem dos componentes dos
geradores de vapor em campo é realizada através de técnicas manuais de soldagem e tem
sido apontada como um fator crítico para a qualidade destes equipamentos quando algum
parâmetro de soldagem é negligenciado durante o processo. A região soldada de um aço
ligado sofre grande influência do ciclo térmico durante a soldagem, cujos elementos de liga
mesmo em pequenas quantidades presentes no aço e metal da solda aumentam a
temperabilidade, e que dessa forma favorece a formação de microestruturas bainíticas ou
martensíticas na região soldada. Neste estudo, uma solda realizada de acordo com o
procedimento qualificado, com pré-aquecimento e alivio de tensões pós-soldagem, foi
comparada com uma solda realizada sem os tratamentos de pré-aquecimento e alivio de
tensões, e foi comparada ainda com uma solda realizada sem os tratamentos térmicos de
pré-aquecimento e alivio de tensões e com aporte de calor acima do determinado pelo
procedimento. Para isto, o desempenho de cada solda foi analisado quanto ao desempenho
nos ensaios de tração, dobramento lateral (requisitos de qualificação de procedimento pelo
código ASME IX), e nos ensaios complementares de resistência ao impacto charpy e
tenacidade à fratura de cada região principal da solda (Material base, ZTA e Metal de adição).
A tenacidade à fratura de cada uma das regiões foi determinada através da técnica da
mecânica da fratura elasto-plástica do Deslocamento da Abertura da ponta da trinca, “Crack
Tip Open Displacement” (CTOD), aplicada a materiais dúcteis. O resultado deste estudo
comparativo mostra que mesmo negligenciando os limites dos parâmetros do procedimento
de soldagem especificado para o aço ASTM A335 P22, com espessura de 21mm e 304,8mm
de diâmetro, o procedimento teria sido aprovado nos ensaios de qualificação estabelecidos
pela norma (tração e dobramento lateral). Contudo, os resultados dos ensaios de Impacto
charpy e CTOD realizados nas regiões da solda, mostraram que o metal de adição apresentou
tenacidade bem a baixo do que foi observado para a ZTA e para o material base. Desta forma
a realização do pré-aquecimento e tratamento de alívio pós-soldagem produziu
microestruturas de menor dureza, mas que não refletiu em um aumento da tenacidade do
metal de adição.

Palavras Chave: Tenacidade à fratura. Juntas soldadas. ZTA.  CTOD. Pré-aquecimento. Alívio
de tensões.





ABSTRACT
ZAMPIERI, C. R. J. Determination of fracture toughness in welds in a ferritic ASTM A 335
Gr.P22 steel pipe by Crack Tip Open Displacement (CTOD) method. 92p. Dissertação
(Mestrado) – Departamento de Engenharia de Materiais, Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

Ferritic alloy steels with chromium and molybdenum, as ASTM A335 P22, are widely used in
steam generators in power plants around the world and may have broken fatigue during
operation. The assembly of the components of the steam generators in the field is
performed by manual welding techniques and has been identified as a critical factor for the
quality of these devices when some parameter is ignored during the welding process. The
welded region of an alloy is influenced thermal cycle during welding, alloying elements
present in the steel and weld metal increases hardenability, and thus favors the formation of
bainíticas or martensitic microstructures in the welded region. In this study, a weld made
according to the procedure qualified, pre-heating and post-weld relief of stress was
compared with a weld treatments performed without preheating and relieving stress, and
was further compared with a solder heat treatments performed without preheating and
stress relief heat input and determined by the above procedure. For this, the performance of
each weld was analyzed for performance in tensile tests, lateral bending (qualification
requirements of ASME IX by procedure code), and testing of Charpy impact resistance and
toughness of each major region of the fracture weld (base material, HAZ and weld metal).
The fracture toughness of each region was determined by fracture mechanics technique of
elastic-plastic fracture Crack Tip Open Displacement (CTOD) applied to ductile materials.
The result of this comparative study shows that even neglecting the parameters limits of the
welding procedure specified for ASTM A335 P22 with thickness of 21mm and diameter of
304.8 mm, the procedure would have passed in qualification tests established by ASME IX
(tensile and lateral bending). However, the results of Charpy impact and the CTOD tests
performed in weld regions showed that the weld metal had a very low tenacity than was
observed in the HAZ and the base material. Thus the realization of pre-heating and post-
weld treatment relief produced microstructures with lower hardness but that was not
reflected in an increase in the toughness of weld metal.

Keywords: Fracture toughness. Welding. ZTA. CTOD. Pre -heating. Stress relief.
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1. Introdução

Com a crescente busca de eficiência dos processos de geração de energia,

onde se procura a melhor relação entre o menor custo operacional (consumo de

combustível e manutenção) e a maior geração de potência, exige que os geradores

de vapor trabalhem cada vez mais próximos de seus limites operacionais.

A aplicação próxima do limite do material faz com que defeitos e alterações

metalúrgicas, tanto na etapa de produção quando na etapa de união de metais,

sejam responsáveis por uma considerável parte das falhas mecânicas.

Com o advento da cogeração de energia a partir da queima do bagaço de

cana, os geradores de vapor vêm ganhando espaço cada vez maior na indústria

sucroalcooleira que aumentam a sua lucratividade através da comercialização da

energia excedente.

Em geradores de vapor como caldeiras, as consequências destas falhas são

em geral catastróficas:

 Estruturas podem ser interditadas ou mesmo destruídas e a produção

pode ser interrompida por tempo indeterminado;

 Vidas de operadores são colocadas em risco durante uma eventual falha

deste tipo de equipamento.

Segundo Anderson1 a causa da maioria das falhas estruturais geralmente cai

dentro de uma das categorias:

 Negligência durante o projeto, construção ou operação da estrutura.

 Aplicação de um novo projeto ou material, que produz um resultado

inesperado/indesejado.

As regiões de união de materiais geralmente são as regiões mais críticas, pois

estas regiões estão mais sujeitas a descontinuidades, defeitos, alterações

estruturais. Dentre outros problemas gerados, principalmente em processos manuais

como a soldagem realizada em campo, tais descontinuidades não são, em geral,

previstas em um projeto baseado apenas na análise de tensões.

Estudos sobre aços de Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL) soldados,

demonstram que valores de CTOD (Crack Tip Opening Displacement) obtidos de

microestruturas simuladas termicamente podem apresentar valores inferiores a 0,1

mm. Essa diminuição da tenacidade à fratura foi associada à formação de zonas

frágeis. As regiões da junta soldada onde o material apresenta baixos valores de
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tenacidade são chamadas de Zonas Frágeis Localizadas (ZFL)2.

Através das técnicas da mecânica da fratura elasto-plástica tornou-se possível

avaliar a tenacidade à fratura de materiais dúcteis como o aço ASTM A 335 P223

através da técnica Crack Tip Open Displacement (CTOD), que, por estar relacionada

com a ponta da trinca, é uma metodologia sensível a pequenas zonas frágeis, ideal

para o estudo da Zona Termicamente Afetada (ZTA) de juntas soldadas.

As técnicas de avaliação de integridade modernas como, por exemplo, API RP

579/ASME FFS-1 (Fitness for Service)4,5 são importantes ferramentas da

engenharia moderna, onde os profissionais responsáveis avaliam se a presença de

um defeito, degradação ou mesmo uma falha no processo de soldagem,

comprometem o funcionamento do equipamento. Conhecer as propriedades de

tenacidade à fratura do aço ASTM A 335 P22 e das regiões de solda do mesmo, são

de extrema importância tanto para a fabricação e montagem, quanto para a

manutenção e reparos de caldeiras.

Com isso, a maior compreensão do comportamento das regiões soldadas

destes aços, sob a ótica da mecânica da fratura, torna-se de grande valia para os

setores produtivos e normativos6, além dos códigos de projeto e inspeção.

1.1.Objetivo

O objetivo deste trabalho é comparar a tenacidade à fratura das principais

regiões de uma tubulação ASTM A 335 P22, soldadas por procedimentos de

soldagem de acordo com o especificado em norma, com a mesma tubulação

soldada infringindo as especificações de ciclo térmico e energia de soldagem, que

por serem realizados em campo e por processos manuais, são mais susceptíveis a

falhas durante o procedimento (inclusive pela negligência do próprio soldador).
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2. Revisão Bibliográfica

A seguir são apresentados todos os conceitos e metodologias utilizados para a

realização do estudo analítico da tenacidade à fratura das juntas soldadas do aço

ferrítico ASTM A 335 P22 utilizado na fabricação de componentes de caldeira que

trabalham em alta pressão e temperatura.

2.1.Caldeiras

Caldeira é o nome popular dado aos geradores de vapor, que queimam algum

tipo de combustível como fonte de calor e são utilizados no meio industrial e na

geração de energia elétrica nas centrais termo elétricas7.

Por trabalhar em pressões acima da pressão atmosférica podendo chegar até

250 vezes a pressão atmosférica29, as caldeiras constituem um risco grave e

iminente segundo a classificação da norma NR1330.

Durante a revolução industrial, incidentes e acidentes com caldeiras eram

corriqueiros, e após um dos acidentes mais catastróficos envolvendo caldeiras, que

ocorreu em Massachussets – EUA em 1905, a sociedade se alertou para a

necessidade de normas e procedimentos para a construção, manutenção e

operação de caldeiras. Desta forma foram criados os códigos da Sociedade

Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME), que constitui no principal código de

referência normativa sobre caldeiras de vasos de pressão no mundo29.

Existem diversos tipos de caldeiras que podem ser classificados de forma

genérica em fumotubulares e aquatubulares. As caldeiras de geração de vapor

aquatubulares (Figura 1) são mais utilizadas na indústria em geral, pois possuem

vasos pressurizados internamente e menor dimensão, isso viabiliza a utilização de

materiais de maior espessura e consequentemente pressões mais elevadas, como

consequência a produção de vapor destas caldeiras é maior. Neste tipo de caldeira

a água e vapor de água circulam no interior dos tubos e os gases quentes da

combustão estão em contato com sua superfície externa dos tubos8.
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Figura 1: Esquema de uma caldeira de geração de vapor aquatubular.
Fonte: MARTINELLI, L. C. J. Geradores de Vapor8.

Estes tipos de caldeira são empregados quando se interessa obter pressões e

rendimentos elevados, pois os esforços desenvolvidos nos tubos pelas altas

pressões são de tração ao invés de compressão, e também pelo fato dos tubos

estarem fora do corpo da caldeira obtemos superfícies de aquecimento praticamente

ilimitadas, ou seja, caldeiras aquatubulares possuem elevada eficiência energética8.

2.1.1. Materiais para Caldeiras

As características operacionais das caldeiras exigem a utilização de materiais

que apresentem boa resistência mecânica em altas temperaturas. A capacidade de

produção de vapor de uma caldeira é limitada pela pressão de operação que por sua

vez é limitada pelas dimensões (espessura) e propriedades metalúrgicas do

material.

O desenvolvimento de materiais para construção de caldeiras tem sido

considerado de maior importância para o funcionamento e eficiência de centrais

termoelétricas, sendo que os pilares da seleção destes materiais estão relacionados

com as propriedades mecânicas, propriedades físicas, disponibilidade e preços dos

materiais9.
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Os materiais devem possuir quer resistência à fluência, quer resistência à

corrosão quando sujeitos à ação dos gases de combustão e/ou às condições de

oxidação do vapor, resistência aos ciclos termo-mecânicos e serem adequados ao

fabrico e soldagem de secções espessas9.

Para obter as propriedades necessárias, principalmente tenacidade e

resistência mecânica, o teor de carbono foi progressivamente reduzido e o teor de

elementos de liga como Ti, Mo, Cr, Al e V, foram adicionados10.

2.1.2. Aços para trabalho em alta temperatura

O desenvolvimento de materiais aplicados em painéis da fornalha,

superaquecedores, e componentes com secções espessas e linhas de vapor, são de

grande relevância no aumento da eficiência de caldeiras9.

A família dos aços ferríticos se destaca pelo seu baixo coeficiente de dilatação

térmica, que, para a operação em altas temperaturas é uma propriedade

fundamental. A partir dos anos 40, os aços ferríticos Cr-Mo vêm sendo empregados

na maioria das plantas termelétricas ao redor do mundo, desde os 2,25Cr-1Mo até

os 9Cr-1Mo. Os aços com baixo teor de elementos de liga como P22 (da família

2,25Cr-1Mo) podem falhar devido à fadiga térmica causada pelos ciclos de operação

mesmo nas caldeiras convencionais9,11.

As pequenas trincas geradas durante o ciclo térmico podem constituir defeitos

relevantes para a manutenção dos parâmetros de operação das caldeiras que

trabalham pressurizados, comprometendo sensivelmente a eficiência dos mesmos.

2.1.3. Aço ligado ao Cromo e Molibdênio

Os aços Cromo Molibdênio são largamente utilizados em indústrias químicas,

estações de geração de energia, tubos superaquecidos, caldeiras, trocadores de

calor e vasos de pressão.

O Cromo é um elemento que forma carbonetos estáveis e muito duros nos

aços. Os carbonetos de cromo conferem grande resistência mecânica e ao desgaste

aos aços sem perda de tenacidade devido à substituição do carboneto de ferro por

carboneto de cromo12.

No caso do aço utilizado na fabricação dos tubos ASTM A335 P22 com
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concentrações da ordem de 2%, o cromo não altera a temperatura de austenitização

e aumenta moderadamente a temperabilidade. Durante ao resfriamento do aço

austenitizado, o Cr na concentração entre 2 e 5% irá favorecer a formação de

constituintes mais duros (bainita)12. A maior temperabilidade influencia a soldagem

destes aços, principalmente no que tange ao ciclo térmico a que são expostos

durante o processo, exigindo um melhor controle do ciclo térmico com pré-

aquecimento e alivio de tensões pós-soldagem para que a Zona Termicamente

Afetada (ZTA) apresente boa tenacidade.

O molibdênio (Mo) é o principal elemento responsável pelo aumento da

resistência à fluência em aços Cr-Mo quando está presente em solução sólida ou em

precipitados. Os átomos de Mo têm afinidade com os elementos de liga intersticiais

mais forte que o Cr resultando, então, em um maior endurecimento por solução

sólida. Em aços ferríticos, a presença de 1% em peso de Mo em solução é suficiente

para reduzir o movimento de discordâncias11, o que gera um aumento da tensão

necessária (energia) para a deformação plástica.

O molibdênio é um elemento de liga efetivo para aumentar a resistência e

dureza do aço em altas temperaturas e que junto ao cromo, também é útil para

reduzir o ataque do aço pelo hidrogênio em altas temperaturas 12.

Os tubos sem costura ASTM A335 Grau P22 são confeccionados a partir de um

aço baixa liga Cr-Mo, (menos de 5% de elementos de liga)13, a especificação de

composição química foi retirada da norma ASTM A 335 e transcrita na Tabela 1 a

baixo3.

Tabela 1: Composição química especificada pela ASTM A335 Grau P22. Fonte: ASTM A3353.
Elementos

(% em peso) C Si Mn P S Cr Ni Mo

ASTM
A335 P22

mínimo 0,05 - 0,30 - - 1,90 - 0,87
máximo 0,15 0,50 0,60 0,025 0,025 2,60 - 1,13

A combinação de baixos teores de Cr e Mo no material ASTM A335 Grau P22

conferem ao material com resistência mecânica superior nas aplicações em altas

temperaturas.
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2.2.Soldagem

A maior parte dos desenvolvimentos de tubos de aços ferríticos são destinados

às aplicações de secções espessas9. Desta forma, a montagem das tubulações de

condução em campo, só se torna possível no caso da utilização de soldagem

multipasse.

Introduzidos no final do século XIX, os processos a arco elétrico permanecem

como a técnica de soldagem mais usada. A fonte de calor é um arco elétrico

estabelecido entre a peça a ser soldada e o eletrodo metálico. A energia elétrica,

convertida em calor, gera um arco com temperatura de aproximadamente 7000°C,

consequentemente provocando a junção dos metais através da fusão.

Alguns processos a arco incluem eletrodo revestido (SMAW), arco submerso

(SAW), TIG (GTAW) e MIG/MAG (GMAW)14.

Em geral, as soldagens de montagem dos componentes de caldeira, em campo

ou mesmo na maior parte das fábricas, são realizadas de forma manual. Isto se

deve à dificuldade de se transportar e utilizar processos automatizados ou

semiautomáticos (Gas Metal Arc Welding – GMAW), principalmente devido a fatores

ambientais como vento e poeira.

Desta forma, os processos mais indicados para a soldagem destes

componentes em campo são o processo Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)

também conhecido como TIG, e o processo Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

também conhecido como eletrodo revestido.

2.2.1. Processo de Soldagem GTAW (TIG)

A soldagem a arco com eletrodo de tungstênio e proteção gasosa (GTAW) é

um processo no qual a união de metais é produzida pelo aquecimento até a fusão

dos materiais a serem unidos através de um arco elétrico estabelecido entre o

eletrodo de tungstênio não consumível e as peças a serem unidas. Neste processo o

arco elétrico, assim como a poça de fusão, é protegido pela purga de um gás inerte

ou uma mistura de gases inertes, onde se pode ou não adicionar um metal de

adição15 O processo de soldagem TIG está esquematizado na Figura 2 a seguir.
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Figura 2: Esquema de soldagem GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) – TIG
Fonte: Traduzido de Wikipédia25.

Devido ao excelente controle de energia transferida para peça através do

controle independente da fonte de calor e da adição de metal de enchimento, o

processo é bastante adequado à soldagem de peças de pequena espessura. Além

disso, a eficiente proteção contra contaminação permite a soldagem de materiais de

difícil soldabilidade com ótimos resultados15.

O arco elétrico na soldagem TIG é bastante estável, suave, e produz soldas

com boa aparência e acabamento, que exigem pouca ou nenhuma limpeza após a

operação. No entanto, o processo é relativamente caro, lento e de baixa

produtividade15.

Este conjunto de características é aproveitado no passe de raiz da soldagem

de tubulações P22, pois permite um melhor acabamento da raiz da solda, importante

para uma melhor eficiência do fluxo de fluidos que são transportados no interior

destas tubulações.

2.2.2. Processo de Soldagem SMAW (Eletrodo Revestido)

A soldagem a arco com eletrodos revestidos (SMAW) é um processo no qual a

união dos metais é realizada pelo aquecimento destes com um arco elétrico

estabelecido entre um eletrodo (consumível) e a peça soldada.

Neste processo, o eletrodo composto pela alma metálica que conduz corrente

elétrica e o revestimento são consumidos para formar o metal de adição, desta

forma elementos de liga podem ser adicionados ao metal da alma do eletrodo

quando estes estiverem adicionados no revestimento (que pode ter inúmeras
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formulações), conferindo uma grande versatilidade ao processo, e barateando

custos de produção do eletrodo consumível15.

A mistura do metal utilizado para a fabricação da alma metálica do eletrodo e o

seu revestimento produz o metal de adição com composição adequada, uma

camada de escória e diversos gases, estes últimos, exercem função de proteção do

cordão de solda contra a ação da atmosfera em elevadas temperaturas quando a

velocidade das reações químicas é maior, prevenindo a degradação do cordão de

solda.

As principais funções dos revestimentos são:

 Proteção do metal de solda;

 Estabilização do arco;

 Adições de elementos de liga no metal de adição;

 Direcionar o arco elétrico;

 Gerar escória (proteção adicional a solda, purifica e absorve impurezas,

reduzir a velocidade de resfriamento do metal de adição;

 Define as posições possíveis para soldagem;

 Controle da integridade do metal de adição (controle de porosidade e

gases aprisionados);

 Propriedades mecânicas do metal de adição e

 Isolamento da alma do eletrodo.

O processo de soldagem SMAW está esquematizado na Figura 3 a seguir:

Figura 3: Esquema de Soldagem SMAW (Shielded Metal Arc Welding) – Eletrodo Revestido
Fonte: Blog Tim Engenharia – Soldagem Industrial26.
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O processo de soldagem com eletrodo revestido foi o principal processo de

soldagem usado industrialmente até os anos 60, desde então sua importância vem

decrescendo principalmente me países mais desenvolvidos15.

As principais limitações do processo SMAW são:

 Baixa produtividade quando comparado com outros processos como:

Gas Metal Arc Welding (GMAW) – Metal Inert Gás (MIG) e Metal Active

Gás (MAG); Submerged Arc Welding (SAW) – Arco Submerso.

 Baixo tempo de ocupação do soldador (em geral 40%) e

 Altamente dependente da habilidade e técnica do soldador

 Alta necessidade de cuidados com consumíveis (principalmente os

hidroscópicos).

 Grande volume de gases e fumos gerados que podem ser prejudiciais à

saúde.

No entanto, o processo pode ser facilmente aplicado em campo, o que é

extremamente necessário quando se fala em montagem e/ou reparos de

equipamentos como o caso das caldeiras utilizadas na indústria sucroalcooleira,

fazendo com que o processo SMAW seja primordial para o setor.

O revestimento do eletrodo utilizado no processo de soldagem SMAW tem

grande importância nas propriedades da junta soldada, a composição do

revestimento deve ser definida de acordo com o conjunto de exigências da solda.

Como consequência, existem diversos tipos de eletrodos que requerem cuidados

operacionais específicos de acordo com a composição do seu revestimento. Os

principais tipos de eletrodos revestidos são:

 Revestimentos oxidantes: constituído de óxido de ferro e manganês,

produzem escória oxidante fácil de destacar e aparência boa do cordão

de solda, no entanto não produz soldas com boas propriedades

mecânicas.

 Revestimentos ácidos: costituido de óxido de ferro, manganês e sílica,

produzem escória ácida porosa de fácil remoção e boa aparência do

cordão, no entanto o cordão é susceptível à formação de trincas de

solificiação.

 Revestimento rutílico: possui grandes quantidades de rutilo (TiO2),

produzem escória densa e fácil de se destacar, não requer muito
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controle no manuseio, no entanto os cordões são susceptíveis à trincas

a quente.

 Revestimentos básicos: contem grande quantidade de carbonato de

cálcio e fluorita para o controle da basicidade da escória que além de

proteger o metal de adição, tem papel dessulfurante que reduz a

formação de trincas de solidificação. São altamente hidroscópicos e por

isso requerem cuidados especiais de manuseio. Se forem mantidos

ressecados em estufas durante o seu manuseio, produz soldas com

baixo teor de hidrogênio. Este tipo de eletrodo é indicado para soldas de

alta responsabilidade mecânica.

 Revestimentos celulósicos: possui grande quantidade de material

orgânico que produz pouca escória e grande quantidade de gases para

proteção do metal de solda. Estes eletrodos apresentam maior

humidade e não podem ser ressecados, o que o torna susceptível à

fragilização por hidrogênio.

A classificação dos eletrodos segundo a American Welding Society (AWS)

utiliza uma série de letras e números que fornece informações a respeito dos

eletrodos:

AWS E XXYY – CC
E = eletrodo para soldagem a arco

XX = resistência mínima do metal de adição em Ksi

YY = indica a posição de soldagem, tipo de revestimento e tipo de corrente

CC = complemento da identificação que pode indicar: ductilidade, teor de

hidrogênio difusível, requisitos de absorção de humidade, código de composição

química em eletrodos baixa liga.

2.2.3. Ciclo Térmico e Microestrutura das Regiões Soldadas

A aplicação de uma fonte de calor (eletrodo) sob um aço gera variações de

temperatura relacionadas com o tempo em cada um dos pontos da peça27. O

primeiro modelo matemático para a transferência de calor através do eletrodo para a

peça foi proposto por Rosenthal onde o campo de temperaturas se mantém

constante. A solução do modelo matemático proposto por Rosenthal está
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apresentada na Figura 4, que mostra a distribuição de temperatura em torno da

fonte que se move28.

Figura 4: Perfil de temperatura ao longo de uma junta soldada. As linhas representam o ciclo térmico e o
corte y-y' mostra as temperaturas máximas atingidas pelos pontos em relação a linha central da solda.
Fonte: COLPAERT27.

Durante o processo de soldagem o calor é fornecido pelo eletrodo e dissipado

principalmente por condução pela peça.  A quantidade de calor fornecido está

relacionada com a energia de soldagem (aporte térmico ou heat input) que na

soldagem a arco pode ser expressa por:= ∗ ∗
Eq.1

Onde:

H = energia de soldagem;

η = eficiência térmica do processo;

V = Tensão no arco(V);

I = Corrente (A) e

v = Velocidade de soldagem (mm/s).
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As temperaturas nas adjacências da região soldada atingem temperaturas

próximas da temperatura de fusão na interface metal base/metal de adição e

regridem gradativamente à medida que a distância do cordão de solda aumenta.

Este fenômeno, no caso dos aços-C, gera regiões que podem ultrapassar a

temperatura de fusão e consequentemente ultrapassa a temperatura de

transformação austenítica nas proximidades do cordão, passando por uma região de

transformação intermediária (parcialmente transformada) e uma região que não

atinge a temperatura de transformação de fase (Figura 5). Em outras palavras, o

ciclo térmico de soldagem irá fazer com que cada ponto do material nos arredores

da junta experimente uma variação de temperatura diferente.

Figura 5: Representação das regiões da zona termicamente afetada (esquerda) a partir da distribuição de
temperaturas indicadas na Figura 4 corte y-y', para um aço com 0,15% de carbono representado pelo
diagrama de equilíbrio (direita). Fote: COLPAERT 27

Os diferentes ciclos térmicos sofridos nas regiões afetadas pelo calor de

soldagem, também conhecida por Zona Termicamente Afetada (ZTA), são

semelhantes aos ciclos térmicos aplicados nos tratamentos térmicos dos aços, e que

como comentado no item 2.1.3, a adição de Cr e Mo como elementos de liga no P22

aumenta a temperabilidade e favorecem a formação de microestruturas mais duras
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(e geralmente com menor tenacidade) como a Martensita e Bainita, dependendo da

taxa de resfriamento que as regiões aquecidas são submetidas.

Desta forma as microestruturas observadas nas adjacências do cordão de

solda estão relacionadas com a temperabilidade do metal base, com a energia de

soldagem e com a taxa de resfriamento. As microestruturas formadas em diferentes

taxas de resfriamento de um aço com aproximadamente 2% de Cr, 1% de Mo e

0,10% de C, similar à composição química do ASTM A335 P22 podem ser previstas

por um diagrama de Tempo, Temperatura e Transformação (TTT) em Resfriamento

Continuo (TRC).

O diagrama de Transformação em Resfriamento Contínuo (TRC) de um aço

com composição química similar à especificação para os tubos ASTM A335 P22

pode ser visualizado na Figura 6 a seguir.

Figura 6: Gráfico de transformação em resfriamento contínuo de um aço com composição similar ao
ASTM A 335 P22, indicando as fases e microestruturas que se obtém em diferentes taxas de resfriamento a
partir do campo austenínico. Fonte: Atlas de tratamento térmico34.

A partir do diagrama de Transformação em Resfriamento Continuo (TRC)

apresentado, tem-se que após o aquecimento até o campo austenítico (A), as
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possíveis fases e microestruturas para este material após o resfriamento são: Ferríta

(F), Perlíta (P), Bainíta (Zw), Martensíta (M), Ferríta e carbonetos precipitados (K) e

eutetóide não lamelar (F+K) em quantidades que irão depender da taxa de

resfriamento e podem ser estimadas pela Figura 7 e Tabela 2 a seguir que relaciona

a dureza HV com o percentual de cada constituinte.

(a)                                 (b)                                   (c)                                  (d)
Figura 7: Microestruturas obtidas para um aço similar ao ASTM P22 em taxas de resfriamento
decrecentes (a) resfriamento mais rápido (d) resfriamento mais lento. Fonte: Atlas de tratamento
térmico34.

Tabela 2: Relação entre as microestruturas e a dureza HV obtidas em diferentes graus de resfriamento
(modificada de: Atlas de tratamento térmico34).

a b c d
Ferrita (F)................................................ in% - - - -
Ferrita e Carbonetos precipitados (K)..... in% - - 67 83
Eutetóide não Lamelar F + K................... in% - -

10 17
Perlita (P)................................................ in% - -
Bainita (Zw)............................................. in% 1 70 20 -
Martensita (M)........................................ in% 99 30 3 -

Dureza ............................................... in HV 416 371 185 164

2.2.3.1. Soldagem Multipasse

A soldagem de materiais com espessuras superiores à penetração de um único

passe de solda pode ser realizada por processos multipasse onde passes de solda

subsequentes fazem a união de toda a espessura da peça a ser soldada.

O primeiro passe de união de materiais com grande espessura é chamado de

raiz e os passes subsequentes são chamados de passes de enchimento. Quando se

utiliza técnicas de soldagem que geram escória, como a técnica de soldagem por

eletrodo revestido (SMAW), é necessário realizar uma boa limpeza, seguida de

esmerilhamento do cordão antes de se realizar um novo passe de enchimento.
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A limpeza da junta previne a formação de inclusões de escória macroscópicas

no interior da solda, que é um fator agravante para a resistência mecânica da junta,

visto que devido à baixa aderência na interface metal-escória, estas inclusões atuam

como uma descontinuidade no metal.

A aplicação de passes de solda subsequentes em uma soldagem multipasse

gera um novo clico térmico que provoca uma nova transformação da microestrutura

da ZTA formada pelo passe anterior “cruzando” as regiões de aquecimento (Figura

8). Com isso, parte da microestrutura frágil (martensíta) gerada durante a soldagem

será reaquecida, provocando o revenimento ou mesmo a reaustenitização da

mesma.

Figura 8: Regiões de transformação devido ao calor de soldagem em juntas multipasse. Fonte
COLPAERT27

2.2.3.2. Pré-Aquecimento
O pré-aquecimento das peças antes da soldagem é utilizado para reduzir a

diferença de temperatura da junta soldada e da peça. A menor diferença de

temperaturas entre o cordão e o material base reduz a taxa de resfriamento, o que

para os aços, previne a formação de microestruturas de alta dureza na ZTA

(geralmente mais frágeis e com menor tenacidade), além de reduzir tensões

residuais e aumentar a difusão de hidrogênio evitando a fragilização por hidrogênio.

O aumento do volume de material facilita a transmissão de calor por condução

e por isso, reduzir o gradiente de temperatura por meio do processo de pré-
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aquecimento se torna mais crítico à medida que o módulo das partes a serem

soldadas (espessura) aumenta, como é o caso das tubulações de grande espessura

envolvidas na fabricação de caldeiras e reatores de alta responsabilidade mecânica.

Em geral, o pré-aquecimento é realizado em uma faixa que varia de 6 a 12

vezes a espessura da peça, e no caso de operações de soldagem em campo, este

aquecimento normalmente é realizado com a utilização de um maçarico tipo

“chuveiro” para espalhar o calor fornecido.

2.2.3.3. Tratamento térmico pós-soldagem em campo

Nas operações de soldagem os materiais são aquecidos até o seu ponto de

fusão. As regiões aquecidas sofrem dilatação que é limitada pelas regiões

adjacentes submetidas a temperaturas menores o que causa deformações elásticas

e plásticas na região da solda. O processo de contração da zona fundida durante a

solidificação também é uma fonte de deformações da região soldada.

Como consequência dos processos de dilatação e contração, as juntas

soldadas desenvolvem tensões residuais internas e distorções não uniformes que

podem afetar o desempenho de uma peça soldada. Tensões residuais de

compressão tendem a contribuir com a resistência a nucleação de trincas por fadiga,

por outro lado, tensões residuais de tração, podem ter efeito negativo no

comportamento em fadiga do material.

A existência de tensões residuais de tração excessivas em uma junta soldada

pode levar à fratura frágil da região soldada, o que é uma situação indesejável,

principalmente em equipamentos de alta responsabilidade mecânica.

Segundo Okumura e Taniguchi31 após a soldagem, as tensões residuais podem

ser aliviadas por métodos térmicos ou mecânicos como: Martelamento,

Encruamento, Vibração, Recozimento para alivio de tensões, recozimento a alta

temperatura e Alivio de tensões a baixas temperaturas.

Dentre os métodos citados, os mais efetivos são os métodos térmicos de

recozimento em altas temperaturas (900 a 950°C) e revenimento para alivio de

tensões (600 a 700°C). Nos aços ligados onde ocorre formação de microestruturas

duras e frágeis (martensíta), o processo térmico tende a provocar uma melhora da

tenacidade, o que é essencial para viabilizar a soldagem destes aços.
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Para viabilizar a realização de tratamentos térmicos das juntas soldadas em

campo, é necessário utilizar um conjunto de resistências elétricas envolvidas em

uma cobertura de cerâmica, termopares e mantas de isolamento térmico (Figura 9).

Figura 9: Esquema de tratamento térmico de uma tubulação por aquecimento resistivo (técnica utilizada
em campo). Fonte: GIMENES32

A realização dos tratamentos térmicos de grandes peças em campo não é tão

eficaz quanto os tratamentos realizados em fornos específicos. No caso de

tubulações, por melhor que seja o isolamento da região a ser tratada, não é possível

isolar a superfície interna do tubo, além disso, é inviável fazer o isolamento de todo o

comprimento da tubulação durante o tratamento, o que faz com que os tratamentos

térmicos realizados em campo, sejam menos controlados e consequentemente mais

irregulares quando comprados com os tratamentos realizados em fornos.

2.3.Mecânica da Fratura

2.3.1. Evolução da Mecânica da Fratura
A mecânica da fratura é a área da engenharia que estuda a evolução da falha

de corpos trincados. A motivação para do desenvolvimento dos conceitos da

mecânica da fratura foi a observação da ocorrência de falhas em carregamentos

muito menores do que os previstos em projeto. Na época, a solução adotada pelos
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engenheiros foi utilizar fatores de segurança de projeto muito elevados.

Os primeiros conceitos da mecânica da fratura foram publicados em 1920 por

Griffith38, que relacionou a tensão de fratura com o tamanho de uma trinca existente

em materiais frágeis utilizando a primeira lei da termodinâmica para a propagação

instável de uma trinca através de um balanço de energia simples1.

O modelo de Griffith conseguiu prever corretamente a relação entre a força e o

tamanho da trinca para vidros, no entanto, ao ser aplicado em materiais em

condições dúcteis, o modelo não obteve o mesmo sucesso. Tal modelo foi baseado

apenas na energia superficial do material e não considerava a energia absorvida

durante a propagação da falha, ou seja, o modelo de Griffith só era aplicado a metais

cuja fratura fosse virtualmente frágil.

A mecânica da fratura aplicada aos materiais frágeis é chamada de mecânica

da fratura linear elástica (MFLE), pois a fratura do material se dá ainda no regime

elástico.

A mecânica da fratura só voltou a se desenvolver após os naufrágios dos

navios Liberty utilizados na segunda guerra, quando tais navios se partiam ao meio,

principalmente ao navegar em águas geladas. As falhas foram atribuídas à

combinação de dois fatores, as soldas realizadas por mão de obra pouco qualificada

e trincas iniciadas em concentradores de tensões ao longo do casco.

Após a segunda guerra Irwin39 introduziu os conceitos de taxa de alivio de

energia para poder aplicar os conceitos de Inglis e Griffith a materiais mais dúcteis

como os metais.

Entre 1960 e 1980 os desenvolvimentos da mecânica da fratura voltaram se

para a plasticidade da ponta da trinca. Neste período foram desenvolvidas as

técnicas de CTOD (Crack Tip Open Displacement), onde Wells40 propôs que o

deslocamento da ponta da trinca antes da propagação era um critério alternativo

quando uma plasticidade significante ocorresse antes da falha, e o critério integral J

proposto por Rice41 que utilizou o calculo da integral de linha em torno da trinca para

calcular a energia na ponta da trinca.

A proposta de adaptar os conceitos da MFLE para materiais dúcteis

considerando a deformação na ponta da trinca ou o critério integral J, deram origem

ao chamado de Mecânica da Fratura Elasto-plástica (MFEP).

Wells fazia parte da associação inglesa de solda, e por isso a técnica CTOD foi
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extensivamente utilizada em materiais soldados, primeiramente nas plantas de

geração de energia nuclear e na indústria de produção de óleo e gás.

2.3.2. Fator intensidade de tensão (K)

Cada modo de carregamento produz um efeito singular na ponta da trinca que

depende do modo de carregamento1. O fator de intensidade de tensão K geralmente

é seguido do modo de carregamento subscrito, podendo ser: KI, KII ou KIII, de acordo

com o modo de carregamento (Figura 10).

Figura 10: Os três modos de carregamento que podem ser aplicados a uma trinca. Fonte: ANDERSON1

O calculo das tensões na ponta da trinca podem ser calculadas pelas

expressões na Tabela 31
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Tabela 3: Campo de tensões a frente da trinca para os modos I e II em um material isotropico linear
elástico. Fonte: ANDERSON1.

Considerando que o modo I representa um campo onde o ângulo (θ) entre os

planos das superfícies da trinca é igual a 0, as tensões nos planos X e Y são iguais e

podem ser representadas por: = = √ Eq. 2

Onde:

KI = Fator de intensidade de tensão no modo I

r = comprimento do defeito ou trinca.

O fator de intensidade de tensão define a amplitude da singularidade da ponta

da trinca. Ou seja, a tensão perto da ponta da trinca aumento na proporção de K.

Além disso, o fator de intensidade de tensão define as condições ponta da trinca, se

K é conhecido, é possível resolver o problema para todos os componentes de

tensão, deformação, e deslocamento em função de r e θ. Este parâmetro descreve

de condições ponta da trinca é um dos conceitos mais importantes da mecânica da

fratura.

2.3.3. Crack Tip Open Displacement (CTOD)
A tentativa de medir o KIC de aços estrututais, Wells40 verificou que estes

metais eram muito tenazes para serem caracterizados pela Mecanica da Fratura

Elástica Linear. A alta tenacidade é uma característica desejada pelos engenheiros,
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no entanto ele percebeu que a mecânica da fratura desenvolvida até o momento

(elástica linear) não podia ser aplicada aos aços, uma das classes de materiais mais

importantes da engenharia.

Wells percebeu então, que os corpos de prova haviam sofrido deformações

plásticas que arredondaram a ponta da trinca que era inicialmente afiada,

aumentando a tenacidade do material (Figura 13), o que levou Wells a propor o

conceito de deformação da ponta da trinca como uma medida de tenacidade de

materiais dúcteis.

A abertura da ponta da trinca para materiais isotrópicos solicitados no modo I

pode ser definida pela seguinte equação:= Eq 3

Onde:

uy = distância do centro da trinca até o plano de abertura (Figura 11)

KI = Fator de intensidade de tensão no modo I

ry = raio deformado da ponta da trinca na região “elástica” (não

considera a redistribuição de cargas ao atingir o limite de

escoamento, Figura 12).

µ     = Módulo de cisalhamento

k    = 3 – 4 ν p/ estado plano de deformação, ou (3 – ν)/(1+ ν) p/ estado

plano de tensões

ν = coeficiente de Poisson

Figura 11: Estimativa de CTOD pela deslocamento efetivo da trinca pela correção plástica de Irwin.
Fonte: ANDERSON1
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Figura 12: Estimativa de do raio plástico ry e rp considerando a redistribuição de tensões. Fonte:
ANDERSON1

Pela aproximação da deformação na ponta da trinca de Irwin39 o raio de

deformação na ponta da trinca ry é dado por:= Eq. 4

KI = Fator de intensidade de tensão no modo I

σYS = Tensão de escoamento

Substituindo a Eq.4 em Eq.3 temos a definição do CTOD por:= 2 = Eq. 5

Onde:

δ = abertura da ponta da trinca (CTOD)

KI = Fator de intensidade de tensão no modo I

E = Módulo de elasticidade do material.

σYS = Tensão de escoamento.
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Figura 13: Abertura da ponta da trinca (CTOD). um trinca inicialmente aguda com a ponta arredondada
até um δ finito. ANDERSON1

O modelo da faixa de escoamento é uma forma alternativa de analisar CTOD.

O tamanho da faixa de escoamento é definido pela tensão requerida na ponta da

trinca, CTOD pode ser definido como a abertura da ponta da trinca no final da zona

de escoamento (Figura 14).

Figura 14: Estimativa do CTOD a partir do modelo da zona de escoamento. ANDERSON1

A solução do modelo da zona de escoamento chega na seguinte relação:= Eq.6
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Dentre as definições alternativas de CTOD, as mais comuns são o

deslocamento na trinca original e o deslocamento no ponto de intercepção do ângulo

de 90° com os flancos da trinca. Um detalhe interessante é que quando a região de

arredondamento é um semi-círculo, as duas definições mais usadas se equivalem

(Figura 15).

Figura 15: Definições de CTOD. a) deslocamento na ponta da trinca original. b) deslocamento da
interseção de um vertice de 90° com os flancos da trinca.

A maioria das medições de CTOD em laboratório é realizada com corpos de

prova de flexão em três pontos do tipo Single Edge Notch Bend (SEN(B)). Nestes

corpos de prova, quando a trinca é aberta, o corpo de prova sofre um movimento de

rotação plástica num ponto de giro dentro da região (W-a) que deve ser levado em

conta no cálculo de CTOD (Figura 16).

Figura 16: Modelo “ponto de giro” de medição de CTOD em corpo de prova de flexão em três pontos
Single Edge Notch Bend (SEN(B)). Fonte: ANDERSON1.
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Através da semelhança de triângulos, temos:

( ) = ( ) ou = ( )( ) Eq.7

O modelo descrito pela Eq.6 sozinho, não é acurado quando a deformação é

primeiramente elástica. Desta forma os métodos padronizados para calculo de

CTOD em corpos de prova de flexão em três pontos, considera o modelo “ponto de

giro” modificado. O deslocamento pode ser separado em componentes elástico e

plástico pela construção de uma linha paralela à linha de carregamento elástico

linear (Figura 17).

Figura 17: Determinação do componente plástico da abertura da ponta da trinca. Fonte: ANDERSON1.

A partir desta observação, DAWES43 propôs uma expressão que combinasse

as equações 6 e 7 para o calculo de CTOD de corpos de prova de flexão em três

pontos: = + = + ( − )( − )+ Eq.8

Onde: “el” e “p” denotam respectivamente os componentes elástico e plástico.

O fator de rotação plástico rp, é considerado 0,4 pela norma BS 7448 e 0,44 pena

norma ASTM E 1280.
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3. Materiais e Métodos

A seguir são listados todos os materiais e métodos utilizados para a confecção

das amostras e espécimes para a realização dos trabalhos experimentais desta

dissertação.

3.1.Materiais

Utilizou-se 6 tubos de material ASTM A 355 Grade P22 conforme composição

química da Tabela 1 do item 2.1.3 desta dissertação, com 304,8mm de diâmetro

(12in) com espessura de parede de 21mm e 250mm de comprimento soldados de 2

em 2, dando origem à 3 amostras distintas sendo:

 Tubo 1 – Foi soldado seguindo o procedimento de soldagem, com pré

aquecimento, controle de temperaturas de interpasse, aporte térmico

controlado e tratamento pós soldagem.

 Tubo 2 – Foi soldado seguindo as especificações de aporte térmico, no

entanto não foi realizado nem o pré aquecimento, nem controle de

temperatura de interpasse, nem tratamento pós soldagem.

 Tubo 3 – Foi soldado sem qualquer especificação de aporte térmico,

tratamento térmico e temperatura de interpasse, utilizando apenas o

consumível especificado pelo procedimento.

As soldas foram realizada seguindo o procedimento especificado pela própria

empresa, EPS 56/1rev1 de 2006 (ANEXO 1), que forneceu os tubos e que trabalha

com o material em questão para a construção dos vasos de pressão e caldeiras, que

são produtos de seu portfólio.

Para a união é utilizado um chanfro com ângulo em V a 60º com abertura de

6mm conforme a Figura 18 a seguir.

Figura 18: Perfil do bisel utilizado para soldagem das amostras.
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A soldagem foi realizada em múltiplos passes, onde a raiz foi soldada pelo

processo GTAW com metal de adição com composição química de acordo com a

especificação ASME SFA 5.28 ER90S-B336 e o enchimento foi soldado pelo

processo SMAW com eletrodo com composição ASME SFA 5.5 E9018-B335, ambos

produzem metal de adição com composição química compatível com o metal base,

aço baixa liga com 2,25% de Cr e 1% de Mo.

O eletrodo revestido ASME SFA 5.5 E9018-B3 tem revestimento tipo “baixo

hidrogênio com potássio e pó de ferro”, este tipo de eletrodo precisa ser ressecado,

e mantido em cochicho aquecido para manter o eletrodo seco (Figura 19).

Figura 19: Soldagem de enchimento com eletrodo E9018-B3 armazenado no cochicho aquecido (seta).

Todo o processo foi realizado por soldador devidamente qualificado para

soldagem com processo GTAW e SMAW em todas as posições (6G) conforme

Registro da Qualificação de Desempenho de Soldadores (RQS) (ANEXO 2),

seguindo uma Especificação de Procedimento de Soldagem (EPS) também

qualificada. (ANEXO 1)

3.2.Confecção das Amostras

Inicialmente todos os seis segmentos de tubo ASTM P22 foram preparados

com chanfro de 30º (Figura 20) para a preparação do bisel com 60º, a limpeza foi

realizada com ponteira abrasiva adequada para excluir sujidades momentos antes

da soldagem (Figura 21).
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Figura 20: chanfro de 30º para a preparação do bisel.

Figura 21: Processo de preparo do chanfro antes da soldagem.

Após o preparo dos chanfros, os tubos foram unidos de dois em dois,

espaçados por 6mm (abertura para raiz). O espaçamento foi realizado através de

um gabarito com 6mm de espessura como mostra a Figura 22 a seguir.
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Figura 22: montagem do gabarito entre dois segmentos de tubulação.

Para a retirada do gabarito foram ponteados quatro guias na região externada

tubulação (Figura 23), que foram retiradas uma a uma após a soldagem do primeiro

filete de raiz (Figura 24), com o processo GTAW (TIG) com metal de adição ASME

SFA 5.28 ER90S-B3.

Figura 23: Seguimentos de tubulação com os guias soldadas antes da retirada do gabarito de 6mm.
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Figura 24: Solda de raiz com processo GTAW e retirada dos guias.

3.2.1. Processo de Soldagem

Foram realizados dois filetes com o processo GTAW sendo raiz e reforço da

raiz, em seguida, todos os demais passes de enchimento foram realizados com o

processo SMAW (eletrodo revestido) utilizando eletrodo ASME SFA 5.5 E 9018-B3.

As soldagens das amostras foram realizadas através do rotacionamento dos

tubos (Figura 25) que não ocorre na prática, no entanto foi definido realizar ao longo

do tubo na mesma direção para reduzir o número de variáveis envolvidas no estudo,

o rotacionamento dos tubos durante a soldagem gera uma amostra com

propriedades e característica mais homogêneas, visto que a posição de soldagem é

aproximadamente a mesma ao longo de todos os passes. Esta particularidade

permite com que o fator “posição de soldagem” não tenha influência nos resultados

das análises.
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Figura 25: Soldagem de preenchimento das amostras através do rotacionamento dos tubos.

As temperaturas de pré-aquecimento (Tubo 1) e temperatura de interpasse de

todas as amostras foram monitoradas através de lápis térmicos e pirômetro ótico

(Figura 26 a e b).

(a)                                                                    (b)
Figura 26: a) Lápis de solda e b) pirômetro ótico infravermelho portátil, equipamentos utilizados para o
controle e medição de temperatura durante o processo.

Embora os requisitos de temperatura não tenham sido controlados nas

amostras 02 e 03, a temperatura foi medida por pirômetro ótico, Figura 26 b, pois o

ciclo térmico (aquecimento e resfriamento), mesmo que aleatório, é o parâmetro que

influencia nas microestruturas e propriedades mecânicas das ZTAs das amostras,

que é um dos alvos deste estudo.

A medição da velocidade de soldagem foi realizada através de uma trena e um

cronômetro, Figuras 27a e 27b, onde foi medido o comprimento total do passe de

solda dividido pelo tempo total de cada passe de solda.
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(a) (b)
Figura 27: Cronômetro (a) e trena (b) utilizados para as medições de velocidade de soldagem.

Para os controles de tensão e corrente elétricas durante a soldagem foi

utilizado o display da própria máquina de solda, Figura 28.

Figura 28: Máquina de solda utilizada para realizar a soldagem de todas as amostras.

Optou-se por utilizar o lápis térmico para monitoramento da amostra Tubo1,

pois este método é o utilizado em campo, desta forma, os resultados obtidos para

esta amostra seriam mais próximos das propriedades das peças que são utilizadas

em campo (Figura 29).
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Figura 29: monitoramento da temperatura de interpasse com lápis térmico para amostra do Tubo 1.

Para o controle da temperatura de interpasse, utilizou-se um maçarico com

“chuveiro” como mostra a Figura 30 quando a temperatura estava abaixo do

permitido, e quando a temperatura estava acima do permitido o soldador esperou o

resfriamento da amostra ao ar. Vale salientar que toda a soldagem foi realizada

dentro de uma sala protegida de intempéries que podem ocorrer em campo.

Figura 30: Pré-aquecimento realizado através de maçarico com chuveiro espalhador da chama na amostra
de Tubo 1.

Após cada um dos passes, utilizou-se um martelo “picão” para retirada

grosseira da escória e um disco de desbaste para terminar de realizar a limpeza e

preparo antes do próximo passe de solda para evirar defeitos nas soldas (Figura 31).
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Figura 31: Processo de limpeza da escória realizada entre os passes de enchimento.

Após o término do processo de enchimento foi dado um passe de acabamento

por filetes como mostra a Figura 32 após o término de todo o procedimento.

Figura 32: Amostra Tubo 1 após os passes de acabamento.

3.2.2. Tratamento pós-soldagem da Amostra Tubo1.

O tratamento térmico pós-soldagem foi realizado de acordo com o

procedimento elaborado pela própria empresa que forneceu as amostras, e seguiu o

mesmo processo aplicado nas soldas realizadas em campo, através de equipamento

de tratamento térmico portátil com aquecimento por indução controlado por

termopares instalados na amostra (Figura 33), mantidos na temperatura de
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tratamento com auxilio de manta térmica (Figura 34).

Figura 33: Instalação dos indutores e termopares na amostra Tubo 1.

Figura 34: Amostra Tubo 1 após preparada para a realização do tratamento térmico pós-soldagem.

O aquecimento foi realizado a uma taxa de 200ºC/h até atingir a faixa de

temperaturas entre 675ºC ~ 700ºC (temperatura de encharque). O tubo foi mantido

na temperatura de encharque por 71 minutos e então resfriada lentamente até a

temperatura ambiente a uma taxa máxima 260ºC/h, os dados que foram captados

pelos quarto termopares instalados na amostra são apresentados no gráfico da

Figura 35.
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Figura 35: Gráfico do ciclo térmico do tratamento térmico pós-soldagem retirado do registrador acoplado
a maquina de tratamento térmico portátil.

3.3.Retirada de espécimes e corpos de prova

As análises metalográficas e perfil de microdureza das juntas soldadas foram

realizadas em um dos seguimentos do perfil de cada uma das soldas do tubo 1, 2 e

3, utilizando como referência a superfície externa da solda, que é onde as trincas

geralmente ocorrem durante o serviço.

Após os ensaios de tenacidade a fratura pela metodologia CTOD, foram

analisadas as microestruturas de cada um dos corpos de prova na região da pré-

trinca, para conhecer a microestrutura que foi ensaiada, visto a complexidade de

microestruturas das juntas soldadas em múltiplos passes.

Para os ensaios de dobramento lateral foram realizados em dois corpos de

prova de cada tubo, sendo retirados em aproximadamente 180º do diâmetro do tubo

(lados opostos da amostra).

Para os ensaios de tração foram retirados três corpos de prova a cada 120º (A,

B e C) na região da solda para avaliar o procedimento de soldagem. Da mesma

forma os corpos de prova para os ensaios de tenacidade a fratura e impacto charpy

também foram retirados três corpos de prova a cada 120º (A, B e C) de cada uma

das regiões sendo: Material Base (MB), Zona termicamente afetada (ZTA) e Metal de

Adição (MA), para avaliar as principais regiões das juntas soldadas. As orientações

dos entalhes seguem o esquema da Figura 36 a seguir.
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Figura 36: Esquema de orientação dos entalhes dos corpos de prova de imapcto Charpy e tenacidade a
fratura CTOD em relação ao comprimento do tubo.

O ponto de referência para retirada das amostras foi aleatório, pois devido ao

processo de rotacionamento dos tubos durante a soldagem, não se espera

influencias devido à posição de retirada de amostras.

3.4.Análise Química
As análises químicas foram realizadas no material base de cada amostra e nos

respectivos metais de adição, usando espectrômetro de emissão ótica SpectroMAXx

(Figura 37).

Também foram realizadas análises semi-quantitativas e qualitativas com auxilio

de MEV/EDS para verificar o gradiente de composição química entre o metal de

adição e o metal base, além de verificar os elementos presentes das inclusões não

metálicas encontradas.

Figura 37: Spectrômetro de emissão ótica SpectroMAXx utilizado para as análises químicas.



39

3.5.Ensaio de Tração
Os ensaios de tração foram realizados em espécimes retirados das regiões

soldadas de acordo com o previsto para qualificação dos procedimentos de

soldagem previstos pelo ASME IX seguido orientação do QW-152 e QW 15316

utilizada como referência para construção de vasos de pressão.

Os corpos de prova foram preparados segundo orientação do ASME IX QW-

462.1(d)16 espécime (a) conforme mostrado na Figura 38, onde a região da solda

deve ser posicionada bem ao centro da seção reduzida do corpo de prova. A seção

reduzida do corpo de prova deve possuir um comprimento de 2 vezes o seu

diâmetro além da região soldada.

Figura 38: Recomendação ASME IX para preparação de especimes para ensaio de tração de juntas
soldadas. Fonte: ASME IX QW-462-1(d)16.

Os ensaios de tração, bem como a propagação das pré-trincas e os ensaios de

tenacidade à fratura, foram realizados na máquina de ensaios universal hidráulica

MTS (Figura 39).
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Figura 39: Máquina de ensaios mecânicos universal hidráulica MTS.

3.6.Ensaio de Dobramento Guiado
O ensaio de dobramento guiado de juntas soldadas consiste em uma variação

do ensaio de flexão em três pontos, onde um corpo de prova com solda é alinhado

com um cutelo que dobra o centro do corpo de prova até o ângulo especificado, sem

preocupação com a carga de ensaio.

Desta forma o ensaio de dobramento tem caráter qualitativo e serve para

detectar defeitos metalúrgicos como poros e inclusões não metálicas, onde durante

o dobramento, a deformação plástica tende a “abrir” os defeitos pré-existentes.

O ensaio de dobramento em corpo de prova soldado pode ser dividido em:

dobramento lateral, dobramento de face e dobramento de raiz (Figura 40)17 de

acordo com a espessura da chapa ou tubo soldado.
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Figura 40: esquema do ensaio de dobramento de corpos soldados.
Fonte: INFO SOLDA17

Os ensaios de dobramento guiado foram realizados de acordo com a

orientação do código ASME seção IX QW-162 e QW 163, com os espécimes para

dobramento lateral, preparados de acordo com a orientação QW-462.2 (Figura 41)

do mesmo código.

Figura 41: Especificação de preparação de corpos de prova para dobramento lateral de soldas.
Fonte: ASME IX QW-462-2.

O dobramento foi realizado com dispositivo de dobramento de acordo com a

especificação QW-466.1 ASME IX conforme a Figura 42.
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Figura 42: Especificação do dispositivo para dobramento lateral.
Fonte: ASME IX QW-466-1.

Para a realização dos ensaios de dobramento, foi utilizada uma prensa

hidráulica com capacidade de 20 toneladas, com dispositivo para dobramento lateral

construído conforme ASME IX QW-466-1 como mostra a Figura 43.

Figura 43: Dispositivo utilizado para realização dos dobramentos laterais.

3.7.Ensaio de Impacto Charpy

Os espécimes de ensaio de Impacto Charpy foram confeccionados segundo

orientação da norma ASTM E2318, e BS EN 875:199519 para o posicionamento dos

entalhes nas regiões soldadas.
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As dimensões e entalhe seguiram as especificações Tipo A segundo a Figura

44 retirada da ASTM E23.

Figura 44: Desenho das dimensões dos espécimes utilizados para a relaização dos ensaios de Impacto
Charpy. Fonte: ASTM E23

Os corpos de prova para ensaio de impacto Charpy foram retirados na região

da superfície externa dos tubos, com o entalhe orientado segundo a Figura 36 do

item 3.3 nos pontos A, B e C espaçados em 120º (Figura 26 do item 3.3) em cada

um dos tubos seguindo o mesmo padrão utilizado para a retirada dos CPs do ensaio

de tenacidade à fratura CTOD. Foi retirado um CP de cada região da solda (Material

Base, ZTA e Solda) de cada um dos pontos citados.

Os ensaios foram executados em condições de temperatura ambiente

controlada de 25ºC e as identificações de cada um dos corpos de prova seguiram o

esquema da Tabela 4 a seguir.
Tabela 4: Identificação dos corpos de prova para ensaio de impacto Charpy.

MB ZTA MA

Tubo 1
CP A 1A - MB 1A - ZTA 1A - MA
CP B 1B - MB 1B- ZTA 1B – MA
CP C 1C - MB 1C - ZTA 1C – MA

Tubo 2
CP A 2A - MB 2A - ZTA 2A – MA
CP B 2B - MB 2B - ZTA 2B – MA
CP C 2C - MB 2C - ZTA 2C – MA

Tubo 3
CP A 3A - MB 3A - ZTA 3A – MA
CP B 3B - MB 3B - ZTA 3B – MA
CP C 3C - MB 3C - ZTA 3C - MA

O percentual de deformação plástica das bordas deve ser determinado através

da medição da fratura central “plana” (Flat Fracture) esquematizado pela Figura 45 a

seguir.
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Figura 45: Esquema de um corpo de prova de teste de impacto fraturado para a determinação da parcela
dúctil da fratura. Fonte ASTM E23

Os valores da parcela de fratura dúctil podem ser calculados a partir da Tabela

5, onde a parcela de fratura dúctil está relacionada com as medições de espessura e

largura da fratura.

Tabela 5: Tabela de calculo do percentual de deformação lateral (dúctil). Fonte ASTM E23.

3.8.Ensaio de Dureza Vickers
Os ensaios de dureza Vickers, foram realizados em um espécime de cada um

dos Tubos 1, 2 e 3, para levantar o perfil de durezas próxima da superfície da solda.

Para isso, realizou-se ensaios de dureza na região do material base, ZTA e metal de

adição.

O procedimento foi baseado na norma Petrobras N133 revisão J20, onde deve-

se utilizar o método de medição de dureza Vickers com carga 10kgf (HV10), para

levantar o perfil de dureza como mostra a Figura 46.
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Figura 46: Esquema de medições de dureza Vickers no perfil de juntas soldadas.
Fonte: Petrobras N133 revisão J

As medições foram realizadas a aproximadamente 1mm de profundidade em

relação ao topo, onde o perfil de durezas foi obtido apenas topo das amostras, e que

corresponde à região onde é realizado o ultimo passe, ou seja, corresponde à região

que não sofre influência de passes de soldagem subsequente. Foram realizadas

diversas medições espaçadas de 0,5 em 0,5 mm nas proximidades da ZTA, de 1,0

em 1,0mm no MA e bem distantes da solda (5,0 e, 5,0mm) no MB de cada umas das

amostras.

Para manter um parâmetro de comparação, o centro da solda foi usado como

referência para alinhamento das amostras na base milimétrica do microdurômetro.

Em seguida, os valores foram plotados para que a diferença de durezas entre as

amostras pudessem ser visualizadas em forma de curvas.

Além da curva levantada na superfície, foram realizadas medições de dureza

Vickers a aproximadamente 10mm de profundidade, que corresponde à região

ensaiada pelo CTOD, permitindo estimar os dados de tensão do material nas regiões

ensaiadas a partir das Eq. 9 e 10.

Para a realização dos ensaios de dureza Vickers foi utilizado um

microdurômetro de marca Zwick (Figura 47), com penetrador constituído de uma

pirâmide de base quadrada de diamante, com ângulo de 136° e carga de 10 kgf

(HV10).
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Figura 47: Microdurômetro Zwick utilizado para os ensaios de dureza Vickers.

3.9.Ensaio de tenacidade à fratura CTOD em corpos soldados

Os ensaios de tenacidade à fratura de corpos soldados foram realizados

segundo as orientações das normas BS 7448 Part1 199121, BS 7448 Part2 199722 e

pelo relatório de pesquisa “Recomended procedures for the crack tip open

displacement (CTOD) Testing of Weldments – The Welding Institute”23.

Uma das dificuldades antes da realização dos ensaios é determinar a tensão

de escoamento da Zona Termicamente Afeta (ZTA) e do Material Base (MB), as

bibliografias consultadas recomendam a estimativa da tensão através das equações:

 Material Base:

σ0,2=3,28*HV10 – 221 N/mm² Eq 9 22

 Metal de Solda:

σ0,2=3,15*HV10 – 168 N/mm² Eq 10 23

Desta forma, é possível estimar os valores de tensão para os cálculos de

CTOD, quando não for possível realizar ensaios de tração específicos para cada

região da solda (ZTA e/ou Metal de solda).

Para a realização de ensaio de tenacidade a fratura em juntas soldadas, a

norma BS 7448 Part2 especifica corpos de prova do tipo Single Edge Notch Bend
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(SEN(B) ou SE(B)), que podem ser retirado sobre diversas orientações segundo a

Figura 48 retirada da norma.

Figura 48: Orientações de planos de trincas para espécimes de tenacidade a fratura soldados.
Fonte: BSi 7448 Part 2 199722.

Embora não seja a orientação de maior tensão (considerando apenas a

pressão interna dos tubos), optou-se por realizar os ensaios na direção “NQ”, que

corresponde à orientação das trincas (alinhadas com o cordão de solda) comumente

encontradas nas caldeiras e vasos de pressão confeccionados com aço CrMo, e que

em geral apresentam defeitos metalúrgicos como poros, inclusões, microestrutura

com grande percentual de martensita (não submetidos aos tratamentos de pré-

aquecimento e alivio pós-soldagem).

3.9.1. Corpos de prova (CPs) de juntas soldadas Single Edge Notch
Bend SE(B).

Os espécimes para o ensaio de tenacidade a fratura foram confeccionados a

partir da orientação da norma BS 7448 Part2 de acordo com o especificado pela

Figura 49, com B=W (BXB). O ensaio poderia ter sido realizado no padrão ASTM

utilizando a norma E 1820. Ambas as normas utilizam equações similares, diferindo

apenas pelo fator de rotação plástica (rp), definido em 0,4 pela BS e 0,44 pela ASTM.

Outra diferença é o limite de carregamento máximo durante a propagação da pré-

trinca. Por se tratar de uma técnica mais utilizada para juntas soldadas, inclusive

com especificações voltadas exclusivamente para corpos soldados, a norma BS foi

considerada mais representativa para análise.
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Figura 49: Especificação de geometri para especimes SE(B) para CTOD em soldas.
Fonte: BSi 7448 Part 2 199722.

A orientação e posição do entalhe na ZTA e Solda, foram definidas a partir das

Figuras 50 e 51 sob orientação da norma BS 7448 Part2, especifica para condução

de ensaios de tenacidade à fratura de juntas soldadas.

Figura 50: Especificação de orientação e posição de entralhe para a condução de ensaios de tenacidade à
fratura CTOD na ZTA da junta soldada. Fonte: BS 7448 Part 2 199722.
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Figura 51: Posição do entalhe, segundo a orientação e geometria recomendada para confecção dos
espécimes. Fonte: BS 7448 Part 2 199722.

Para a etapa de pré-trinca do corpo de prova SE(B) devemos assumir que:
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Onde:
ai = é o comprimento trinca no momento da medição
W   = Largura do corpo de prova (Figura 49).
b0 = (W- a0)
B    = Espessura do corpo de prova (Figura 49).
BN = Espessura do corpo de prova no entalhe lateral, caso não existir BN = B.
S    = Distância entre os apoios (Span) corresponde a 4*W.
Ff = Carga máxima na execução da pré trinca.
Fi = Carga obtida no gráfico do ensaio, FQ, FC , Fu ou Fm (Figura 52)
K    = Fator intensidade de tensão definido com a=a0.
ν    = Razão de Poisson
σYS = Escoamento ou 0,2% deslocado da tensão de escoamento à temperatura de interesse
E    = Módulo elástico à temperatura de teste
Vpl = Componente plástica da abertura da boca da trinca no ponto de avaliação da curva  Carga-

Deslocamento, vc, vi, vu, ou vm (Figura 52).
z    = distância da lâmina de ponto de medição do canto do entalhe no corpo de prova “Single Edge

Bend”
rp = fator de rotação plástica = 0,44 (ASTM) ou 0,40 (BS)
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Figura 52: Gráficos típicos obtidos nos ensaios de tenacidade à fratura e obtenção dos pontos de interesse
utilizados para os cálculos. Fonte: Tradução da norma BS 7448-1 21

A geometria dos espécimes retirados da parede do tubo (21mm) foram

definidos como B=W=19mm pois esta geometria representa quase a totalidade da

espessura do tubo seguindo o desenho da Figura 53.

Figura 53: desenho dos espécimes SE(B) usinados para o ensaio CTOD.

Os espécimes de tenacidade à fratura receberam identificações similares às

identificações dos espécimes de ensaio de Impacto Charpy (Tabela 5).
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Tabela 6: Identificação dos espécimes do ensaio de tenacidade à fratura CTOD.

MB ZTA MA

Tubo 1
CP A 1A - MB 1A - ZTA 1A - MA
CP B - 1B- ZTA 1B - MA
CP C - 1C - ZTA 1C - MA

Tubo 2
CP A 2A - MB 2A - ZTA 2A - MA
CP B - 2B - ZTA 2B - MA
CP C - 2C - ZTA 2C - MA

Tubo 3
CP A 3A - MB 3A - ZTA 3A - MA
CP B - 3B - ZTA 3B - MA
CP C - 3C - ZTA 3C - MA

Para o alinhamento do entalhe usinado nas regiões do MA e da ZTA, os corpos

de prova foram usinados sem o entalhe e então foram atacados com nital 2%

revelando a macroestrutura da solda, para que pudessem ser marcados com

altímetro traçador, indicando a posição dos entalhes para que após a propagação

das pré-trincas, o ensaio fosse realizado no inicio da ZTA, no caso dos corpos de

prova do MA, o entalhe foi alinhado com o centro da solda. Após a usinagem dos

entalhes, cada região de retirada de espécimes do tubo, por exemplo, 1A MB; 1A

ZTA e 1A MA, deu origem a um conjunto de espécimes similar ao da Figura 54.

Figura 54: Foto de um "jogo" representativo de espécimes com entalhe no Material Base (MB), Zona
Térmicamente Afetada (ZTA) e Metal de Adição (MA).

MB
ZTA

MA
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Figura 55: Todos os espécimes de tenacidade à fratura usinados para realização dos ensaios CTOD.

Os CPs foram novamente lixados e polidos, mesmo os que já haviam sido

preparados para o ataque da macrografia, pois o ataque dificulta a visualização da

propagação da pré-trinca de fadiga. Após o polimento eles foram marcados de 1,0

em 1,0 mm no sentido perpendicular à direção do entalhe, com auxilio de um

altímetro traçador (Figura 56), para o monitoramento da propagação das pré-trincas

de fadiga. Para o alinhamento dos CPs no dispositivo utilizado para as pré-trincas e

para realização do ensaio, foram feitas três marcações para orientar a posição dos

pontos de apoio, utilizando o mesmo altímetro traçador da Figura 57, sendo a

primeira marcação no centro do CP alinhada com o entalhe (lado oposto) e outras

duas marcas posicionadas a 38mm da marca central (2W).
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Figura 56: Altímetro traçador utilizado para as marcações de referência de propagação das pré-trincas e
alinhamento dos corpos de prova polidos.

Figura 57: Corpo de prova alinhado no dispositivo de propagação das pré-trincas e realização dos ensaios,
o extensômetro foi utilizado apenas para a medição do COD durante o carregamento continuo.
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As pré-trincas foram propagadas na máquina de ensaios universal hidráulica

MTS em controle de carga, utilizando o gerador de funções “Function Generator” do

software de gerenciamento “Station Manager” (Figura 58), tomando cuidado para

que as cargas selecionadas (target e setpoint) gerassem sempre uma condição de

compressão no CP (fadiga compressão-compressão).

Figura 58: Tela do gerador de funções no programa de gerenciamento da estação de ensaio MTS.
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Para a captura de imagens das análises de desvio do plano de propagação das

pré-trincas e das imagens da superfície de fratura para medição do tamanho da pré-

trinca pós ensaio, foi utilizado um microscópio esteroscópio Olympus SZ61 com

baixo aumento (Figura 59).

Figura 59: Estereoscópio Olimpus SZ61 utilizado para a qualificação das pré trincas.

Após a propagação, as pré-trincas por fadiga precisam ser avaliados para

verificar o desvio sofrido durante a propagação, que segundo a norma BS 7448 1, o

desvio não pode ser superior a 10° para que o corpo de prova seja considerado

qualificado (Figura 60), as medições para verificar o desvio do plano de propagação

das pré-trincas foram realizadas com auxilio do software Image-Pro Plus 4.5 (Figura

61)
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Figura 60: Fotomacrografia representativa do CP com maior ângulo de desvio do plano da pré-trinca.

Figura 61: Medição do angulo de desvio do plano da pré-trinca, com software Image-Pro Plus.

A trinca do corpo de prova, fraturado após o ensaio de tenacidade, deve ser

medida em nove pontos (ao longo da largura do corpo de prova) e realizar o

seguinte cálculo para determinação de “a”.

8

2 9876543
21 aaaaaaa

aa

amédio
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Onde cada “a” é uma das medidas do comprimento da trinca, sendo a1 e a2 as

duas medidas mais próximas das extremidades da pré-trinca. O cálculo de CTOD

deve ser realizado utilizando o amédio

Para realizar as medições no corpo de prova fraturado, também foi utilizado o

software de análise de imagens Image-Pro Plus 4.5 (Figura 62).

Figura 62: Medição do comprimento da pré trinca utilizando software Image-Pro Plus 4.5.

4. Resultados e Discussão
A seguir são apresentados todos os resultados dos ensaios de análise química,

ensaio de dureza, metalografia, ensaio de tração, ensaio de dobramento lateral,

ensaio de impacto charpy e ensaio de tenacidade à fratura CTOD.

Para os ensaios onde é necessário realizar uma análise da fratura mais

aprimorada, no caso do ensaio charpy e do ensaio de tenacidade à fratura, utilizou-

se de técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) possibilitando o

detalhamento do micro mecanismo envolvido na fratura.
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4.1.Energia de Soldagem.

A energia de soldagem foi medida através dos parâmetros de soldagem:

Tensão, corrente e velocidade de soldagem. Esta última foi medida durante a

soldagem dos tubos, utilizando o comprimento da solda e o tempo de soldagem.

A eficiência térmica da soldagem TIG (raiz) e Eletrodo revestido (enchimento e

acabamento) foram retirados da Tabela 7. Definiram-se os valores 0,6 para TIG e 0,9

para eletrodo revestido.
Tabela 7: Eficiências térmicas dos processos de soldagem.

Como o ensaio de tenacidade à fratura é realizado a aproximadamente 10mm

de profundidade, a região avaliada está compreendida dentro da região de

enchimento. Vale salientar que as soldas de enchimento foram realizadas em toda a

espessura do chanfro seguindo o procedimento utilizado pelos soldadores no dia a

dia, onde apenas a raiz e o acabamento são feito por filetes. Este fato reduz a

velocidade de soldagem que de acordo com a Eq.1, provoca um aumento da energia

de soldagem.

Os parâmetros de soldagem e a energia de soldagem média na regiçao de

enchimento para os Tubos 1, 2 e 3 são apresentados nas Tabelas 8, 9 e 10

respectivamente.
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Tabela 8: Parâmetros de soldagem e energia de soldagem média do Tubo 1.
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Raiz Raiz 100,0 9,2 265,0 345,0 0,77 0,72 120,00 350,0
Reforço 138,0 10,5 320,0 271,2 1,18 0,74 120,00 350,0

Enchimento Passe 1 106,0 21,1 340,0 291,0 1,17 1,72 120,00 350,0
Passe 2 106,0 20,8 350,0 315,0 1,11 1,79 120,00 350,0
Passe 3 153,0 21,7 360,0 295,2 1,22 2,45 120,00 350,0
Passe 4 153,0 21,7 445,0 504,0 0,88 3,38 120,00 350,0
Passe 5 154,0 21,7 420,0 760,2 0,55 5,44 120,00 350,0
Passe 6 154,0 21,7 295,0 550,2 0,54 5,61 120,00 350,0

Acabamento Filete 1 93,0 21,3 293,0 144,6 2,03 0,88 120,00 350,0
Filete 2 89,0 20,8 355,0 165,0 2,15 0,77 120,00 350,0
Filete 3 89,0 20,8 300,0 150,0 2,00 0,83 120,00 350,0
Filete 4 95,0 22,8 355,0 169,2 2,10 0,93 120,00 350,0
Filete 5 90,0 21,9 355,0 168,0 2,11 0,84 120,00 350,0
Filete 6 90,0 22,0 330,0 150,0 2,20 0,81 120,00 350,0

energia de soldagem
de enchimento média

(kJ/mm)

3,40

Tabela 9: Parâmetros de soldagem e energia de soldagem média do Tubo 2.
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Raiz Raiz 94,0 9,2 915,0 1273,2 0,72 0,72 26,0 47,5
Reforço 118,0 10,0 910,0 667,8 1,36 0,52 46,0 55,0

Enchimento Passe 1 118,0 21,6 255,0 174,0 1,47 1,57 79,0 95,0
Passe 2 118,0 21,6 180,0 133,2 1,35 1,70 93,5 118,0
Passe 3 158,0 21,8 960,0 744,0 1,29 2,40 116,0 132,5
Passe 4 158,0 21,8 990,0 901,8 1,10 2,82 131,0 184,5
Passe 5 158,0 21,8 1030,0 1045,2 0,99 3,15 182,0 212,0
Passe 6 158,0 22,5 1100,0 1621,8 0,68 4,72 211,5 212,5
Passe 7 158,0 22,5 1190,0 1908,0 0,62 5,13 211,0 214,5

Acabamento Filete 1 90,0 21,9 1200,0 520,2 2,31 0,77 131,5 141,0
Filete 2 90,0 21,9 1200,0 446,4 2,69 0,66 117,5 138,5
Filete 3 89,0 21,6 1200,0 421,2 2,85 0,61 135,0 130,0
Filete 4 90,0 21,6 1200,0 460,2 2,61 0,67 126,5 132,0
Filete 5 90,0 21,9 1200,0 511,8 2,34 0,75 130,0 120,5
Filete 6 90,0 22,0 1200,0 456,0 2,63 0,68 119,0 122,0
Filete 7 91,0 22,2 1200,0 490,2 2,45 0,74 120,0 131,0

energia de soldagem
de enchimento média

(kJ/mm)

3,07
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Tabela 10: Parâmetros de soldagem e energia de soldagem média do Tubo 3.
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Raiz Raiz 106,0 9,5 915,0 1055,4 0,87 0,70 27,0 47,5
Reforço 204,0 10,6 920,0 357,0 2,58 0,50 45,5 60,0

Enchimento Passe 1 114,0 21,5 930,0 723,0 1,29 1,71 40,0 79,0
Passe 2 158,0 22,5 945,0 810,0 1,17 2,74 76,5 104,0
Passe 3 178,0 22,6 965,0 849,0 1,14 3,19 101,5 158,0
Passe 4 194,0 23,5 995,0 996,0 1,00 4,11 153,0 194,5
Passe 5 194,0 23,7 1050,0 1474,8 0,71 5,81 190,0 247,5
Passe 6 194,0 23,3 1180,0 1887,0 0,63 6,51 244,5 269,0

Acabamento Filete 1 84,0 21,9 1200,0 562,8 2,13 0,78 215,0 187,0
Filete 2 98,0 22,5 1200,0 491,4 2,44 0,81 184,5 163,5
Filete 3 98,0 22,5 1200,0 499,8 2,40 0,83 160,5 146,5
Filete 4 98,0 22,5 1200,0 460,8 2,60 0,76 140,5 140,5
Filete 5 98,0 22,6 1200,0 475,2 2,53 0,79 135,5 138,5
Filete 6 98,0 22,6 1200,0 475,2 2,53 0,79 129,0 136,5

energia de soldagem
de enchimento média

(kJ/mm)

4,01

Pelos resultados dos cálculos de energia de soldagem médio do enchimento de

cada um dos tubos, verificou-se que a energia de soldagem de enchimento média do

Tubo 1 foi de 3,4 kJ/mm, para o Tubo 2 a energia de soldagem foi 3,07 kJ/mm e para

o Tubo 3 a energia de soldagem foi de 4,01 kJ/mm.

Como as temperaturas do Tubo 1 foram medidas com lápis térmico, só se pode

dizer que a temperatura estava dentro da faixa de soldagem de 120 a 350°C. Para

os Tubos 2 e 3, após o passe 3, ambos atingiram temperaturas próximas de 120°C,

que foi a temperatura de pré-aquecimento mínima especificada no procedimento de

soldagem (ANEXO 1).
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4.2.Análise química do Metal de Adição e Metal Base.

Os resultados das análises químicas do metal base e do metal de adição via

espectrômetro ótico estão apresentados nas Tabelas 11 e 12:

Tabela 11: Resultados das análises química do metal base das amostras dos Tubos 1, 2 e 3.
Elementos

(% em peso) C Si Mn P S Cr Ni Mo

MB 1 0,124 0,223 0,375 0,019 0,005 1,97 0,020 0,953
MB 2 0,129 0,222 0,376 0,019 0,005 1,97 0,019 0,949
MB 3 0,126 0,222 0,375 0,019 0,005 1,98 0,020 0,954

Tabela 12: Resultados das análises química do metal de adição das amostras dos Tubos 1, 2 e 3.
Elementos

(% em peso) C Si Mn P S Cr Ni Mo

MA 1 0,062 0,619 0,693 0,022 0,010 1,93 0,045 0,960
MA 2 0,054 0,636 0,640 0,022 0,014 1,73 0,049 0,920
MA 3 0,050 0,610 0,59 0,022 0,012 1,75 0,04 0,947

Observou-se que as composições químicas de todos os materiais de adição

são similares com uma pequena redução do teor de Cr para os metais de adição dos

Tubos 2 e 3. As amostras foram soldados com varetas (AWS A5.28/5.28M: 05 ER

90S-B3) e eletrodos de mesma especificação (AWS A5.5-96 E 9018 B3). No caso

dos eletrodos de enchimento, foram usados três lotes diferentes com composições

químicas similares entre si, mas que pode ter influenciado na redução do percentual

de Cr das amostras MA 2 e MA 3.

As composições químicas do metal de adição apresentaram maior teor de Si e

Mn da ordem de 0,6 a 0,7% de cada um destes elementos, e estão de acordo com a

composição típica destes eletrodos, inclusive são muito próximas das composições

informadas nos certificados dos lotes dos eletrodos (ANEXOS 4 e 5).

Segundo Souza12, a adição de Mn em um aço de baixo carbono previne a

formação de filmes de cementita nos contornos de grãos, aumentando a tenacidade

do mesmo. No caso do Si quando adicionados em porcentagens de 0,4 a 2,4% em

aços com 0,05 a 0,07% de C (composição do metal de adição), provocam aumento

de resistência e dureza sem perda de ductilidade, no entanto o teor de Si

compromete a tenacidade.
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O perfil de composição química do metal de adição até a região do metal base

não alterado determinado via EDS (semi-quantitativo) das amostras do Tubo 1, 2 e 3

estão apresentados nos gráficos nas Figuras 63 a 65.

Figura 63: Perfil de composição química do metal de adição até o metal base da amostra do Tubo 1.
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Figura 64: Perfil de composição química do metal de adição até o metal base da amostra do Tubo 2.

Figura 65: Perfil de composição química do metal de adição até o metal base da amostra do Tubo 3.
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Verificou-se que em todas as amostras, o teor de Cr e Mo, que são os

principais elementos de liga do aço ASTM A335 P22, se mantiveram praticamente

iguais no metal de adição, ZTA e metal base. No entanto observou-se um percentual

de Si e Mn ligeiramente mais elevados na região do metal de adição.

Durante as análises das fraturas após o ensaio CTOD (4.7) foi observada uma

grande quantidade de inclusões não metálicas ao longo de toda a superfície de

fratura das amostras retiradas dos materiais de adição (MA) de todas as condições

ensaiadas (Tubos 1, 2 e 3).

Para ter uma referência de composição química das inclusões, realizou-se

análise qualitativa varrendo uma área do material de adição, onde foram

identificados os seguintes elementos nas inclusões: Si, Mo, Mn, Al e O (Figuras 66 e

67 e Tabela 13). A fonte mais provável de tais elementos é o revestimento do

eletrodo utilizado para o enchimento da junta soldada.

Figura 66: Imagem BSE da região de propagação da pré-trinca representativa do MA das amostras dos
Tubos 1, 2 e 3 onde verificaram-se alta densidade de inclusões.
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Figura 67: Caracterização qualitativa das fases. As inclusões são representadas pela cor azul e o metal
base pela cor vermelha.

Tabela 13: Resultados EDX realizado na inclusão
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4.3.Ensaio de Micro Dureza Vickers
Os resultados do ensaio de dureza Vickers (HV10) realizados para determinar o

perfil de dureza das soldas dos Tubos 1, 2 e 3 estão apresentados na Tabela 13 a

seguir. As durezas foram medidas na região da superfície das amostras, que

corresponde com a região.

Tabela 14: Microdureza Vickers da Região de Solda dos Tubos 1, 2 e 3.

Distância
(mm)

Dureza em HV10 Distância
(mm)

Dureza em HV10
Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

0,00 156 165 169 40,00 241 313 358
5,00 161 172 167 46,00 221 336 332

10,00 162 174 174 53,50 244 332 332
10,50 167 183 187 54,00 246 336 321
11,00 165 197 216 54,50 236 336 332
11,50 197 332 332 55,00 221 345 332
12,00 232 396 386 55,50 219 358 376
12,50 225 396 381 56,00 221 391 367
13,00 232 367 336 56,50 219 358 325
13,50 223 358 336 57,00 182 193 232
14,00 241 358 345 57,50 158 180 190
14,50 244 362 345 58,00 161 174 190
15,00 241 353 345 58,50 158 174 185
21,00 246 313 362 59,00 161 162 169
28,00 232 336 341 65,00 156 172 171
34,00 248 321 329 70,00 158 165 167

Legenda: AZUL = Material Base. ROXO = ZTA. LARANJA = Metal de Adição

Nota-se que as durezas observadas para a solda e ZTAs do Tubo1 (pré-

aquecimento e alivio pós-soldagem), são bem menores quando comparadas com os

Tubos 2 e 3 (não tratados). A diferença pode ser visualizada no gráfico da Figura 68

a seguir.
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Figura 68: Gráfico de Dureza vs Distância (Perfil de Dureza).

Pelo do gráfico da Figura 68, é possível visualizar que a região termicamente

afetada das amostras dos Tubos 2 e 3 apresenta um pico próximo de 400 HV10,

aproximadamente 380 HB utilizando a norma de conversão de escalas de dureza

ASTM E140-0524, enquanto a amostra do Tubo 1, que passou por todo o processo

de pré-aquecimento e alivio pós soldagem, não apresentou diferenças significativas

se comparada com a dureza da solda, por volta de 230 HV10.

Como em geral, ao aumentar a dureza de um material, temos uma redução dos

valores de tenacidade, esperava-se que os ensaios de impacto e tenacidade à

fratura, apresentassem valores maiores para as amostras do Tubo 1 em relação à

demais amostras dos Tubos 2 e 3 o que na prática não ocorreu.

Para estimar as tensões envolvidas nos cálculos de tenacidade à fratura

CTOD, foram realizadas medições à profundidade de 10mm que corresponde com a

região ensaiada da solda. Os resultados são apresentados na Tabela 14.
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Tabela 15: Resultados das medidas de dureza HV10 na ZTA e Solda de cada uma das amostras para a
estimativa das tensões de escoamento.

ZTA
Tubo 1
(HV10)

ZTA
Tubo 2
(HV10)

ZTA
Tubo 3
(HV10)

Solda
Tubo 1
(HV10)

Solda
Tubo 2
(HV10)

Solda
Tubo 3
(HV10)

1 220 264 224 228 254 230
2 210 256 224 233 242 221
3 218 262 245 230 251 215

Média 216 261 231 230 249 222

4.4.Análise Metalográfica
O material base dos Tubos 1, 2 e 3 apresentaram microestrutura com matriz

composta por bainíta em decomposição (revenida) e ferrita (Figura 69),

microestrutura típica de aço carbono baixa liga, coerente com o material ASTM A335

P22, com a dureza de aproximadamente 160 HV10 (~150HB) e está de acordo com a

microestrutura prevista pela Figura 7c do item 2.2.3.

Figura 69: Micrografia representativa do material base dos tubos 1, 2 e 3. Ataque Nital 2%
Aumento 100X.

As micrografias das ZTA e soldas dos Tubos1, 2 e 3 , que serão apresentadas

a seguir, foram realizadas na região da solda no meio da espessura do Tubo, que

corresponde a microestrutura da região do ensaio CTOD. As metalografias das

regiões isoladas foram realizadas nos próprios corpos de prova, a fim de verificar a

microestrutura das regiões de interesse exatamente onde foram ensaiadas.

A ZTA do Tubo1 apresentou microestrutura composta por bainíta em

decomposição revenida (Figura 70), microestrutura típica de aço carbono baixa liga
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com taxa de resfriamento moderada (tempera branda) e revenido, coerente com o

material ASTM A335 P22 na região que passou por tempera branda e com

tratamento térmico de revenimento.

Figura 70: Micrografia da região da ZTA da solda de união do tubo 1. Ataque Nital 2%
Aumento 100X.

A solda do Tubo 1 apresentou microestrutura composta por bainíta em

decomposição revenida disposta em grãos colunares parcialmente decompostos

(Figura 71) microestrutura típica de solda de aço carbono baixa liga, coerente com

eletrodo revestido E9018-B3 com tratamento de alívio de tensões após a soldagem.

Figura 71: Microestrutura do metal de adição do tubo 1 com pré-aquecimento e tratamento após
soldagem. Ataque Nital 2% Aumento 100X.
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A ZTA do tubo 2 apresentou microestrutura composta por bainíta com

crescimento de grãos austenítico próxima da solda (Figura 72), microestrutura típica

de aço carbono baixa liga temperado e revenido, coerente com o material ASTM

A335 P22 na ZTA com tratamento térmico de revenimento.

Figura 72: Micrografia da ZTA da Solda do tubo 2 sem pré aquecimento e sem tratamento após soldagem.
Ataque Nital 2% Aumento 100X.

A solda do tubo 2 apresentou microestrutura composta por bainíta revenida

disposta em grãos colunares (Figura 73), microestrutura típica de solda de aço

carbono baixa liga, temperado e revenido.

Figura 73: Micrografia da solda do tubo 2 sem pré aquecimento e sem tratamento após soldagem. Ataque
Nital 2% Aumento 100X.



71

A ZTA do tubo 3, assim como observado na ZTA do Tubo 2, apresentou

microestrutura composta por bainita revenida, microestrutura típica de aço carbono

baixa liga temperado, e revenido.

Figura 74: Micrografia da ZTA no tubo 3. Ataque Nital 2%
Aumento 100X.

A solda do Tubo 3 apresentou microestrutura composta por bainíta e ferrita

disposta em grãos colunares bem definidos (Figura 75) microestrutura típica de

solda de aço carbono baixa liga recristalizado.

Figura 75: Micrografia da solda do tubo 3 sem pré aquecimento e sem tratamento após soldagem. Ataque
Nital 2% Aumento 100X.
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As metalografias realizadas na profundidade onde o CTOD foi medido, indicou

que a energia de soldagem (aumento da temperatura) dos passes de enchimento,

foram suficientes para revenir as microestruturas da solda e ZTA no caso do Tubo 2

e no Tubo 3 a energia de soldagem foi suficiente para recristalizar a microestrutura

do metal de adição, levando a valores de dureza mais baixos do que os encontrados

para a amostra que passou por tratamento de revenimento pós soldagem. Este

fenômeno contribui com o aumento dos valores de tenacidade à fratura da amostra

do MA do Tubo 3 em relação ao demais MA dos Tubos 1 e 2.

Para visualizar o perfil de microestruturas das regiões das soldas dos Tubos 1,

2 e 3 foi utilizado um software de edição de fotos (Zoombrowser EX da Canon) para

a montagem de uma sequência de 7 micrografias realizadas no mesmo aumento

para tentar manter uma proporção entre as fotomicrografias das diferentes amostras.

A montagem gera uma distorção dos tamanhos de grão e altera o aumento original

das micrografias, invalidando análises quantitativas, no entanto possibilitou a

visualização de todas as regiões das soldas dos Tubos 1, 2 e 3 como apresentado

nas Figuras 76, 77 e 78.

Figura 76: Montagem sequencial de micrografias para visualização das regiões da solda do tubo1.
Ataque Nital 2%

Figura 77: Montagem sequencial de micrografias para visualização das regiões da solda do tubo2.
Ataque Nital 2%

Figura 78: Montagem sequencial de micrografias para visualização das regiões da solda do tubo3.
Ataque Nital 2%
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Devido a maior qualidade de imagem, as análises metalográficas das amostras

atacadas com maior aumento foram realizadas no MEV, onde foi possível verificar as

semelhanças microestruturais entre as amostras.

Como já era esperado, as microestruturas do material base são iguais para as

amostras do Tubo 1, 2 e 3 (Figuras 79, 80 e 81), ambas compostas

predominantemente por ferríta e bainíta.

Figura 79: Micrografia do material base Tubo 1 com grãos de ferrita da região homogênea, e grãos de
bainita na região “mesclada”. Ataque Nital 2% 8 segundos.
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Figura 80: Micrografia do material base Tubo 2 com grãos de ferrita da região homogênea, e grãos de
bainita na região “mesclada”. Ataque Nital 2% 8 segundos.

Figura 81: Micrografia do material base Tubo 3 com grãos de ferrita da região homogênea, e grãos de
bainita na região “mesclada”. Ataque Nital 2% 8 segundos.

Todas as micrografias realizadas no MA (Tubos 1, 2 e 3) apresentaram uma

grande quantidade de inclusões não metálicas de formato arredondado (Figuras 82,

83 e 84). O metal de adição da amostra do Tubo 1 apresentou microestrutura

uniforme composta predominantemente por bainíta em decomposição, com

contornos de grão bem pronunciados e inclusões (pontos pretos redondos).
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Figura 82: Micrografia do metal de adição do Tubo 1 onde se evidênciam uma grande quantidade de
inclusões de formato arredondado. Ataque Nital 2% 8 segundos.

As amostras dos Tubos 2 e 3, também apresentaram microestrutura bainíta

revenida (Figuras 83 e 84). Notam-se ainda as inclusões representadas pelos pontos

pretos.

Figura 83: Micrografia do metal de adição do Tubo 2 onde se evidênciam uma grande quantidade de
inclusões de formato arredondado. Ataque Nital 2% 8 segundos.
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Figura 84: Micrografia do metal de adição do Tubo 3 onde se evidênciam uma grande quantidade de
inclusões de formato arredondado. Ataque Nital 2% 8 segundos.

A microestrutura da ZTA do Tubo 1 apresentou microestrutura composta de

bainíta em decomposição , similar à microestrutura encontrada no metal de adição

porém sem a presença das inclusões (Figura 85).

Figura 85: Micrografia da ZTA do Tubo 1. Ataque Nital 2% 8 segundos.
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Assim como na amostra da ZTA do Tubo 1, as amostras dos Tubos 2 e 3,

também apresentaram microestrutura bainíta revenida (Figuras 86 e 87).

Figura 86: Micrografia da ZTA do Tubo 2. Ataque Nital 2% 8 segundos.

Figura 87: Micrografia da ZTA do Tubo 3. Ataque Nital 2% 8 segundos.
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4.5.Ensaio de Tração
No ensaio de tração do material base, foi encontrado 403 MPa de limite de

escoamento e 596 MPa de limite de resistência, dados utilizados para o cálculo de

CTOD. O certificado do ensaio de tração pode ser visualizado no Anexo 8.

Para obter valores de módulo de elasticidade e escoamento diretamente das

regiões de solda, que junto com as respectivas ZTAs, que são as regiões onde as

propriedades mecânicas mais sofrem com os ciclos térmicos dos procedimentos de

soldagem, utilizou-se um extensômetro posicionado dentro da região compreendida

pela solda durante estes ensaios (Figura 88).

Figura 88: Instalação do extensômetro na região de solda.

Para o ASME IX, o ensaio de tração tem caráter “passa não passa” a ruptura

dos espécimes devem se dar no material base ou se a ruptura se der na solda, o

limite de resistência (da solda) deve ser superior ao limite de resistência

especificado para o material base.

As fraturas dos espécimes ocorreram no material base, para os três espécimes

do Tubo1 (CPs A, B e C) como podem ser visto nas Figuras 89 a e b. Para os três

espécimes do Tubo2 (CPs A, B e C) como podem ser visto nas Figuras 90 a e b e

para os três espécimes do Tubo3 (CPs A, B e C) como podem ser visto nas Figuras

91 a e b.
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Figura 89: a) Espécimes A, B e C de tração, retirados do CP1 antes do ensaio de tração. b) Espécimes A, B
e C de tração, retirados do CP1 após ensaio de tração da região soldada.

Figura 90: Espécimes A, B e C de tração, retirados do CP2 antes do ensaio de tração. b) Espécimes A, B e
C de tração, retirados do CP2 após ensaio de tração da região soldada.
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Figura 91: Espécimes A, B e C de tração, retirados do CP3 antes do ensaio de tração. b) Espécimes A, B e
C de tração, retirados do CP3 após ensaio de tração da região soldada.

4.6.Ensaio de Dobramento Guiado
Todos os espécimes de dobramento lateral foram dobrados de acordo com a

orientação do código ASME seção IX QW-162 e QW 163. Os espécimes foram

atacados para que os centros das soldas das amostras pudessem ser marcados

para o alinhamento no dispositivo (Figura 92). Em seguida foram dobrados até o

ângulo de 180º (Figura 93).

Figura 92: Espécimes para dobramento lateral atacadas e marcadas para alinhamento no dispositivo de
ensaio.
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Figura 93: Ensaio de dobramento guiado segundo ASME IX ainda em andamento.

Nenhum dos espécimes apresentou defeitos relevantes após os ensaios de

dobramento lateral (Figura 94 a e b). Desta forma, para os ensaios de dobramento

lateral, as soldas realizadas, com ou sem tratamentos térmicos, foram consideradas

aprovadas no ensaio de dobramento.

(a) (b)

Figura 94: a) Especime do ensaio de dobramento do lado marcado indicando que os espécimes foram
dobrados alinhados com o centro das soldas. b) região externa dos espécimes sem indicações de defeitos
nas soldas.
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4.7.Ensaio de Impacto Charpy
Os resultados dos ensaios de Impacto Charpy são apresentados na Tabela 15,

onde se observou que a energia absorvida nos ensaios de impacto Charpy das

amostras do Tubo 1, 2 e 3 são similares. Para todas as amostras a energia

absorvida no material base foi entre 170 e 195 J, para a ZTA a energia absorvida foi

entre 134 e 166 J, e no metal de adição a energia absorvida foi entre 12 e 26J.

Os resultados indicaram que a tenacidade da junta soldada está muito mais

relacionada com o consumível do que com o pré aquecimento e tratamento térmico

pós soldagem.
Tabela 16: Resultados do ensaio de impacto Charpy a temperatura ambiente.

Ponto MB (J) ZTA (J) MA (J)

Tubo 1

A 194 138 26
B 192 156 14
C 174 164 16

Média 187 153 19

Tubo 2

A 172 158 16
B 174 134 20
C 174 166 14

Média 173 153 17

Tubo 3

A 194 158 12
B 172 156 16
C 182 138 14

Média 183 151 14

As medições da fratura do corpo de prova foram comparadas com a Tabela 5

do item 3.7 para determinar o percentual de fratura com deformação lateral (dúctil).

Os resultados são apresentados na Tabela 16:

Tabela 17: Medições do % de fratura dúctil dos corpos de prova do ensaio de Impacto Charpy.

MB ZTA 1 ZTA 2 ZTA 3 MA 1 MA 2 MA 3
% de

deformação 84% 55% 63% 60% 34% 25% 21%
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4.8.Ensaio de Tenacidade à Fratura CTOD

Para o cálculo da tenacidade à fratura é necessário conhecer as seguintes

propriedades do material:

 Limite de resistência;

 Limite de escoamento;

 Coeficiente de Poisson e;

 Módulo de elasticidade.

Para obter os dados de escoamento e módulo de elasticidade da região do

metal de adição, foi utilizado um extensômetro posicionado na região do metal de

adição do corpo de prova do ensaio de qualificação do procedimento de soldagem.

Como as regiões que compõem a ZTA são da ordem de 1 a 2 milímetros

(dependendo do aporte térmico e da taxa de resfriamento durante a soldagem), e o

metal depositado segue a circunferência dos tubos, a retirada de corpos de prova

para realizar ensaios de tração específicos destas regiões foi considerada inviável.

Desta forma, as propriedades que não puderam ser obtidas através do ensaio de

tração foram estimadas pelas equações 9 e 10, apresentadas no item 3.8. As

durezas utilizadas para estimar a tensão de escoamento, assim como a própria

tensão de escoamento estimada são apresentadas nas Tabelas 17 e 18.

Tabela 18: Resultados do ensaio de dureza utilizados como referência para estimar as propriedades das
regiões da junta soldada.

ZTA ZTA ZTA Solda Solda Solda
Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 220 264 224 228 254 230
2 210 256 224 233 242 221
3 218 262 245 230 251 215

Média 216 261 231 230 249 222

Tabela 19: Tensão de escoamento estimada a partir da dureza das regiões ZTA e MA das amostras, pelas
Eq.9 e 10.

Região Dureza (média)
HV10

Sys (Estimado)
MPa

TUBO 1
ZTA 216 487
MA 230 557

TUBO 2
ZTA 261 635
MA 249 616

TUBO 3
ZTA 231 537
MA 222 531
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O módulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson (ν) são propriedades da

região elástica e estas tem maior dependência da força de ligação química, é

esperado que os aços carbono não ligados ou de baixa liga, apresente valores

similares para estas propriedades. Para a realização dos cálculos de CTOD, o

Módulo de Elasticidade foi considerado como 207 GPa, e o coeficiente de Poisson

foi considerado como 0,3 (módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson típico de

aços carbono) 33.

Segundo as orientações da norma BS 7448-2 o tamanho nominal das pré-

trincas (entalhe + propagação) para o ensaio de CTOD devem estar entre 0,45W e

0,70W onde W é a dimensão do corpo de prova definida no item 3.8.1. No caso

deste trabalho a dimensão W é de aproximadamente 19 mm, logo para que as pré-

trincas sejam válidas, o comprimento deve ficar entre 8,55 mm e 13,3 mm.

Os resultados dos ensaios CTOD das amostras são apresentados nas Tabelas

19 a 22.

Tabela 20: Resultados das medições de CTOD de carga máxima das amostras do Material Base (MB)
distante das soldas.

CP Tubo 1 CP Tubo 2 CP Tubo 3

MB 0,52 mm 0,46 mm 0,39 mm
Média 0,46 mm

Tabela 21: Resultados das medições de CTOD de carga máxima das amostras do Tubo 1 nas regiões da
ZTA e do MA.

CP A CP B CP C Média
Tubo 1 ZTA 0,42 mm 0,32 mm 0,38 mm 0,37 mm
Tubo 1 MA 0,05 mm 0,03 mm 0,02 mm 0,04 mm

Tabela 22:Resultados das medições de CTOD de carga máxima das amostras do Tubo 2 nas regiões da
ZTA e do MA.

CP A CP B CP C Média
Tubo 2 ZTA 0,39 mm 0,47 mm 0,36 mm 0,41 mm
Tubo 2 MA - 0,04 mm - -

Tabela 23:Resultados das medições de CTOD de carga máxima das amostras do Tubo 3 nas regiões da
ZTA e do MA.

CP A CP B CP C Média
Tubo 3 ZTA 0,40 mm 0,40 mm 0,52 mm 0,44 mm
Tubo 3 MA 0,09 mm 0,09 mm 0,09 mm 0,09 mm
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Para complementar as análises de tenacidade à fratura foram realizadas

análises da fratura com auxilio de microscópio eletrônico de varredura (MEV), para

caracterizar o micro mecanismo de fratura na região de ensaio.

As análises de fraturas foram realizadas em um corpo de prova representativo

de cada condição sendo: MB 1A, ZTA 1A, MA 1A, ZTA 2A, MA 2B, ZTA 3A e MA 3A.

A amostra representativa do material base (MB) apresentou 2,5mm de

propagação dúctil durante o ensaio, esta região é caracterizada pela predominância

de dimples e deformação plástica (Figuras 95 e 96).

Figura 95: Região de embotamento do CP MB 1A, aproximadamente 2,5mm.
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Figura 96: Detalhe do micro mecanismo da região de embotamento do CP MB 1A predominância de
dimples.

A amostra da ZTA do tubo 1 apresentou cerca de 1,4mm de propagação dúctil

durante o ensaio, caracterizado pela presença de dimples. Comparado com o

material base, a ZTA apresentou região de área dúctil 1,0mm menor (Figuras 97 e

98)

Figura 97: Região de embotamento do CP ZTA 1A, aproximadamente 1,4 mm.
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Figura 98: Detalhe do micro mecanismo da região de embotamento do CP ZTA 1A, região com presença
de dimples.

A amostra do MA do Tubo 1 praticamente não apresentou propagação dúctil

(0,04mm) durante o ensaio (Figuras 99).

Figura 99: Região de embotamento do CP MA 1A, aproximadamente 0,04mm.
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A pequena área de propagação “dúctil” foi seguida de uma região onde se

observa planos de clivagem. Os dimples observados na fratura da amostra do MA do

Tubo 1 possuem inclusões que contribuíram com a redução da tenacidade da

amostra (Figura 100). A região de clivagem também apresenta pontos de inclusões

no centro dos planos de clivagem que atuam como pontos de iniciação de

propagação da fratura (Figura 101).

Estas características estão coerentes com os resultados dos ensaios CTOD,

onde o material praticamente não apresentou abertura da ponta da trinca.

Figura 100: Detalhe do micro mecanismo da região de embotamento do CP MA 1A, região de
predominância de dimples com inclusões nos centros dos dimples.
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Figura 101: Detalhe do micro mecanismo da região de ensaio do CP MA 1A, região de predominância de
clivagem com inclusões nos centros dos planos de clivagem.

A amostra da ZTA do Tubo 2 apresentou cerca de 0,50mm de propagação

dúctil durante o ensaio, caracterizado pela presença de dimples. Comparado com o

material base, a ZTA apresentou região de área dúctil 2,0mm menor (Figura 102).

Figura 102: Região de embotamento do CP ZTA 2A, aproximadamente 0,50 mm.
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Figura 103: Detalhe do micro mecanismo da região de embotamento do CP ZTA 2A, região com presença
de dimples.

A amostra do MA do Tubo 2 praticamente não apresentou propagação dúctil

(0,07mm) durante o ensaio (Figura 104). Assim como as demais amostras do MA,

com ou sem tratamentos térmicos pós soldagem, os poucos dimples observados

apresentam inclusões não metálicas que contribuíram com a redução da tenacidade

da amostra (Figuras 105).
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Figura 104: Região de embotamento do CP MA 2B, aproximadamente 0,070 mm.

Figura 105: Detalhe do micro mecanismo da região de embotamento do CP MA 2B, região de
predominância de dimples com inclusões nos centros dos dimples.

A amostra da ZTA do Tubo 3 apresentou cerca de 3,0mm de propagação dúctil

durante o ensaio, caracterizado pela presença de dimples. Comparado com o

material base, a ZTA apresentou região de área dúctil 0,5mm maior (Figuras 106 e

107).
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Figura 106: Região de embotamento do CP ZTA 3A, aproximadamente 3,0mm.

Figura 107: Detalhe do micro mecanismo da região de embotamento do CP ZTA 3A, região de
predominância de dimples.
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A amostra do MA do Tubo 3 apresentou cerca de 1,5mm de propagação mista

dúctil e frágil durante o ensaio (Figuras 108, 109 e 110), caracterizado pela presença

de dimples e planos de clivagem. Embora o comprimento da propagação durante o

ensaio tenha sido maior do que o comprimento das amostras do MA dos Tubos 1 e

2, o resultado do CTOD do MA Tubo 3A também foi considerado baixo.

Figura 108: Região de embotamento do CP MA 3A., aproximadamente 1,5mm.
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Figura 109: Detalhe do micro mecanismo misto da região de embotamento do CP MA 3A evidenciando
dimples e planos de clivagem coexistindo na região de ensaio.

Figura 110: Detalhe do micro mecanismo misto da região de embotamento do CP MA 3A.
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5. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros

5.1.Conclusões
Foi possível verificar que a realização dos tratamentos de pré-aquecimento e

alivio de tensões nas condições de soldagem de corpos de prova em ambiente fabril

não influenciaram os resultados dos ensaios de tração e dobramento, previstos pelo

código ASME Seção IX 16, sendo que todos os corpos de prova foram considerados

aprovados nestes ensaios, o que não era esperado, já que as amostras dos Tubos 2

e 3 foram intencionalmente soldadas por um procedimento irregular.

Considerando os ensaios e as inspeções recomendadas pela norma Petrobras

N-0133 foi possível detectar um aumento significativo de dureza nas ZTAs e Metal

de Adição na superfície das amostras não tratadas. Estes aumentos fizeram com

que as durezas medidas alcançassem valores superiores aos especificados pela

norma de fabricação do material, o que poderia causar a reprovação do mesmo.

Os resultados dos ensaios de impacto Charpy, de corpos de prova retirados na

superfície dos Tubos, apresentaram resultados surpreendentes, pois se esperava

um melhor desempenho das amostras do Tubo 1 que na pratica não aconteceu. A

energia absorvida pela região do metal de solda foi considerada baixa para todas as

condições de soldagem, apresentando valores que variaram de 12 a 26 Joules,

independente da condição de tratamento térmico, enquanto o Material Base e ZTA

apresentaram valores de resistência ao impacto muito superiores, da ordem de mais

de 150 Joules. Este resultado indica que a qualidade do Metal de Adição (eletrodo)

tem um papel fundamental na tenacidade de juntas soldadas.

Os resultados dos ensaios de tenacidade à fratura pelo método do

Deslocamento da Abertura da Ponta da Trinca (CTOD) foram similares aos

resultados obtidos no ensaio de Impacto Charpy, onde o metal de adição MA

apresentou valores muito menores do que as demais regiões.

As metalografias das regiões ensaiadas indicaram que a energia de soldagem

do Tubo 3 nos passes de enchimento foi suficiente para recristalizar o metal de

adição, fazendo com que ele apresentasse microestrutura composta por bainíta e

ferríta, similar ao material base. Para o Tubo 2 a energia de soldagem levemente

menor do que no Tubo 3 foi suficiente para revenir o metal de adição gerando

microestrutura bainíta revenida. A microestrutura recristalizada do Tubo 3 apresenta

dureza inferior às durezas do metal de adição do Tubo 1, o que fez com que o CTOD
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do metal de adição apresentasse valores maiores do que do Tubo 1.

Mesmo que o MA do Tubo 3 tenha apresentado valores de CTOD maiores do

que o MA do Tubo 1, todos os valores de CTOD medidos no MA das amostras dos

Tubos 1, 2 e 3, apresentaram valores muito inferiores ao CTOD do MB e das ZTA,

ou seja, o MA representa um ponto de baixa tenacidade e pode representar um alto

risco de falha independente do processo que for seguido.

A análise das fraturas dos corpos de prova com auxilio de Microscópio

Eletrônico de Varredura (MEV) mostrou que o metal de adição de todas as amostras

no MA possuem uma grande quantidade de inclusões não metálicas, de aspecto

arredondado que apresentaram os elementos Si, Al, Mo, Mn. Tais elementos podem

estar presentes na composição do revestimento do eletrodo utilizado para o

enchimento e não se solubilizaram de forma correta no metal de adição.

É provável que se os ensaios CTOD fossem realizados na região da superfície

da solda, os resultados seriam diferentes, no entanto, devido à geometria dos corpos

de prova, o teste da condição “não revenida” só é possível em corpos de prova com

ciclo térmico simulado, o que foge da proposta deste trabalho que foi de avaliar na

prática como a tenacidade à fratura do material se comporta quando o processo de

soldagem não é seguido pelos soldadores.
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5.2.Sugestões para trabalhos futuros
Para melhorar a compreensão dos fatores que influenciaram as propriedades

de tenacidade dos metais de adição sugere-se realizar os seguintes estudos:

 Comparar a tenacidade de metais de adição utilizando eletrodos de

mesma classificação (ASME SFA 5.5 E9018-B3) e diferentes

fabricantes.

 Comparar a influência de diferentes movimentos de tecimento

(movimentação lateral durante a soldagem) com eletrodos de um

mesmo lote para verificar a influência do aporte térmico na formação das

inclusões

 Testar uma maior gama de materiais e com maior amostragem para

verificar as deficiências da bateria de ensaios proposta pelo código

ASME IX (Tração e dobramento) em detectar soldas de baixa

tenacidade.

 Realizar ensaios com corpos-de-prova com ciclo térmico simulado do

ultimo passe do processo de soldagem sem tratamento de alivio para

verificar qual seria a tenacidade na ZTA mais próxima da superfície (não

alterada pelos passes de solda subsequentes)
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ANEXO 1 – Especificação de Procedimento de Soldagem (EPS)
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ANEXO 2 – Registro de Qualificação de Soldador (RQS)
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ANEXO 3 – Instrução de tratamento térmico pós soldagem P22
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ANEXO 4 – Certificado de qualidade de metal de adição (TIG)
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ANEXOS 5 – Certificados de qualidade dos lotes dos eletrodos revestidos
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ANEXOS 6 – Gráficos do ensaio de CTOD para obtenção de Fm e Vp de carga máxima.
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ANEXOS 7 – Planilhas de cálculos de CTOD.





Data Inicio 06/04/2014 Operador
Data Fim Responsável

MB 1 76,00 19,08 19,09 7,75 10,00 0,52 2,87608 OK OK Liberado 402,97 596,35 207,00 8065,58 5182,47
ZTA 1A 76,00 18,97 19,02 7,67 10,00 0,53 2,89449 OK OK Liberado 487,00 487,00 207,00 7829,69 4944,99
ZTA 1B 76,00 18,91 18,92 7,65 10,00 0,53 2,92135 OK OK Liberado 487,00 487,00 207,00 7695,29 4820,66
ZTA 1C 76,00 18,97 18,99 7,48 10,00 0,53 2,90248 OK OK Liberado 487,00 487,00 207,00 8051,99 4912,16
MA 1A 76,00 19,03 19,04 7,74 10,00 0,53 2,8892 OK OK Liberado 557,00 557,00 207,23 8904,45 5698,85
MA 1B 76,00 18,91 18,94 7,65 10,00 0,53 2,91593 OK OK Liberado 557,00 557,00 207,23 8832,65 5538,32
MA 1C 76,00 18,95 18,97 7,51 10,00 0,53 2,90784 OK OK Liberado 557,00 557,00 207,23 9119,90 5587,35

##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Obs: Planilha válida para Cps com Wmáx de 50mm e pré trinca por fadiga maior que 1,5mm
*af estimado para cálculos de carga final Fi de propragação da pré trinca.

 Este relatório não pode ser cedido ou copiado sem prévia autorização da Welding                                                    FR-LAB-XXX-XX

LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE TUBO 01

CERTIFICADO No

Certificate nr.

Equipamento
Tipo de CP

F0

(N)

Propriedades Pré Trinca

ai/W 1<W/B<4f(ai/W)

MTS 810 250kN
SEN(B) / SE(B)

Geometria e Fator Geométrico

Carlos Zampieri
Carlos Zampieri

0,45W<ai<0,55WS
(mm)

B
(mm)

ai *
(mm)

W
(mm)

a
(mm)

Situação
Id do C.P

Condição Geométrica do CP
Sys

(MPa)
Sts

(MPa)
Fi

(N)
E

(Gpa)
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Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli
MB 1 -4,436 3,630 -4,198 3,435 -3,960 3,240 -3,722 -3,046 -3,485 2,851 -3,247 2,656 -2,850 2,332 26,80 24,12 1,17E-04 OK

ZTA 1A -4,306 3,523 -4,068 3,329 -3,830 3,134 -3,592 -2,939 -3,354 2,744 -3,116 2,550 -2,720 2,225 27,35 24,62 1,19E-04 OK
ZTA 1B -4,232 3,463 -3,995 3,269 -3,758 3,075 -3,521 -2,881 -3,284 2,687 -3,047 2,493 -2,651 2,169 24,87 22,38 1,08E-04 OK
ZTA 1C -4,429 3,623 -4,170 3,411 -3,911 3,200 -3,651 -2,988 -3,392 2,776 -3,133 2,564 -2,702 2,210 27,04 24,34 1,18E-04 OK
MA 1A -4,897 4,007 -4,633 3,791 -4,369 3,574 -4,104 -3,358 -3,840 3,141 -3,575 2,925 -3,134 2,564 30,75 27,67 1,34E-04 OK
MA 1B -4,858 3,975 -4,586 3,752 -4,314 3,530 -4,043 -3,308 -3,771 3,085 -3,499 2,863 -3,046 2,492 26,92 24,23 1,17E-04 OK
MA 1C -5,016 4,104 -4,725 3,866 -4,433 3,627 -4,142 -3,389 -3,850 3,150 -3,559 2,912 -3,073 2,514 26,72 24,05 1,16E-04 OK

0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######

0,1
0,1
0,1

Passos de propagação da Pré-Trinca

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F R

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Fi (kN)
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Carlos Zampieri
Tipo de CP SEN(B) / SE(B) Data Fim 00/01/1900 Responsável Carlos Zampieri
Equipamento MTS 810 250kN Data Inicio 06/04/2014 Operador

Kmáx
MPa√m

ΔK
MPa√m

ΔK/E
MPa√m

Qual.
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CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE

CERTIFICADO No

Certificate nr.

TUBO 01

F0 (kN) F15% (kN) F30% (kN) F45% (kN) F60% (kN) F75% (kN)
Qualificação
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MB 1 ZTA 1A ZTA 1B ZTA 1C MA 1A MA 1B MA 1C 0 0 0 0 0 0 0 0
L1 2,5689 2,6968 2,1714 3,6133 3,1419 2,2829 2,8739
L2 2,6606 3,1082 2,7595 2,8003 2,9142 2,2829 1,8411
L3 3,3487 3,7024 3,3476 3,7488 3,4607 2,9677 3,2332
L4 3,3946 3,5653 3,0309 3,9747 3,5062 2,8764 3,3679
L5 3,3487 3,7938 3,2571 3,5230 3,3696 2,8764 2,4698
L6 3,1652 3,3367 2,8499 3,9747 3,4607 2,7851 3,2781
L7 3,3946 3,6567 3,2118 3,9747 3,5062 2,9677 3,3230
L8 3,3487 3,7481 3,3023 3,7037 3,4151 2,8764 2,8290
L9 3,0735 3,6110 3,2118 3,2972 3,2785 2,6481 2,1555

a1+a2/2 10,365 10,573 10,115 10,687 10,768 9,9329 9,8675 0 0 0 0 0 0 0 0
a0 10,961 11,210 10,735 11,155 11,118 10,435 10,387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

amáx 11,1446 11,4638 10,9976 11,4547 11,2462 10,6177 10,8779 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
amin 10,3189 10,3668 9,8214 10,2803 10,6542 9,9329 9,3511 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

amáx - amin 0,8257 1,0970 1,1762 1,1743 0,5920 0,6849 1,5268 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20% a0 2,1922 2,2419 2,1469 2,2311 2,2236 2,087 2,0773 0 0 0 0 0 0 0 0
af/W 0,5742 0,5894 0,5674 0,5874 0,5839 0,551 0,5475 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

f(af/W) 3,4242 3,6219 3,3409 3,5959 3,5493 3,1528 3,1157 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

a0 - a>1,3 OK OK OK OK OK OK OK Não Não Não Não Não Não Não Não
Δa ≤ 10%a OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

0,45≤af/W≤0,70 OK OK OK OK OK OK OK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CERTIFICADO No

Certificate nr.

TUBO 01
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(mm)

a
Medições da Trinca da Amostra Após o Teste

MTS 810 250kN
SEN(B) / SE(B)

Data Inicio
Data Fim

06/04/2014
Tipo de CP Carlos Zampieri
Equipamento Carlos Zampieri

00/01/1900
Operador
Responsável

Validação

LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE

Cálculos
da

Pré Trinca
Pós Teste

(mm)

Calculos
Fatores
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MB 1 76,00 19,08 19,09 10,96 0,57 3,42 402,97 596,35 207,00 0,30 0,00 15,75 2,12 0,00 Sim 521,88
ZTA 1A 76,00 18,97 19,02 11,21 0,59 3,62 487,00 487,00 207,00 0,30 0,00 15,07 1,77 0,00 Sim 416,92
ZTA 1B 76,00 18,91 18,92 10,73 0,57 3,34 487,00 487,00 207,00 0,30 0,00 15,99 1,24 0,00 Sim 320,06
ZTA 1C 76,00 18,97 18,99 11,16 0,59 3,60 487,00 487,00 207,00 0,30 0,00 14,49 1,62 0,00 Sim 383,79
MA 1A 76,00 19,03 19,04 11,12 0,58 3,55 557,00 557,00 207,23 0,30 0,00 13,39 0,14 0,00 Sim 52,36
MA 1B 76,00 18,91 18,94 10,44 0,55 3,15 557,00 557,00 207,23 0,30 0,00 14,56 0,04 0,00 Sim 29,09
MA 1C 76,00 18,95 18,97 10,39 0,55 3,12 557,00 557,00 207,23 0,30 0,00 9,74 0,07 0,00 Sim 24,96

0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CERTIFICADO No

Certificate nr.

TUBO 01

Equipamento

LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE

af

(mm)
af/W f(af/W) σys

(MPa)

Tipo de CP

Id do C.P
Geometria e Fator Geométrico Propriedades do Material

S
(mm)

B
(mm)
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σts
(MPa)

Dados do Ensaio e Resultados

06/04/2014
00/01/1900

Data Inicio
Data Fim

MTS 810 250kN
SEN(B) / SE(B)

E
(Gpa)

ν
z

(mm)
F

(kN)
Vp

(mm)
Kq

(MPa√m)
W

(mm)
Kq=KIC?

Operador
Responsável

Carlos Zampieri
Carlos Zampieri

Fq

(kN)
δ

(µm)
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Data Inicio 06/04/2014 Operador
Data Fim Responsável

MB 2 76,00 18,71 18,94 7,56 10,00 0,53 2,91593 OK OK Liberado 402,97 596,35 207,00 7965,06 4915,64
ZTA 2A 76,00 18,96 18,98 7,51 10,00 0,53 2,90516 OK OK Liberado 635,00 635,00 207,00 10420,66 6387,36
ZTA 2B 76,00 18,97 19,00 7,51 10,00 0,53 2,89981 OK OK Liberado 635,00 635,00 207,00 10462,55 6419,22
ZTA 2C 76,00 18,94 18,95 7,56 10,00 0,53 2,91323 OK OK Liberado 635,00 635,00 207,00 10264,97 6338,06
MA 2A 76,00 18,96 19,00 7,74 10,00 0,53 2,89981 OK OK Liberado 616,00 616,00 206,01 9742,09 6223,87
MA 2B 76,00 18,96 18,99 7,75 10,00 0,53 2,90248 OK OK Liberado 616,00 616,00 206,01 9707,52 6210,05
MA 2C 76,00 18,97 19,01 7,66 10,00 0,53 2,89715 OK OK Liberado 616,00 616,00 206,01 9903,67 6241,00

##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Obs: Planilha válida para Cps com Wmáx de 50mm e pré trinca por fadiga maior que 1,5mm
*af estimado para cálculos de carga final Fi de propragação da pré trinca.
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LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE TUBO 02

CERTIFICADO No

Certificate nr.

Equipamento
Tipo de CP

F0

(N)

Propriedades Pré Trinca

ai/W 1<W/B<4f(ai/W)

MTS 810 250kN
SEN(B) / SE(B)

Geometria e Fator Geométrico

Carlos Zampieri
Carlos Zampieri

0,45W<ai<0,55WS
(mm)

B
(mm)

ai *
(mm)

W
(mm)

a
(mm)

Situação
Id do C.P

Condição Geométrica do CP
Sys

(MPa)
Sts

(MPa)
Fi

(N)
E

(Gpa)
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Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli
MB 2 -4,381 3,584 -4,129 3,378 -3,878 3,173 -3,626 -2,967 -3,374 2,761 -3,123 2,555 -2,704 2,212 25,14 22,62 1,09E-04 OK

ZTA 2A -5,731 4,689 -5,399 4,417 -5,066 4,145 -4,733 -3,873 -4,400 3,600 -4,068 3,328 -3,513 2,874 34,90 31,41 1,52E-04 OK
ZTA 2B -5,754 4,708 -5,421 4,435 -5,087 4,162 -4,754 -3,889 -4,420 3,616 -4,087 3,344 -3,531 2,889 29,17 26,26 1,27E-04 OK
ZTA 2C -5,646 4,619 -5,322 4,354 -4,998 4,089 -4,674 -3,824 -4,350 3,559 -4,026 3,294 -3,486 2,852 33,56 30,20 1,46E-04 OK
MA 2A -5,358 4,384 -5,068 4,146 -4,778 3,909 -4,487 -3,672 -4,197 3,434 -3,907 3,197 -3,423 2,801 19,27 17,34 8,42E-05 OK
MA 2B -5,339 4,368 -5,051 4,132 -4,762 3,896 -4,474 -3,660 -4,185 3,424 -3,896 3,188 -3,416 2,795 32,92 29,62 1,44E-04 OK
MA 2C -5,447 4,457 -5,145 4,209 -4,843 3,962 -4,541 -3,715 -4,238 3,468 -3,936 3,220 -3,433 2,808 19,06 17,15 8,33E-05 OK

0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######

0,1
0,1
0,1

Passos de propagação da Pré-Trinca

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F R

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Fi (kN)
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Carlos Zampieri
Tipo de CP SEN(B) / SE(B) Data Fim 00/01/1900 Responsável Carlos Zampieri
Equipamento MTS 810 250kN Data Inicio 06/04/2014 Operador

Kmáx
MPa√m

ΔK
MPa√m

ΔK/E
MPa√m

Qual.

LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE

CERTIFICADO No

Certificate nr.

TUBO 02

F0 (kN) F15% (kN) F30% (kN) F45% (kN) F60% (kN) F75% (kN)
Qualificação
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MB 2 ZTA 2A ZTA 2B ZTA 2C MA 2A MA 2B MA 2C 0 0 0 0 0 0 0 0
L1 2,3443 2,8257 2,1227 2,1645 2,0497
L2 2,3894 3,0080 2,3486 3,1566 3,2608
L3 3,2911 3,8740 2,8454 3,6075 3,3074
L4 3,2460 3,5094 2,4389 3,2468 2,9813
L5 3,1558 3,8284 2,8002 3,6977 3,6801
L6 3,1107 3,3271 2,3937 2,8409 2,6087
L7 3,2911 3,7373 2,7099 3,4722 3,2143
L8 3,2911 3,9651 2,8905 3,6526 3,5403
L9 2,9755 3,6005 2,7099 3,6075 3,6801

a1+a2/2 9,9269 10,427 9,7456 10,221 7,74 10,405 7,66 0 0 0 0 0 0 0 0
a0 10,651 11,105 10,138 10,908 7,740 10,958 7,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

amáx 10,8511 11,4751 10,4005 11,2577 7,7400 11,4301 7,6600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
amin 9,9043 10,3357 9,6327 9,7245 7,7400 9,7997 7,6600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

amáx - amin 0,9467 1,1394 0,7678 1,5332 0,0000 1,6304 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20% a0 2,1302 2,221 2,0276 2,1816 1,548 2,1917 1,532 0 0 0 0 0 0 0 0
af/W 0,5624 0,5851 0,5336 0,5756 0,4074 0,5771 0,4029 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

f(af/W) 3,2816 3,5644 2,971 3,4424 2,0228 3,4604 1,9981 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

a0 - a>1,3 OK OK OK OK Não OK Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Δa ≤ 10%a OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

0,45≤af/W≤0,70 OK OK OK OK NÃO OK NÃO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CERTIFICADO No

Certificate nr.

TUBO 02

 Este relatório não pode ser cedido ou copiado sem prévia autorização da Welding                                                    FR-LAB-XXX-XX

Medições
da Trinca

(mm)

a
Medições da Trinca da Amostra Após o Teste

MTS 810 250kN
SEN(B) / SE(B)

Data Inicio
Data Fim

06/04/2014
Tipo de CP Carlos Zampieri
Equipamento Carlos Zampieri

00/01/1900
Operador
Responsável

Validação

LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE

Cálculos
da

Pré Trinca
Pós Teste

(mm)

Calculos
Fatores

Welding Soldagens e Inspeções Ltda - Sertãozinho-SP - Telefone:+55(16) 3513-8600 / Fax: (16)3513-8620 - www.welding.com.br



MB 2 76,00 18,71 18,94 10,65 0,56 3,28 402,97 596,35 207,00 0,30 0,00 15,72 1,81 0,00 Sim 464,91
ZTA 2A 76,00 18,96 18,98 11,10 0,59 3,56 635,00 635,00 207,00 0,30 0,00 15,01 1,68 0,00 Sim 394,32
ZTA 2B 76,00 18,97 19,00 10,14 0,53 2,97 635,00 635,00 207,00 0,30 0,00 18,78 1,72 0,00 Sim 471,85
ZTA 2C 76,00 18,94 18,95 10,91 0,58 3,44 635,00 635,00 207,00 0,30 0,00 14,98 1,50 0,00 Sim 362,69
MA 2A 76,00 18,96 19,00 7,74 0,41 2,02 616,00 616,00 206,01 0,30 0,00 0,00 Sim 0,00
MA 2B 76,00 18,96 18,99 10,96 0,58 3,46 616,00 616,00 206,01 0,30 0,00 15,18 0,06 0,00 Sim 37,03
MA 2C 76,00 18,97 19,01 7,66 0,40 2,00 616,00 616,00 206,01 0,30 0,00 0,00 Sim 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CERTIFICADO No

Certificate nr.

TUBO 02

Equipamento

LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE

af

(mm)
af/W f(af/W) σys

(MPa)

Tipo de CP

Id do C.P
Geometria e Fator Geométrico Propriedades do Material

S
(mm)

B
(mm)
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σts
(MPa)

Dados do Ensaio e Resultados

06/04/2014
00/01/1900

Data Inicio
Data Fim

MTS 810 250kN
SEN(B) / SE(B)

E
(Gpa)

ν
z

(mm)
F

(kN)
Vp

(mm)
Kq

(MPa√m)
W

(mm)
Kq=KIC?

Operador
Responsável

Carlos Zampieri
Carlos Zampieri

Fq

(kN)
δ

(µm)
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Data Inicio 06/04/2014 Operador
Data Fim Responsável

MB 3 76,00 19,00 19,02 7,64 10,00 0,53 2,89449 OK OK Liberado 402,97 596,35 207,00 8088,52 5081,57
ZTA 3A 76,00 18,96 18,98 7,68 10,00 0,53 2,90516 OK OK Liberado 635,00 635,00 207,00 10114,06 6387,36
ZTA 3B 76,00 18,95 19,01 7,50 10,00 0,53 2,89715 OK OK Liberado 635,00 635,00 207,00 10487,94 6426,71
ZTA 3C 76,00 18,96 19,02 7,50 10,00 0,53 2,89449 OK OK Liberado 635,00 635,00 207,00 10511,71 6444,39
MA 3A 76,00 18,95 19,00 7,69 10,00 0,53 2,89981 OK OK Liberado 616,00 616,00 243,64 9823,62 6220,59
MA 3B 76,00 18,93 19,00 7,70 10,00 0,53 2,89981 OK OK Liberado 616,00 616,00 243,64 9795,91 6214,02
MA 3C 76,00 18,97 18,99 7,62 10,00 0,53 2,90248 OK OK Liberado 616,00 616,00 243,64 9938,60 6213,32

##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Obs: Planilha válida para Cps com Wmáx de 50mm e pré trinca por fadiga maior que 1,5mm
*af estimado para cálculos de carga final Fi de propragação da pré trinca.

Carlos Zampieri
Carlos Zampieri

0,45W<ai<0,55WS
(mm)

B
(mm)

ai *
(mm)

W
(mm)

a
(mm)

Situação
Id do C.P

Condição Geométrica do CP
Sys

(MPa)
Sts

(MPa)
Fi

(N)
E

(Gpa)
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LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE TUBO 03

CERTIFICADO No

Certificate nr.

Equipamento
Tipo de CP

F0

(N)

Propriedades Pré Trinca

ai/W 1<W/B<4f(ai/W)

MTS 810 250kN
SEN(B) / SE(B)

Geometria e Fator Geométrico
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Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli Target Ampli
MB 3 -4,449 3,640 -4,201 3,437 -3,953 3,234 -3,704 -3,031 -3,456 2,828 -3,208 2,625 -2,795 2,287 25,39 22,85 1,10E-04 OK

ZTA 3A -5,563 4,551 -5,255 4,300 -4,948 4,048 -4,640 -3,797 -4,333 3,545 -4,025 3,294 -3,513 2,874 32,66 29,40 1,42E-04 OK
ZTA 3B -5,768 4,720 -5,433 4,445 -5,098 4,171 -4,763 -3,897 -4,428 3,623 -4,093 3,349 -3,535 2,892 28,73 25,86 1,25E-04 OK
ZTA 3C -5,781 4,730 -5,446 4,456 -5,110 4,181 -4,775 -3,907 -4,439 3,632 -4,104 3,358 -3,544 2,900 32,11 28,90 1,40E-04 OK
MA 3A -5,403 4,421 -5,106 4,177 -4,808 3,934 -4,511 -3,691 -4,214 3,448 -3,917 3,205 -3,421 2,799 31,02 27,92 1,15E-04 OK
MA 3B -5,388 4,408 -5,092 4,166 -4,797 3,925 -4,501 -3,683 -4,206 3,441 -3,910 3,199 -3,418 2,796 29,70 26,73 1,10E-04 OK
MA 3C -5,466 4,472 -5,159 4,221 -4,852 3,969 -4,544 -3,718 -4,237 3,467 -3,930 3,215 -3,417 2,796 28,15 25,33 1,04E-04 OK

0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######
0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######

ΔK
MPa√m

ΔK/E
MPa√m

Qual.

LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE

CERTIFICADO No

Certificate nr.

TUBO 03

F0 (kN) F15% (kN) F30% (kN) F45% (kN) F60% (kN) F75% (kN)
Qualificação

0,1

Fi (kN)

 Este relatório não pode ser cedido ou copiado sem prévia autorização da Welding                                                    FR-LAB-XXX-XX

Carlos Zampieri
Tipo de CP SEN(B) / SE(B) Data Fim 00/01/1900 Responsável Carlos Zampieri
Equipamento MTS 810 250kN Data Inicio 06/04/2014 Operador

Kmáx
MPa√m

0,1
0,1
0,1

Passos de propagação da Pré-Trinca

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F R

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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MB 3 ZTA 3A ZTA 3B ZTA 3C MA 3A MA 3B MA 3C 0 0 0 0 0 0 0 0
L1 2,3523 2,5462 2,1719 2,6243 3,0447 2,2932 2,1277
L2 2,2618 2,8190 2,2172 2,6243 2,3176 2,4280 2,6710
L3 3,3023 3,2736 2,5792 3,3482 2,9993 2,8777 2,3088
L4 3,2118 3,0463 2,7149 3,1672 3,3628 2,7428 2,2636
L5 3,1666 3,2282 2,5339 3,3482 2,7266 2,7878 2,9426
L6 2,9404 2,8644 2,6697 2,9862 3,3174 2,4730 2,1730
L7 3,2118 3,1372 2,6697 3,3030 3,1811 2,7428 2,2183
L8 3,3023 3,2282 2,5792 3,3934 2,8630 2,8327 2,5805
L9 2,9404 3,1827 2,4434 3,1220 2,4994 2,8327 3,0332

a1+a2/2 9,9471 10,363 9,6946 10,124 10,371 10,061 10,019 0 0 0 0 0 0 0 0
a0 10,688 10,760 10,048 10,662 10,644 10,406 10,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

amáx 10,9423 10,9536 10,2149 10,8934 11,0528 10,5777 10,6532 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
amin 9,9018 10,2262 9,6719 10,1243 10,0076 9,9932 9,7477 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

amáx - amin 1,0405 0,7275 0,5430 0,7692 1,0452 0,5845 0,9054 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20% a0 2,1376 2,1521 2,0096 2,1323 2,1288 2,0813 2,022 0 0 0 0 0 0 0 0
af/W 0,5619 0,5669 0,5286 0,5605 0,5602 0,5477 0,5324 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

f(af/W) 3,2766 3,3357 2,9216 3,2606 3,2567 3,1174 2,9591 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

a0 - a>1,3 OK OK OK OK OK OK OK Não Não Não Não Não Não Não Não
Δa ≤ 10%a OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

0,45≤af/W≤0,70 OK OK OK OK OK OK OK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Operador
Responsável

Validação

LABORATÓRIO DE ENSAIOS E ANÁLISES DE MATERIAIS

CERTIFICADO DE ENSAIO DE TENACIDADE A FRATURA
FRACTURE TOUGHTNESS CERTIFICATE

Cálculos
da

Pré Trinca
Pós Teste

(mm)

Calculos
Fatores

CERTIFICADO No

Certificate nr.

TUBO 03
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Medições
da Trinca

(mm)

a
Medições da Trinca da Amostra Após o Teste

MTS 810 250kN
SEN(B) / SE(B)

Data Inicio
Data Fim

06/04/2014
Tipo de CP Carlos Zampieri
Equipamento Carlos Zampieri

00/01/1900
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MB 3 76,00 19,00 19,02 10,69 0,56 3,28 402,97 596,35 207,00 0,30 0,00 15,88 1,48 0,00 Sim 385,66
ZTA 3A 76,00 18,96 18,98 10,76 0,57 3,34 635,00 635,00 207,00 0,30 0,00 15,46 1,61 0,00 Sim 398,89
ZTA 3B 76,00 18,95 19,01 10,05 0,53 2,92 635,00 635,00 207,00 0,30 0,00 17,84 1,43 0,00 Sim 398,55
ZTA 3C 76,00 18,96 19,02 10,66 0,56 3,26 635,00 635,00 207,00 0,30 0,00 16,14 2,08 0,00 Sim 518,46
MA 3A 76,00 18,95 19,00 10,64 0,56 3,26 616,00 616,00 243,64 0,30 0,00 13,44 0,31 0,00 Sim 88,66
MA 3B 76,00 18,93 19,00 10,41 0,55 3,12 616,00 616,00 243,64 0,30 0,00 12,25 0,32 0,00 Sim 88,86
MA 3C 76,00 18,97 18,99 10,11 0,53 2,96 616,00 616,00 243,64 0,30 0,00 13,47 0,29 0,00 Sim 86,69

0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0,00 0,00 0,00 0,00 ##### #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Kq=KIC?

Operador
Responsável

Carlos Zampieri
Carlos Zampieri

Fq

(kN)
δ

(µm)
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σts
(MPa)

Dados do Ensaio e Resultados

06/04/2014
00/01/1900

Data Inicio
Data Fim

MTS 810 250kN
SEN(B) / SE(B)

E
(Gpa)

ν
z

(mm)
F

(kN)
Vp

(mm)
Kq

(MPa√m)
W

(mm)
af

(mm)
af/W f(af/W) σys

(MPa)

Tipo de CP

Id do C.P
Geometria e Fator Geométrico Propriedades do Material

S
(mm)

B
(mm)

CERTIFICADO No

Certificate nr.

TUBO 03

Equipamento
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ANEXOS 8 – Ensaio de Tração do Material Base.
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Relatório de Ensaio de Tração 
Tension Test Report 

 

Sample ID:MB P22.mss  Test Date: 8/5/2012 
Method: Simples_Redondo_Welding.msm Operator: MTS 
Equipamento: Máquina Universal de Ensaios.                                 Modelo: MTS 250 KN 

Certificado de Calibração: n˚ 477r/2009                                   Número de Patrimônio: 644 
 
Informações:  
Cliente: Welding 
Material: ASTM A 335 Gr P22 

Ensaio: Tração 

 

Resultados da Amostra: 

Corpo de 
Prova 

Diameter 
mm 

Area 
mm^2 

Limite 

Resistencia 
MPa 

Tensao 

Escoamento 
MPa 

Carga Max. 
kN 

Tensao@R

uptura 
MPa 

Carga@Ru

ptura 
kN 

1 9.70    73.90    596.35    402.97    44.069    308.91    22.828    

 
Comentários da Amostra: 

Corpo de Prova Comentários 

1  
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