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RESUMO

DIAS; M.F.M. (2002). Avaliaçao dos Parametros de Soldagem na Resistência ao
Desgaste Abrasivo de Revestimentos Duros. São Carlos, 2002. 82 p. Tese de
Doutorado - Escota de Engenharia de São Cartos, Universidade de São Paulo.

Este trabalho apresenta uma análise das condições de soldagem sobre o
desgaste abrasivo de um revestimento duro. O revestimento foi feito pela deposição
metálica por arco submerso variando os parâmetros de soldagem e utilizando fluxos
comerciais. Foram utilizados dois conjuntos de parâmetros de soldagem (conjunto
01 com velocidade de soldagem de 55cm/mim, extensão do eletrodo de 35,Omm,
tensão de 30V, corrente de 450A e o conjunto 02 com velocidade de soldagem de
50cm/min, extensão do eletrodo de 25,5mm, tensão do arco de 26V e corrente de
440A) e quatro fluxos comerciais (identificados como E, M, L e R) formando assim
oito condições de soldagem. Foram feitas duas camadas com três cordões de solda
cada sobre uma chapa base de aço SAE 1020. Córrente contínua com polaridade
direta (CC-) foi utilizada em ambas condições. A resistência ao desgaste abrasivo a
baixa-tensão foi avaliada pelo ensaio de desgaste do tipo Roda de borracha/areia
seca conforme a Norma ASTM G65 - 94. A análise microestrutural foi feita por
microscopia óptica e a análise da região desgastada por microscopia eletrônica de
varredura. A resistência ao desgaste abrasivo dos revestimentos do conjunto 01 foi
superior em comparação com os revestimentos do conjunto 02, para todos os
fluxos utilizados. Os fluxos E e R proporcionaram os melhores desempenhos e a
martensita de agulhas foi a microestrutura com a qual foram obtidos os melhores
resultados de desgaste abrasivo a baixa-tensão neste estudo realizado.

Palavras-chave: revestimento duro, arco submerso, desgaste abrasivo.
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ABSTRACT

DIAS; M.F.M. (2002). Evaluation
Resistance

of Hardfacings.

of the Welding

Variables on the Abrasion

São Carlos, 2002. 82 p. Tese -

Escola

de

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

This work presents an analysis of the welding conditions and its effects in the
abrasive wear of hardfacings. The hardfacings were obtained by submerged are
surfacing. The welding variables were changed and the commereia/s f1uxes were
used. Two groups of welding variables were used (group 01:
55cm/min, an electrode extension of 35,Omm,
450A; group 02:

a travei

a

traveI speed o,

a voltage of 30V and an amperage o,

speed of 50cm/min, an electrode extension

o, 25,Omm, a

voltage of 26V and an amperage of 440A) and four commercials f1uxes (E, M, L

eR

designated) estab/ishing eight welding conditions. Double-/ayered of three beads
were deposited (applied) on

a SAE

1020 base metal plate. Direct current electrode

negative polarity (CC-) were used in both grouPs' of welding. The low stress
abrasion resistance evaluation was carried out by dry sand/rubber wheel apparatus
according to the ASTM G65-94. The microstructural analysis were done by optical
microscopy and the wom surface analysis were done by scanning electronic
microscopy. The abrasion resistance of the group

01 was superior as compared to

the group 02, independent of the f1uxe was used. The fluxes E and R presented the
best results and the better abrasion resistant microstructure was lath martensite.

Key-words: hardfacing, submerged arc welding, abrasive wear.
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I - INTRODUCÃO

1.1- Considerações

o

Gerais

desgaste está presente no contexto da história do homem desde os

primórdios. Ele ocorre no cotidiano das pessoas como no constante atrito da sola
dos calçados com o chão, no ato de polir uma panela e nas articulações do corpo
humano.
Nas

diversas

automobilística,
segmentos

indústrias

(química,

alimentícia,

sucroalcooleira,

naval e etc) , na agricultura, na mineração e em vários outros

é que o desgaste torna-se um grande problema, pois a substituição ou a

recuperação de peças e equipamentos

ou parte deles e suas conseqüências

representam custos adicionais elevados. Daí vem a importância dos revestimentos
como uma alternativa relativamente mais barata de recuperação de equipamentos
ou parte deles e aumento da vida útil dos equipamentos sem a necessidade da
troca dos mesmos, o que seria oneroso para todos os setores.
O desgaste

é um fenômeno complexo, pois a resistência ao desgaste não é

uma propriedade intrínseca dos materiais e depende das condições tribo lógicas que
são muito diversificadas. Assim, pesquisas nessa área são importantes porque
possibilitam desvendar este campo da ciência.
Estudos para melhorar o desempenho de equipamentos e peças agrícolas
vêm de encontro com uma realidade brasileira sendo o Brasil um país com base
econômica

na agricultura

e na pecuária.

Este trabalho

pretende

dar uma

contribuição no campo de pesquisas e aplicação de revestimentos duros aplicados
em equipamentos agrícolas.

1.2- Concepção deste Trabalho

A concepção deste trabalho foi feita com base em uma visita à indústria
Irmãos panegossi, situada na cidade de Matão, que recupera peças rodantes
('links' - elos) de tratores utilizados na agricultura. Estas peças são parte das
esteiras rolantes dos tratores e sofrem desgaste abrasivo nas mais diversificadas
formações

geológicas

destinadas

à agricultura,

apesar

de não trabalharem

diretamente em contato com o solo. Nesta indústria essas peças são recuperadas
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pelo processo de soldagem por arco submerso com uma mistura de dois fluxos
comerciais.
Com os dados recolhidos na indústria foi feito um estudo de como poderia
ser melhorado o desempenho destas peças com modificações nos parâmetros de
soldagem elou no fluxo utilizado. Foram feitas modificações na tensão do arco, na
corrente de soldagem, na velocidade de soldagem e na extensão do eletrodo. Os
fluxos utilizados foram os em disposição no mercado nacional. Então, variando-se
as condições de soldagem avaliou-se a influência dos conjuntos de parâmetros de
soldagem e dos fluxos utilizados no desempenho dos revestimentos duros sob
desgaste abrasivo a baixa-tensão.
Este trabalho vem contribuir no campo das pesquisas de soldagem e de
desgaste e apresenta resultados originais na avaliação desse tipo de revestimento
utilizado pela indústria nacional.

1.3- Objetivos

Este trabalho tem como objetivo o estudo das condições de soldagem por
arco submerso e sua influência sobre a resistência ao desgaste abrasivo de
revestimentos

duros. Foram analisados

dois conjuntos

de parâmentros

de

soldagem com quatro fluxos comerciais objetivando melhorar o desempenho dos
revestimentos soldados por arco submerso quando submetidos a um desgaste
abrasivo a baixa-tensão.
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11- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

11.1-Desgaste

11.1.1-Mecanismos

de Danos

A falha de um componente ou estrutura pode ocorrer devido a danos por
deformação plástica, formação e propagação de trincas, corrosão e desgaste. A
Figura 01 é uma síntese desses tipos de danos
Deformações
incapacidade
interferir

elásticas

e principalmente

plásticas

podem

resultar

na

da estrutura em suportar forças, executar a função planejada ou

em outros

componentes

operacionais.

As trincas

podem

crescer

subcriticamente ou criticamente e levar a falhas catastróficas de um componente ou
estrutura. A corrosão e o desgaste são mecanismos que primeiramente prejudicam
a superfície dos componentes.

TRINCAS

DESGASTE

Figura 01 - Tipos de danos a um material.

[1]

11.1.2-Tribologia

Tribologia é uma palavra derivada do grego tribos que significa atrito,
fricção. A tribologia, conforme Zum Gahr

[11,

é a ciência e a tecnologia da interação

de superfícies em movimento relativo e das práticas relacionadas. A tribotogia
engloba a investigação científica de todos os tipos de atrito, lubrificação, desgaste e
também a aplicação técnica desses conhecimentos.
Conforme a norma DIN 50320 um tribossistema

é composto de quatro

elementos básicos: o corpo sólido, o contracorpo, o elemento interfacial e o meio. O
contracorpo

pode ser um sólido, líquido ou gasoso, ou a mistura deles. Os
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elementos
líquido,

interfaciais
um gás

tribossistema

podem

ser lubrificantes,

ou a mistura

deles.

camadas

A Figura

adsorvidas,

poeira,

02 é o esquemático

um

de

um

.
•

•

:.

MEIO
ELEMENTO

INTERFAClAl

Figura 02 - Esquema

de um tribossistema
compõem

No livro de Zum Gahr
delas define desgaste

superfície".
material

DIN 50320

de uma superfície

contato e o movimento

Desgastar

o dicionário

o desgaste

é "uma perda

contra um contracorpo

Aurélio

é gastar ou consumir

[2]

éo

desgaste

para desgaste.

de um movimento

de um corpo sólido devido

relativo

que o

Uma

de material de uma superfície

que ocorre como resultado

Para a norma

Segundo

duas definições

como "uma perda progressiva

de um corpo em operação

os elementos

[1].

são citadas

[1]

mostrando

relativo

na

progressiva

à ação mecânica,

de

ou seja, o

sólido, líquido ou gasoso".
ato ou efeito de desgastar-se.

pelo atrito; gastar; destruir; gastar-se

ou destruir-se

pouco a pouco.

11.1.3- Tipos

de Desgaste

Há muitos termos
Geralmente,

a classificação

predominante.
~

Adesão:

ocorre a formação

~

soldadas

para descrever

desses processos

Assim, conforme

nas junções
mancais

na literatura

Zum Gahr

[1]

de desgaste.

é feita pelo mecanismo

de desgaste

quatro são os mecanismos

e a quebra de ligações

a frio.

os processos

Componentes

adesivas

como

principais:

interfaciais,

carnes,

como

engrenagens

podem sofrer esse tipo de desgaste.

Abrasão:
sulcamento

ocorre a remoção
e etc. Calhas,

onde a abrasão

de material
extrusoras,

pode ocorrer.

devido

ao riscamento,

pás escavadeiras

destacamento,

são alguns

exemplos

e
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)o>

Fadiga Superficial (de Contato): ocorre fadiga e formação de trincas nas regiões
superficiais devido a ciclos de tensão tribológicos que resultam na separação de
material. Pode ocorrer em engrenagens, rolamentos, laminação e outros.

)o>

Reação Triboquímica: ocorre a formação de produtos de reação química como
resultado das interações químicas entre os elementos de um tribossistema.
Correntes, molas, pistões, juntas rebitadas e etc podem sofrer esse tipo de
desgaste.
A Figura 03 fornece um panorama geral dos quatro tipos de desgaste

citados acima.

Figura 03 - Representação esquemática dos principais mecanismos de desgaste.

[1]

11.1.3.1-Desgaste Abrasivo

Segundo a norma ASTM G65-94

[3]

o desgaste abrasivo

é

devido às

partículas duras ou protuberãncias duras que são forçadas em movimento contra
uma superfície sólida.
Conforme Zum Gahr

[1],

o desgaste abrasivo

éo

deslocamento de material

causado pela presença de partículas duras entre ou embutidas em uma ou ambas
superfícies em movimento relativo, ou pela presença de protuberãncias em uma ou
ambas superfícies em movimento relativo. A Figura 04 mostra situações práticas
onde o desgaste abrasivo
com

poeiras,

extrusoras,

é

predominante como em calhas, sistemas hidráulicos
trituradores,

deslizamento sobre superfícies rugosas.

matrizes

para

metalurgia

do

pó

e

Ir

6

Figura 04 - Situações onde o desgaste abrasivo

11.1.3.2-Classificações

é predominante.

[1]

do Desgaste Abrasivo

A classificação do desgaste abrasivo em duas categorias básicas: abrasão a
2-corpos e abrasão a 3-corpos

é amplamente

utilizada. A Figura 05 mostra essas

duas categorias.
Na abrasão a 2-corpos a partícula abrasiva move-se livremente sobre a face
do material como ocorre quando areia escorrega em uma calha ou em uma
dragagem de areia e cascalho. Na abrasão a 3-corpos, a partícula abrasiva age
como um elemento interfacial entre o corpo e o contracorpo como em uma rosca de
extrusoras e britadeiras. O desgaste é aproximadamente uma a duas ordens de
magnitude menor no desgaste a 3-corpos em relação ao desgaste a 2-corpos. No
desgaste a 3-corpos
desgaste devido

somente uma pequena porção das partículas provoca

à variação no ângulo de ataque (a).

2-corpos

Figura 05 - Classificação do desgaste abrasivo em: abrasão a 2-corpos e
abrasão a 3-corpos.

[1]

II
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Outra classificação utilizada divide o desgaste abrasivo em 3 categorias:
abrasão por sulcamento (gouging), abrasão a alta-tensão (griding) e abrasão a
baixa-tensão (scratching). Na abrasão por sulcamento ocorrem sulcos profundos e
largos e destacamentos

de material. Na abrasão a alta-tensão

as partículas

abrasivas fraturam-se durante o processo enquanto que na abrasão a baixa-tensão
o abrasivo não se fratura.
Gates

[4]

questiona essas duas classificações

citadas anteriormente

e

propõe duas novas classificações. Uma delas baseada na situação do processo de
desgaste, apresentada na Tabela 01 e a outra baseada na severidade do desgaste.
apresentada na Tabela 02.

Tabela 01 - Classificação do desgaste abrasivo conforme a situação do processo
de desgaste.

Abrasivo

livre
fixo

[4]

Tensão de contato
Baixa (abrasivo não
fratura)
Baixa tensão abrasivolivre
Baixa-tensão abrasivofixo

Alta (abrasivo
fratura)
Alta-tensão
abrasivo-Iivre

Extrema

Alta~tensão
abrasivo-fixo

Extrema-tensão
abrasivo-fixo

Tabela 02 - Classificação do desgaste abrasivo conforme a severidade do
desgaste.
Situações típicas
Tamanho da
partícula
Restrição

Modo de desgaste
Médio
Pequeno
Não fixa

Forma da partícula
Tensão de contato

Arredondada
Baixa (abrasivo não
fratura

Mecanismo
dominante
Termos
equivalentes

Microssulcamento
Abrasão baixatensão
Baixa-tensão 3corpos

[4]

Severo
Moderado

Extremo
Grande

Parcialmente
fixa
Angulosa
Moderada
(abrasivo
fratura)
Microcorte

Fixa

Abrasão altatensão
Alta-tensão 3corpos
Baixa-tensão 2corpos

Angulosa
Muito Alta ( pode
causar deformação ou
fratura frágil)
Microcorte ou
microtrinca
Sulcamento
Alta-tensão 2-corpos

!!
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11.1.3.3-Mecanismos

do Desgaste Abrasivo

como

é

removido o material da superfície durante o processo de abrasão. Tylczak

[5]

Alguns

apresenta

mecanismos

têm sido apresentados

para descrever

cinco mecanismos ilustrados na Figura 06 que incluem os quatro

mecanismos apresentados por Zum Gahr

[1]

e mais um denominado de cunha.

No sulcamento a perda de material pode ocorrer devido à ação de muitas
partículas

abrasivas

agindo simultaneamente

ou sucessivamente.

O material

deslocado lateralmente ao suco sofre ação repetidamente do abrasivo o que pode
resultar na perda de material por microfadiga. Na ponta do abrasivo pode ocorre a
formação de uma cunha e, neste caso, a quantidade de material deslocado do
sulco

é maior

que a quantidade de material deslocado para os lados.

A mais severa forma de mecanismo de desgaste para materiais dúcteis

éo

microcorte. Neste mecanismo a ponta do abrasivo remove um volume igual ao
sulco produzido. Os mecanismos

de microcorte e microssulcamento

são as

interações dominantes nos materiais dúcteis. A proporção entre a ocorrência de
microssulcamento e microcorte depende do ângulo de ataque da partícula abrasiva.
Quanto maior o ângulo de ataque maior a proporção ae microcorte.
Microtrincas podem ocorrer quando altas concentrações
impostas

pelo abrasivo, particularmente

de tensões são

entre materiais frágeis.

Neste caso,

grandes detritos de desgaste são destacados da superfície devido à formação e
propagação dessas trincas.

SULC_NTO

~
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.•.•._....
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_h.,_._·'//f<.,

".

.....'

'

CUNHA
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!

CORTE

Figura 06 - Micromecanismos de desgaste abrasivo.

[5]

-- - - li -
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11.1.4- A Partícula Abrasiva

A partícula abrasiva pode ser um produto do processamento, um fragmento
de desgaste, ser originada de fora do tribossistema (poeira) ou pode ser uma
asperidade ou protuberância superficial. A forma, o tamanho e a dureza da partícula
abrasiva são determinantes nas condições do desgaste abrasivo. O quartzo

é a

partícula abrasiva mais abundante na natureza e a principal nas operações de
mineração e terraplanagem.
Os estudos de Vetter e Swanson
ensaio da roda de borracha/areia

[6]

feitos com aço carbono utilizando o

seca (ASTM G65-94 procedimento

B

[3~

mostraram que ocorre maior perda de massa com maior angularidade do abrasivo.
Outro aspecto interessante

é que no reaproveitamento do abrasivo a angularidade

das partículas diminuiu significantemente para partículas mais angulosas, enquanto
que as partículas arredondadas não foram afetadas. Assim, partículas abrasivas
angulares não devem ser reutilizadas nestes tipos de ensaio, mas as arredondadas
podem.
Sendo o desgaste um fenômeno muito complexo, pequenas modificações
no tribossistema provocam grandes alterações como mostrado no trabalho de Dube
e Hutchings

[7]

que utilizaram aço 1020 e o ensaio da roda de borracha/areia seca

modificado. Encontraram que a taxa de desgaste foi maior para as partículas
angulosas em relação às arredondadas,

comparando as partículas de menor

tamanho (125-150JJm), independentemente de ser abrasão a alta ou baixa-tensão.
Para as partículas maiores (425-500JJm) na abrasão a baixa-tensão ocorreu o
mesmo das partículas menores, enquanto para alta-tensão a taxa de desgaste foi
igual para ambos tipos de partícula. Outro aspecto

é que ocorreu fratura da

partícula abrasiva em todas as condições e para os dois tipos de abrasivo, mas
essa situação foi mais acentuada para as partículas maiores a alta-tensão e menos
acentuada para as partículas maiores a baixa-tensão.
No trabalho de Zum Gahr
comportamento

foram mostradas algumas tendências

do

do desgaste dos materiais dependendo das propriedades

da

[8]

partícula abrasiva. Com o aumento da dureza do abrasivo, a perda por desgaste
pode aumentar de uma a duas ordens de grandeza, ou seja, de um baixo para um
alto nível. Esta transição depende da razão entre a dureza da partícula e a do
material a ser desgastado. O aumento de baixo para alto nível de desgaste ocorre
para materiais monofásicos quando a dureza do abrasivo

é igual a dureza do

material. Para materiais polifásicos, esta transição começa e termina quando as
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durezas da matriz e da fase reforçadora são excedidas pela dureza da partícula
abrasiva.

Em altos níveis de desgaste,

a perda por desgaste

de materiais

polifásicos pode ser maior do que o para os monofásícos, pois a fase reforçadora
pode ser destacada e a matriz sofrer desgaste. Na Figura 07 estão apresentadas as
perdas por desgaste em função dessas propriedades do abrasivo. Importantes
parãmetros operacionais são também o tamanho médio da partícula abrasiva, a
carga normal aplicada, e durante o desgaste erosivo, a velocidade de colisão das
partículas duras.
Misra e Finnie

[9,10]

observaram em metais puros que os efeitos do tamanho

e da dureza da partícula abrasiva são similares para o desgaste a 2-corpos e 3corpos.
(a)

(b)

soe:

'rüoc

Vid~o Silex

"15(:1] :::::")0 2500

'1.0

Granàda Àlumina
SiC
Dureza do Abrasivo

1.2
Dureza do Abrasivo
Dureza do Material

Figura 07 - Representação esquemática da perda por desgaste por partículas duras
em função (a) da dureza do abrasivo e (b) da razão entre a dureza do abrasivo e do
material

[8].

11.1.5- Desgaste Abrasivo em Metais

Os metais e ligas metálicas são os mais importantes materiais para
componentes sujeitos ao desgaste abrasivo. A seleção dos materiais resistentes ao
desgaste abrasivo é feita através das propriedades como dureza, tenacidade

à

fratura, ductilidade, distribuição da deformação, anisotropia cristalina, encruamento
e microestrutura. Algumas dessas propriedades serão discutidas abaixo.
11.1.5.1- Dureza

A dureza é amplamente utilizada como referência à resistência ao
desgaste devido a sua facilidade de obtenção e por ser um ensaio não destrutivo.
Para metais puros e aços recozidos observou-se que a resistência ao desgaste
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abrasivo aumenta linearmente com a dureza

Esta afirmação já não é

[1, 12, 13, 14].

válida para aços revenidos e temperados, ferros fundidos e ligas, para os quais a
microestrutura e o teor de carbono são mais importantes
O trabalho de Larsen-Badsen e Mathew

[12]

[15].

mostra, também, uma relação

não linear entre a resistência ao desgaste abrasivo e estruturas de martensita
revenida em ensaios de pino-sobre-Iixa.
Os estudos de Xu e Kennon
diferentes

microestruturas,

[13]

durezas

em aços carbono (0,10% - 1,40% C) com

e utilizando

o ensaio

pino-sobre-tambor

apresentaram Iinearidade entre a dureza e a resistência à abrasão para aços
recozidos,

variando-se

hipereutetóides,

a inclinação

das retas para aços hipoeutetóides

e

como mostra a Figura 08. Aços temperados e revenidos não

apresentaram essa Iinearidade.

1.5

E

1.0

50

100

= 0.81

150

+ o .OO23Hv

200

250

300

Dureza Hv

Figura 08 - Diagrama mostrando a resistência relativa ao desgaste como
função da dureza de aços recozidos

No trabalho de Kotecki e Ogborn

[15]

[13].

com revestimentos duros, a resistência

ao desgaste abrasivo a baixa-tensão (ASTM G-65) não foi linearmente proporcional
à dureza, somente observou-se agrupamentos de dados de acordo com diferentes
microestruturas.

11.1.5.2 - Microestrutura

A microestrutura

final de um material submetido

ao desgaste

abrasivo é uma das características principais a ser considerada. A microestrutura
depende da composição química, dos processos de produção e dos tratamentos
(térmicos, superficiais, mecânicos ou químicos) posteriores. São importantes para o
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desgaste abrasivo a microestrutura

da matriz, as inclusões,

as partículas

de

segunda fase, os defeitos cristalográficos e a anisotropia cristalina.

11.1.5.2.1- Microestrutura

da Matriz

A matriz pode ser constituída de metal puro ou liga e pode ser monofásica
ou polifásica. A resistência à abrasão depende das propriedades da matriz, dos
constituintes embebidos na matriz, das interações entre as fases e dos parâmetros
do tribossistema (carga, partícula abrasiva, etc.)

[1,9,11].

Para metais puros a resistência ao desgaste aumenta linearmente com a
sua dureza como citado anteriormente

[1, 12, 13, 141.

De um modo geral a resistência ao desgaste abrasivo aumenta com a
variação de microestrutura

dos aços na seqüência de ferrita, perlita, ferrita-

martensita, bainita e martensita.
Estruturas perlíticas com menor espaçamento interlamelar (mais refinadas)
possuem uma maior resistência à abrasão e isto ocorre devido ao aumento da
dureza fase perlítica

[1].

Em estruturas ferrítica-martensíticas

variandó-se a fração volumétrica das

estruturas verificou-se em teste de pino-sobre-Iixa que a resistência ao desgaste
diminui com a diminuição da dureza da martensita e aumenta com o aumento da
fração volumétrica de martensita

[1].

Estruturas bainíticas exibem menor perda por desgaste em relação à
martensita revenida. Este melhor resultado das estruturas bainíticas deve-se ao fato
da alta fração volumétrica de austenita retida (até 20%) na bainita comparada com
menos de 6% na martensita temperada. A austenita retida pode ser prejudicial se o
desgaste abrasivo for acompanhado por repetido impacto e fadiga.
Kotecki e Ogborn

[15]

realizaram um extenso estudo com revestimentos

duros com diferentes composições químicas, microestruturas e durezas. Esses
revestimentos foram feitos por soldagem por arco elétrico (SMAW, FCAW, SAW) e
submetidos ao ensaio de desgaste roda de borracha/areia seca. Na faixa com
menos de 1% de carbono, estruturas martensíticas (sem partículas endurecedoras)
têm claras vantagens sobre estruturas austeníticas. Entre 1% e 2% de carbono
austenita primária com eutético forma-se, mas o desempenho não é melhor que o
da martensita. Acima de 2% de carbono ocorre aumento do eutético austenitacarbeto e menos austenita primária e a resistência à abrasão é melhor em relação à
martensita. Na faixa de 3% a 4% de carbono (onde a microestrutura é quase
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eutética) aparecem os carbetos primários e a resistência à abrasão é dominada
pelo eutético austenita-carbeto. Acima de 4% de carbono a resistência

à abrasão

é

dominada pelos carbetos primários que apresentam as melhores resultados em
comparação às todas as microestruturas anteriores. Os autores encontraram uma
boa correlação entre o teor de carbono e a resistência à abrasão dos revestimentos
sendo que, no geral, quanto maior o teor de carbono melhor a resistência
desgaste abrasivo.

Uma das conclusões

relevantes

deste trabalho

ao

é que a

microestrutura e não a dureza é o fator principal na determinação da resistência ao
desgaste abrasivo em ensaios de roda-de-borrachaJareia-seca para revestimentos
de ligas ferrosas.
Xu e Kennon
1,4%

de

carbono

hipoeutetóides

[13]

avaliaram a resistência à abrasão de aços com 0,10% a

utilizando

o

ensaio

de

pino-sobre-tambor.

Para

aços

uma maior fração volumétrica de perlita resultou em uma maior

resistência ao desgaste, indicando que a perlita inibe microtrincas através da ferrita.
Para aços com teor de carbono menor que 1% a bainita apresentou uma maior
resistência ao desgaste, seguida por estruturas temperadas e revenidas. Esta maior
resistência das estruturas bainíticas deve-se ao fato da presença de austenita retida
em uma maior quantidade em relação às outras estruturas. Os autores concluíram
que a microestrutura é mais importante para a abrasão do que a dureza e o teor de
carbono e também que o micromecanismo de desgaste predominante para todas
as estruturas foi o microcorte.
Os estudos de Yang e Garrison

mostraram que a austenita retida tem

[16]

aumentado a resistência à abrasão a 2-corpos e ela também tem uma influência
similar na abrasão a 3-corpos. A influência da austenita retida no desgaste abrasivo
tem sido atribuída a um aumento da dureza superficial devido à transformação da
austenita em martensita de alto carbono. Esta transformação sugere-se que leva a
formação de tensões de compressão na superfície que aumentam a dureza local e
melhoram a resistência ao desgaste.
Prasad

e

Prasad

[17]

estudaram

as

mudanças

na

microestrutura

subsuperficial induzidas pelo ensaio de abrasão roda de borracha/areia seca de um
aço

carbono

(0,5%C).

consideravelmente

que

essas

mudanças

ocorreram

nos aços não endurecidos. No caso dos aços recozidos a

dureza subsuperficial
transformação

Concluíram

aumentou

e a microestrutura

de fase localizada (reaustenitização

mudou

sugerindo

uma

seguida de transformação

martensítica), sendo que a resolução desta camada não foi possível.
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11.1.5.2.2-Partículas de Segunda Fase

As partículas de segunda fase (precipitados intermetálicos, carbetos e etc.)
são importantes para reforçar os materiais metálicos

[1].

Os carbetos são os mais importantes para o desgaste abrasivo e são
formados da ligação química entre o carbono e um metal ou mais (carbetos
complexos), podendo ter as seguintes estequiometrias:

MC, M3C, M4C3, MsC e

M7C3, sendo que M é o átomo de um metal (Fe, Cr, W, V, Nb, etc.). A forma, o
tamanho, a fração volumétrica, a distribuição dos carbetos na matriz e a coesão dos
carbetos com a matriz influenciam na resistência ao desgaste.
De uma maneira geral um aumento na fração de carbeto primário aumenta a
resistência ao desgaste de ferros fundidos brancos independentemente
ser austenítica ou martensítica

[1].

da matriz

A Figura 09 ilustra esta tendência. Até 30% da

fração volumétrica de carbeto há aumento da resistência ao desgaste abrasivo,
além disso, microtrincamento

e espalhamento

dos carbetos

diminuem

essa

resistência.
He e Zhang

[18]

estudaram o efeito dos carbetos secundários no desgaste

abrasivo a 3-corpos em um aço alto carbono marte·nsítico com variadas frações de
carbeto. Quando a partícula abrasiva utilizada foi sílica, os carbetos não resistiram,
sofreram microcorte devido ao chamado -efeito tamanho", destacamento da matriz
e assim a resistência ao desgaste diminuiu com aumento da fração de carbeto.
Quando a partícula utilizada foi areia de vidro (glass sand) (550 HV) houve aumento
da resistência ao desgaste, pois o micromecanismo de remoção de material foi o
micropite.
Os estudos de Paranhos e outros

[20]

em ligas Fe-C-Cr para revestimento

mostraram que a microestrutura de maior resistência

à abrasão a baixa tensão é

constituída de carbeto primário M7C3e eutético austenita-carbeto (M7C3).
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Figura 09 - Perda por desgaste abrasivo de ferros fundidos brancos austeníticos e
martensíticos em função do volume de carbeto

M7C3.

o como fundido + 2h a 200°C

e •. como fundido + 5h a 900°C + 2h a 7SoC+ 2h a 2000C.

Bálsamo et aI.

[21]

[1]

em estudos com revestimentos duros com carbetos de Cr

mostraram que as estruturas com maior porcentagem volumétrica de carbeto de
cromo apresentaram melhor resistência à abrasão e que a dureza relativa é um
excelente indicador do comportamento em relação à abrasão. Em outro trabalho
Bálsamo et aI.

[22J

concluíram que o tamanho dos carbetos, principalmente

dos

carbetos eutéticos, é um parâmetro mais influente do que a fração volumétrica para
ligas resistentes ao desgaste da classe Fe-C-Cr.
Os compósitos de carbetos de tungstênio possuem uma alta resistência
abrasão,

mas baixa resistência

ao impacto. Esses compósitos

possuem

à
a

vantagem de que o tamanho das partículas duras no depósito pode ser controlado
e isto é importante porque a resistência
tamanho do abrasivo e do carbeto.

à abrasão depende da relação entre o

[19]

11.1.5.3- Composição Química

A composição química é um dos fatores determinantes da microestrutura do
material.
O principal elemento químico para os aços e ferros fundidos é o carbono.
Muitos autores

[1,15,20,23]

relatam que a resistência ao desgaste abrasivo desses

materiais aumenta com o teor de carbono. Isto é decorrente de diversos fatores
como ao aumento da capacidade de encruamento da austenita, aumento da dureza
da martensita, aumento da fração volumétrica de carbetos, aumento do volume de
perlita ou martensita em aços hipoeutéticos. A Figura 10 mostra a perda por
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desgaste abrasivo em função do teor de carbono fornecendo um panorama geral
das ligas ferrosas.
A = alienita
8 =bainita
C =carbeto
F = ferrita
M = martensita
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Figura 10 - Perda por desgaste abrasivo medida usando teste de pino-sobre-Iixa
versus o teor de carbono de diferentes Fe-Iigas

Kotecki e Ogborn

[1].

estudaram o efeito do carbono em revestimentos

e

verificaram, na faixa de teor de carbono de até 6%, ocorre aumento da resistência

à

[15]

abrasão conforme o aumento do teor de carbono. Isto ocorre devido à variação na
microestrutura dos revestimentos

que na região de baixo carbono

«

1%C)

é

constituída de ferrita/bainita e na região de alto carbono (> 4%C) é dominada por
carbetos primários. A Figura 11 mostra a perda por desgaste em função do teor de
carbono nos diversos revestimentos.
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Figura 11 - Porcentagem de carbono versus perda de massa no depósito. ASTM G65, procedo A. FB - ferrita/bainita, MS - martensita, MA - martensita e austenita, AM
- austenita, PA - austenita primária com eutético austenita-carbeto, NE - quase
eutético austenita-carbeto, PC - carbetos primários com austenita-carbeto
eutético[15].

Xu e Kennon

[13]

analisaram a resistência à abrasão de aços com teores de

carbono de 0.10% a 1.4%. Eles obtiveram uma" relação linear entre o teor de
carbono e a resistência à abrasão, porém com diferentes inclinações para aços
hipoeutéticos e hipereutéticos.
Paranhos et aI. [201 em estudos com revestimentos Fe-C-Cr concluíram que o
carbono é o elemento mais importante na determinação da microestrutura. Teores
acima de 3.8%C e de 25%Cr

induzem à formação

de uma microestrutura

constituída de carbeto primário M7C3 e eutético austenita-carbeto (M7C3).
Dasgupta et aI.

[24]

em ensaios com roda de borracha/areia seca mostraram

que em revestimentos com diferentes porcentagens de cromo o melhor resultado foi
apresentado com a amostra com maior porcentagem de cromo (6%) em todas as
condições experimentais.

!! .
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11.2-Deposição Superficial

(Sutfacing)

Deposição superficial é o processo pelo qual uma camada de material é
depositada sobre um metal de base ou substrato para se obter propriedades elou
dimensões desejadas. A deposição superficial é feita por processos de soldagem,
brasagem ou aspersão térmica (termo spray). A deposição é utilizada onde a

à corrosão e ao desgaste,

resistência

onde os controles

dimensionais

e

metalúrgicos são necessários. Este processo está dividido em: surface cladding,
hardfacing (revestimento duro), buildup and butteríng
Em surface claddíng,

[25].

uma camada relativamente

grossa de metal é

depositada sobre um aço carbono ou um aço baixa liga com a finalidade de
fornecer uma superfície resistente à corrosão. Como regra, a resistência mecânica
deste revestimento não é considerada no projeto do componente.
No revestimento duro (hardfacíng), uma camada de metal é aplicada para
reduzir o desgaste superficial

à abrasão, ao impacto, à erosão, à descamação, ou à

cavitação. Como para o surface claddíng a resistência mecânica deste revestimento
não é considerada no projeto do componente.
O termo buíldup designa a adição de uma solda metálica em uma superfície
metálica,

em uma borda de uma junta,

ou uma solda depositada

para a

reconstrução dimensional de um componente. Neste caso, a resistência da solda é
uma condição do projeto do componente.
Butteríng designa a adição de uma ou mais camadas de solda sobre uma
superfície, mas neste caso é uma superfície a ser soldada. Difere do buíldup por ser
utilizado para controle das propriedades e não dimensional.
As propriedades mais importantes de um revestimento superficial para
aplicações específicas são:
~

Dureza: macrodureza, microdureza e dureza a quente.

~

Resistência à abrasão: resistência sob baixa e alta tensão e alta tensão com
impacto.

~

Resistência ao impacto: resistência à deformação plástica sob impacto repetido,
resistência ao trincamento sob impacto.

~

Resistência ao Calor: resistência ao revenido, retenção de resistência quando
aquecido, resistência a fluência, resistência a oxidação ou corrosão por gases
quentes, resistência a fadiga térmica.

~

Resistência

à corrosão.
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~

Resistência

ao desgaste

metal-metal:

coeficientes

de atrito, tendência

à

descamação, filmes superficiais, lubrificação e plasticidade.
~

Resistência

ao desgaste

erosivo: choque de baixos e altos ângulos

por

partículas sólidas, erosão por gotas líquidas e cavitação.
~

Microestrutura final: tamanho de grão, microestrutura da matriz, partículas de
segunda fase.

11.2.1- Revestimento

Duro

o revestimento

(Hardfacing)

duro é geralmente depositado por processos de soldagem

por arco elétrico. Adequados metais para esta aplicação estão na forma de varetas
nuas, eletrodos revestidos, bobinas de arames sólidos ou tubulares, pastas e pós.
Especificações para metais de deposição são difíceis de se desenvolver devido aos
testes de avaliação não estarem ainda bem normalizados.

Entretanto há 18

classificações de varetas nuas e eletrodos para soldagem e 20 classificações

de

eletrodos revestidos na ANSI/AWS A5.13 (Especificação para eletrodos e varetas
de soldagem para revestimento), cobrindo ligas de ferro, níquel, cobalto e cobre.
Além disso, nove classificações de eletrodos e váretas de compósitos à base de
ferro e oito classificações de varetas de carbeto de tungstênio para soldagem estão
incluídas na ANSI/AWS

A5.21 (Especificação

soldagem de revestimentos compostos)
Com um revestimento

para varetas e eletrodos para

[25].

superficial

pretende-se

aumentar a vida útil de

componentes, mas devido às condições que causam desgaste serem variadas e
complexas, uma simples correlação entre as propriedades do revestimento e a vida
útil é muito difícil de ser estabelecida. A melhor aproximação parece ser uma
cuidadosa análise das condições de serviço, seguida por uma aplicação lógica dos
ensaios físicos, mecânicos e de desgaste.
As vantagens dos revestimentos duros são as seguintes:
~

Aumento da resistência aos vários tipos de desgaste e/ou corrosão quando

necessário.
~

Aplicação em campo.

~

Uso econômico de ligas caras.

~

Aplicação de uma camada superficial dura para resistir ao desgaste sobre

um substrato barato.
Outras considerações são importantes no uso dos revestimentos duros tais
como a geometria da peça, o custo do material e do trabalho, técnicas para
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prevenção de trinca e minimização de distorções e a qualidade do revestimento.
qualidade

desejada

pode

variar

dependendo

da

aplicação

A

particular

do

revestimento.

11.2.2-Revestimento

o

desgaste

Duro Para Resistir à Abrasão

abrasivo

é a mais freqüente razão para a aplicação

revestimento duro, que deve ser selecionado após uma análise minuciosa

do
das

condições que estão causando o desgaste. Esta análise é dominada pelos fatores
de abrasão e impacto, mas calor, corrosão e fadiga podem estar envolvidos.

Há

uma aproximada correlação entre a dureza e a resistência à abrasão, mas não se
deve usar somente a dureza e o teor de liga como critério para a resistência
abrasão

à

[25].

A melhor aproximação na seleção do material depositado é identificar certos
fatores importantes e então compará-Ios com as várias ligas para deposição com
base na resposta a esses fatores sob condições controladas. Os fatores a serem
identificados são:

»

O tipo de abrasivo

a ser encontrado

suas características

é"

(dureza,

angularidade, tamanho e forma da partícula).

»
»

O nível de impacto a ser encontrado.

»
»

Os níveis de solicitações envolvidos.
A natureza das solicitações (tensão, compressão e cisalhamentó).

»

A temperatura de operação.

»

Condições ambientais.

A quantidade de apoio fomecido ao depósito.

Os dados

usados para avaliação dos resultados

em serviço

ou em

laboratório devem ser examinados criteriosamente. Os ensaios devem reproduzir
ou assemelhar-se às condições de serviço.

11.2.3-Processos

de Aplicação

do Revestimento

Duro por Arco Elétrico

Os processos utilizados para a aplicação de revestimentos duros, como
citados anteriormente são: soldagem, brasagem e aspersão térmica. Os processos
de soldagem podem ser por arco elétrico ou por chama gasosa e os processos por
aspersão podem ser por chama, arco elétrico, plasma e detonação. O processo de
soldagem por chama envolve

menores aportes de calor, menores taxas

de

11

'

11
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resfriamento,

menor diluição

do metal de base, tem equipamento

portátil e

relativamente barato. A soldagem por arco elétrico é mais rápida, tem maiores
taxas de deposição, no geral mais barata e requer menor habilidade do operador.
Os processos por arco elétrico podem ser manuais, semiautomáticos,
automáticos e mecânicos, e os mais utilizados para revestimento são:
).>

Soldagem por arco com eletrodo de tungstênio e proteção gasosa (GTAW)

- o arco elétrico é formado entre o eletrodo de tungstênio (não consumível) e o
metal base, sendo ambos protegidos por gás hélio ou argônio ou uma mistura dos
dois. O material para reve~timento é introduzido na forma de vareta ou arame que
se funde no arco. Os revestimentos utilizados são: aços alta-liga, aços inoxidáveis
ao cromo, níquel e suas ligas, cobre e suas ligas e cobalto e suas ligas. Este
processo possui baixa taxa de deposição e diluição e é utilizado para peças com
pequenas espessuras com alta qualidade.
).>

Soldagem por arco com eletrodo consumível e proteção gasosa (GMAW e

FCAW) - o arco elétrico é formado entre o metal base e o eletrodo (consumível),
sendo ambos protegidos por um gás (argônio, dióxido de carbono, hélio ou em
várias misturas ou com oxigênio). O material para revestimento é introduzido na
forma de eletrodos nus ou arames tubulares. Os revestimentos utilizados são: aços
..

alta-liga, aços inoxidáveis ao cromo, níquel e suas ligas, cobre e suas ligas, titânio e
suas ligas e cobalto e suas ligas. Este processo possui alta diluição.
).>

Soldagem por arco com eletrodo revestido (SMAW) - o arco elétrico

formado entre o metal de base e o eletrodo (consumível).

é

O material para

revestimento é introduzido na forma de varetas revestidas. Uma vantagem é a
ampla variedade de varetas que podem ser produzidas para aplicações específicas.
).>

Soldagem

por arco submerso

(SAW) -

este processo será descrito

detalhadamente a seguir.
Segundo Noble

[26]

a escolha do processo de soldagem

é normalmente feita

com base na geometria da peça e na taxa de deposição desejada mais do que na
microestrutura e na composição química desejadas.

nnuu1I

.
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11.3 - Processo de Soldagem por Arco Submerso
11.3.1 - Características

Gerais

A soldagem por arco submerso une metais por fusão através de um arco
elétrico (ou arcos) mantido entre o eletrodo (ou eletrodos) metálico e o metal a ser
soldado. Este arco é protegido por uma cobertura de um material granular, fusível,
denominado fluxo, colocado sobre a área a ser soldada. A Figura 12 mostra um
esquema simplificado deste processo

Alimentador de
fluxo

[25].

Eletrodo nu
Eletrodo de
cobre

Figura 12 - Esquema do processo de soldagem por arco submerso

o

[25].

arco elétrico funde o metal base, o eletrodo contínuo e o fluxo, este

depositado à frente do eletrodo cobrindo o arco elétrico. A poça de solda preenche
o chanfro ou reveste o metal base e durante o resfriamento é formada uma escória
que protege o cordão da atmosfera e funciona como isolante térmico. Esta escória
é removida finalizando o processo.
As fontes de energia para soldagem podem ser do tipo retificador ou gerador

à tensão ou corrente constantes e transformador à corrente alternada. A fonte
utilizada determina a maioria dos limites dentro dos quais o processo pode operar
sendo a maioria das soldagens feitas na faixa de 400 a 1500A.
A soldagem por arco submerso pode ser empregada em:
~

Aços carbono (C até 0.29%).

~

Aços carbono tratados termicamente.

~

Aços baixa liga com cre até 690 MPa.
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)o>

Aços Cr-Mo (0.5% a 0.9% Cr e 0.5% a 1% Mo).

)o>

Aços inoxidáveis austeníticos Cr-Ni.

)o>

Níquel e suas ligas.
Este processo de soldagem apresenta as seguintes vantagens.

)o>

[25,26,27,28,29].

O processo utiliza as altas correntes que são responsáveis por desenvolverem

altas temperaturas. Isto ocorre porque a corrente é aplicada para o eletrodo a uma
pequena distância

do bico de contato, podendo suportar altas correntes

em

pequenos diâmetros de eletrodo, resultando em altas densidades de corrente que
geram altas taxas de fusão. O fato acima associado a que o fluxo concentra o calor
na zona de soldagem faz com que além dos consumíveis fundirem-se rapidamente
também ocorre uma penetração profunda no metal base possibilitando altas taxas
de deposição e altas velocidades de soldagem.
)o>

Os parâmetros de soldagem podem ser controlados de forma a utilizar amplas

faixas de corrente de soldagem, tensão de arco e velocidade

de soldagem.

Entretanto deve ser escolhida a melhor combinação dos mesmos para produzir
adequadas geometrias do cordão e propriedades do metal de solda.
)o>

Durante a soldagem não ocorrem respingos, luminosidade e radiação e assim o

operador não necessita utilizar proteção contra a radiação do arco elétrico.
)o>

O fluxo atua como desoxidante removendo os contaminantes da poça de fusão

e produz soldas com boas propriedades

mecânicas.

O fluxo pode adicionar

elementos de liga ao metal de solda.
)o>

Os consumíveis

para soldagem

são em geral de baixo custo

quando

comparados com outros processos.
)o>

As soldas apresentam alta qualidade e excelente aparência.
A seguir são listados os fatores Iimitantes deste processo:

)o>

Pela ação da gravidade, para manter o fluxo sobre a área de soldagem, este

processo apenas pode ser empregado na posição plana ou horizontal. Toma-se
necessário colocar a junta nestas posições para efetuar a soldagem.
)o>

O fluxo é higroscópico podendo assim causar porosidade por contaminar a

solda.
)o>

Com o emprego de alta energia de soldagem, usualmente forma-se uma grande

poça de fusão, que pode contribuir para a formação de trincas de cratera no início e
final da junta. Por isso são colocadas chapas de início e saída da solda,
funcionando como uma extensão da junta.
)o>

A escória formada deve ser removida do cordão de solda e em algumas

aplicações esta remoção pode ser uma operação difícil.

11
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Este processo é empregado amplamente na indústria de fabricação

e

algumas aplicações são listadas abaixo:
);. Tanques para baixa, média e alta pressões.
);. Botijões e cilindros para gases e ar comprimido.
);. Oleodutos, aquedutos, minerodutos e tubulações.
);. Turbinas elétricas, geradores e comportas.
);. Locomotivas, vagões, material ferroviário.
);. Grandes estruturas, edifícios, pontes, elevados.
);. Caldeiras, equipamentos siderúrgicos e vasos de pressão.
);. Plataformas de prospecção e exploração de petróleo.
);. Máquinas de mineração, movimentação de cargas.
);. Implementos agrícolas e maquinaria de terraplanagem.
);. Navios, dragas, motores marítimos.
);. Auto peças, rodas, eixos.
Este processo é utilizado também na recuperação de peças:
);. Rolos de Iingotamento contínuo de laminação.
);. Eixos de moenda de usina de açúcar.
);. Partes rodantes de tratores.
);. Auto peças, girabrequins.
11.3.2-Consumíveis:

Eletrodo e Fluxo

Os eletrodos são classificados

conforme norma da American Welding

Society (AWS). São fornecidos como arames sólidos nus e os eletrodos de aço são
geralmente cobreados para evitar oxidação e diminuir o desgaste no tubo de
contato. As bitolas mais utilizadas estão na faixa de 1.6 a 6.4mm de diâmetro.
Os fluxos são misturas de compostos minerais granulares com várias
formulações. Baseado na diferença dos métodos de produção, os tipos de fluxo
são: fundidos, aglomerados, ligados e misturados mecanicamente.
A basicidade dos fluxos está relacionada com a facilidade com a qual os
óxidos dissociam-se em um cátion metálico e um ânion de oxigênio. Os óxidos dos
fluxos que se dissociam facilmente são chamados básicos; os ácidos dissociam-se
em pequeno grau e os neutros são intermediários. Importantes também são o
tamanho e a distribuição

das partículas, que influenciam

na alimentação

cobrimento do fluxo, no nível de amperagem, na uniformidade e forma do cordão.

e

li

I
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o fluxo

tem as funções de proteger a poça de fusão da atmosfera cobrindo-a

com escória fundida,

desoxidar

a poça de fusão, modificar a composição,

influenciar na forma e nas propriedades mecânicas do cordão de solda.

11.3.3- Principais

Variãveis do Processo

As variáveis mais importantes e seus efeitos sobre a soldagem são:

[25,27,28]

a) Corrente:
É a mais influente das variáveis porque controla a taxa de deposição, a
penetração e a diluição da chapa base. Aumentando-se a corrente, mantendo-se os
demais parâmetros constantes, tem-se:

>
>

Maior penetração.
Maior taxa de deposição.
Correntes

excessivamente

altas

produzem

cordões

estreitos

e altos

enquanto que correntes excessivamente baixas produzem arco instável.
Recomenda-se o uso de corrente contínua com polaridade inversa (CC+,
eletrodo positivo) para rápida deposição de passes ou penetração total. A corrente
contínua com polaridade direta (CC-, eletrodo négativo) oferece maior taxa de
deposição

em relação

àquela

com polaridade

inversa,

porém, com menor

penetração. A corrente alternada produz penetração intermediária e reduz o sopro
magnético (deflexão do arco devido às forças magnéticas).
b) Tensão do arco:
Determina principalmente a forma da seção transversal do cordão e sua
aparência externa. Aumentando-se a tensão, mantendo-se os demais parâmetros
constantes, tem-se:

>
>

Aumento do consumo de fluxo.

>

Redução da porosidade.

>

Aumento da absorção dos elementos de liga do fluxo.

>

Aumento da sensibilidade às trincas.

Cordão mais plano e liso.

Tensões excessivamente altas produzem cordões de forma côncava sujeitos
a trincas e dificulta

a remoção da escória. Tensões excessivamente

baixas

produzem cordões altos e estreitos dificultando a remoção da escória nas bordas.
c) Velocidade de Soldagem
Controla

o tamanho

do cordão

e a penetração.

Aumentando-se

velocidade, mantendo-se os demais parâmetros constantes, tem-se:

a
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~

Diminuição do aporte de calor.

~

Menor taxa de deposição.

~

Menor penetração.
Velocidades

porosidade

excessivamente

e irregularidades

altas aumentam a tendência a mordeduras,

do cordão. Velocidades

excessivamente

baixas

produzem cordões convexos sujeitos às trincas, e uma larga poça de fusão que flui
ao redor do arco resultando em um cordão rugoso e inclusões de escória.
d) Diâmetro do Eletrodo
Influencia na forma do cordão, na penetração e na taxa de deposição.
Aumentando-se

o diâmetro do eletrodo, mantendo-se

os demais parâmetros

constantes, tem-se:
~

Aumento da largura do cordão.

~

Diminuição da densidade de corrente

~

Menor penetração.

~

Menor taxa de deposição.

(Almm2).

e) Extensão do Eletrodo
A extensão do eletrodo

é a distância

entre o cabeçote e a ponta do eletrodo.

A altas densidades de correntes (acima de 125 AlnlfT12) esta distância

é aquecida

pela resistência à passagem da corrente, portanto quanto maior esta distância,
maior o aquecimento e maior a taxa de deposição. Geralmente a extensão do
eletrodo

é aproximadamente

oito vezes o diâmetro do eletrodo.

f) Tipo e Preparação da Junta
Na escolha do tipo de junta deve-se levar em consideração principalmente:
~

Espessura da chapa.

~

Penetração necessária.

~

Tensões e deformações necessárias.
O tipo de junta mais utilizado na soldagem por arco submerso

é a de

topo

com ou sem chanfro. A junta deve estar isenta de óleos, graxas, ferrugem ou
qualquer resíduo que possa contaminar a poça de fusão resultando em bolhas,
porosidade e inclusões.
Murugan et a\.[30] em estudo das variáveis do processo de soldagem por
arco

submerso

significantemente

observaram

que a penetração

do cordão

não

é

afetada

pela voltagem e pela extensão do eletrodo. A penetração e a

largura do cordão diminuem com o aumento da velocidade de soldagem e o
aumento da tensão diminui o reforço e aumenta a largura do cordão de solda.
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Paranhos et aI.

[20]

estudaram diferentes revestimentos para o desgaste

abrasivo de ligas Fe-C-Cr depositados

por arco submerso. Observaram que a

tensão do arco mostrou ser um parãmetro de soldagem muito importante, pois seu
aumento tem como conseqüência um incremento nos teores de elementos de liga
do metal de solda. Observaram também que diminuindo-se

a intensidade

de

corrente há uma diminuição da quantidade de metal depositado.
Majetich

[31]

estudou

o efeito dos parâmetros de soldagem

submerso de vários revestimentos

de alto cromo na resistência

por arco

ao desgaste

abrasivo. Seus resultados mostraram que a variação dos parâmetros pode ter um
forte

efeito

na dureza,

na

composição

química

e na microestrutura

dos

revestimentos. A interação entre o fluxo e o metal de solda pode ser menor
diminuindo-se

a voltagem

e usando polaridade

direta (eletrodo negativo).

A

otimização das condições de soldagem resulta na melhora das propriedades dos
revestimentos e na redução dos custos totais.
Chandel et aI.

[32]

utilizaram-se

de programas de computador

para a

otimização de parâmetros de soldagem por arco submerso. Concluíram que o
aumento na tensão do arco aumenta a largura e reduz a penetração do cordão. O
uso da polaridade direta é indicada para revestimentos onde é necessária uma
menor diluição da chapa base. Uma maior taxa de deposição é obtida usando
correntes maiores, polaridade direta e maiores extensões do eletrodo.
Tsai et aI.

[33]

têm realizado estudos com redes neurais para a otimização

dos parâmetros de soldagem por arco submerso em revestimentos duros.

11.3.4- Controle da Diluição do Metal Base

Provavelmente a maior diferença entre a soldagem para união e a soldagem
para deposição seja a diluição que é do maior interesse, preocupação e cuidado na
deposição metálica. Do ponto de vista metalúrgico, a composição e as propriedades
do depósito são fortemente influenciadas pela porcentagem de diluição do metal
base. Devido a isto, o sucesso da técnica utilizada depende da seleção correta do
processo, dos consumíveis e dos parâmetros de soldagem para cada situação e
componentes específicos

[34].

É importante conhecer o efeito de cada parâmetro de soldagem por arco na
diluição. O controle desses parâmetros no processo de deposição é fundamental
para o resultado final. As principais variáveis de soldagem que afetam a diluição do
metal base são

[25].
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a) Amperagem: aumentando-se a amperagem (densidade de corrente) aumenta-se
a diluição do metal base. O arco torna-se mais 'espesso' e quente penetrando mais
e fundindo mais metal base.
b) Polaridade: corrente direta (eletrodo negativo) resulta menor penetração e, assim
menor diluição do metal base do que a corrente inversa (eletrodo positivo). Corrente
alternada resulta numa diluição intermediária.
c) Diâmetro do eletrodo: eletrodo de menor diâmetro

permite utilizar menor

amperagem e assim menor a diluição do metal base.
d) Extensão do eletrodo: uma longa extensão do eletrodo (eletrodos consumíveis)
diminui a diluição do metal base pelo aumento da taxa de consumo do eletrodo e
pela difusão da energia do arco quando ele atinge o metal base. Inversamente, uma
extensão pequena aumenta a diluição, dentro de certos limites.
e) Espaçamento dos cordões: menor espaçamento (maior sobreposição) reduz a
diluição devido a maior refundição do cordão anterior e menor metal base é
incorporado na poça de fusão.
f) Velocidade de soldagem: uma diminuição na velocidade de soldagem aumenta a
quantidade de metal depositado e diminui quantidade de metal base fundido,
diminuindo a diluição do metal base. Essa redução na diluição é causada pela
mudança na forma e espessura do cordão e pelo fato de que a energia do arco é
consumi da mais na poça do que no metal base.
g) Oscilação do eletrodo: maior a largura de oscilação do eletrodo reduz a diluição.
Cordões retos (stringer beads) resultam na máxima diluição. Uma maior freqüência
de oscilação resulta em menor diluição do metal base.
h) Posição de soldagem e inclinação: a posição de soldagem na qual a deposição
metálica é aplicada tem um importante aspecto na diluição obtida. Dependendo da
posição de soldagem ou inclinação, a gravidade será responsável pela posição da
poça em relação ao arco. Quanto mais a poça fica

à frente ou sob o arco, menor é

a penetração no metal base e menor a diluição; assim a poça age como um
anteparo absorvendo parte da energia do arco antes de atingir o metal base. Se a
poça estiver muito

à frente do arco não ocorrerá fusão.

i) Proteção: o meio protetor, gás ou fluxo, tem um efeito significante na diluição do
metal base. Ele influencia na fluidez e na tensão superficial da poça. Assim ele
determina o molhamento do metal de solda no metal base e a ligação das bordas
do cordão. O meio protetor também tem um efeito significativo no tipo de corrente
que pode ser usado no processo.
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j) Metal de adição no depósito: a adição de metal de deposição, além do eletrodo,
pode reduzir consideravelmente a diluição. Um metal adicionado separadamente na
forma de pó, arame, vareta e/ou fluxo reduz a diluição aumentando a quantidade de
metal depositado e reduzindo a quantidade de metal base que é fundido. Isto ocorre
porque parte da energia do arco é utilizada para fundir o material adicionado ao
invés do metal base.
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11.4-Ensaios de Desgaste Abrasivo

Os ensaios laboratoriais são uma ferramenta que o pesquisador se utiliza
para simular as condições reais permitindo o estudo dos vários fenômenos físicos,
químicos e físico-químicos que envolvem os processos. Assim, alguns ensaios de
abrasão têm sido desenvolvidos,
seguintes objetivos:
~

porém nem todos são padronizados,

com os

[35].

Entender o comportamento

ao desgaste de uma particular família

de

materiais.
~

Otimizar e/ou selecionar materiais para aplicações específicas.

~

Entender os efeitos de certas variáveis em um tipo particular de mecanismo

ou processo de desgaste.
~

Desenvolver modelos de desgaste de específicos tribossistemas.
O ensaio de abrasão pino sobre lixa e o ensaio roda de borracha são os dois

mais comuns e mais utilizados,

mas há outros tipos como o de riscamento

elementar, britador de mandíbula, moinho de bolas, abrasividade de Bond entre
outros encontrados na literatura.
A seguir está descrito o ensaio roda de borracha/areia seca utilizado neste
trabalho.

11.4.1-Ensaio de Desgaste Abrasivo

A norma ASTM G 65-94

[3]

Roda de Borracha/Areia

Seca

cobre os procedimentos laboratoriais para a

determinação da resistência de materiais metálicos

à abrasão por riscamento por

meio do ensaio da roda de borracha/areia seca. A finalidade é obter dados para
produzir uma hierarquia (rankíng) dos materiais sob condições específicas. Este
método cobre cinco procedimentos

(de A a E) os quais são apropriados para

específicos graus de resistência à abrasão ou espessura do revestimento.
O equipamento deste ensaio está esquematizado na Figura 13. A amostra é
desgastada por um areia de composição e granulometria controladas. Este abrasivo
é introduzido entre a amostra e a roda de borracha. A amostra é pressionada contra
a roda com uma força especificada por meio de braço de alavanca enquanto o fluxo
de areia desgasta o corpo de prova. A duração do teste e a força aplicada variam
de acordo com o procedimento adotado. As amostras são pesadas antes e depois
do teste e a perda de massa é registrada. Essa perda de massa deve ser
convertida para perda de volume em milímetros cúbicos devido a grande diferença
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de densidade entre os materiais. Assim o registro final

é a perda de volume pelo

procedimento adotado.

pesos

corpo de
prova

Figura 13 - Esquema do Aparato do Ensaio da Roda de borracha/areia seca

[3].

Os principais componentes e parâmetros do ensaio são:
a) roda de borracha: um anel de borracha de clorobutil

é modelado sobre o disco

metálico. Sua dureza deve estar entre 58 e 62 Shore A e sua superfície deve ser
lisa e uniforme.
b) abrasivo: deve ser areia de quartzo arredondada 50/70. Sua umidade não deve
exceder 0,5% do peso. O uso múltiplo da areia pode afetar os resultados e não

é

recomendado.
c) fluxo de areia: o fluxo de areia deve ser na forma de uma cortina uniforme e entre
uma taxa de 300 a 400 g/min.
d) motor: a taxa de revolução do motor deve ser de 200±10 rpm e a carga deve se
manter constante durante todo o ensaio.
e) balança: a balança utilizada na pesagem antes e após ensaio deve ter precisão
de 0,0019, mas para o procedimento C esta precisão deve ser de 0,00019.
f) corpo de prova: a amostra deve ser retangular de 25x76mm e espessura entre
3,2 e 12,7mm e a superfície a ser desgastada estar uniforme e relativamente lisa.
g) limpeza da amostra: a amostra deve ser limpa e seca antes e após o ensaio.
j)

resultados: os resultados de perda de massa obtidos devem ser convertidos em

perda de volume conforme a expressão a seguir (1):

Perda· de . massa(g) xl 000
Perda· de· volume(mm3) = Densidade(g / cm3)

(1)

li
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Grigoroudis e Stephenson

em seus estudos confirmaram que este teste é

[36]

realmente um ensaio conduzido à baixa tensão, ou seja, a partícula abrasiva não
quebra ou fratura durante o ensaio.
Xu et aI.

[37]

compararam ensaios de laboratório e de campo (chapas

revestidas de transportadores de minérios em uma mina do Oeste da Austrália) e
concluíram que o ensaio roda de borracha/areia seca fornece o resultado mais
próximo em relação ao ensaio realizado em campo na seleção de ferros fundidos
brancos. O ensaio da roda de borracha/areia seca foi comparado com ensaio de
pino sobre tambor e um teste de impacto.
Swanson

[38]

comparando o teste da roda de borracha/areia seca com testes

de campo (sonda com a ponta revestida anexada a um dispositivo fixado em um
trator operando em campos do Arizona nos Estados Unidos) em três tipos de aço
(1020,1045,4340)

e liga de alumínio (6061-T6) concluiu que este ensaio simula o

desgaste abrasivo dos materiais estudados em solos arenosos.
Stevenson e Hutchings

[39]

utilizaram o ensaio da roda de borracha/areia

seca modificado (a amostra na horizontal, a roda abaixo da amostra e anel de
borracha de poliuretano) em relação ao normalizado e concluíram que o coeficiente
de atrito é independente da velocidade e da carga aplicadas à amostra e também é
independente

do tipo de borracha (borracha de poliuretano

ou borracha de

clorobutil) utilizada no ensaio.
Wirojanupatump
comum

em ensaios

e Shipway

[40]

compararam

da roda de borracha/areia

o comportamento
seca

de aço

(G65) , da roda de

borracha/areia molhada (G105) e da roda de aço/areia molhada (8611). Concluíram
que o desgaste abrasivo é maior para a roda de aço em ambos meios (seco e
úmido). Em condições secas, a taxa de desgaste com alumina angular é similar
com a roda de borracha ou de aço. Utilizando-se sílica arredondada o desgaste é
maior para a roda de aço, pois esta fratura a partícula e a toma angular.
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11I- MATERIAIS E MÉTODOS

11I.1- Soldagem dos Cordões

11I.1.1- Chapa base, arame e fluxos

Neste trabalho foi utilizada uma chapa laminada de aço SAE 1020 produzida
pela USIMINAS com dimensões de 310,0 x 120,0 x 25,4mm como metal de base
para a deposição do revestimento.
Como consumíveis foram utilizados o arame com especificação AWS EL-12
(Anexo 01 - parte A) com diâmetro nominal de 3,175mm (1/8") e quatro fluxos
ligados comerciais denominados neste trabalho como: E (mistura de dois fluxos
utilizada na indústria), M, L e R (Anexo 01 - parte B).

11I.1.2- Equipamento

Foi

utilizada

de Soldagem

uma

transformador-retificador,

11I.1.3- Procedimento

máquina

BAMBOZZI

modelo

TR-3600

do

tipo

com tensão constante, a 100%.

de Soldagem

As chapas foram limpas para retirar graxas e ferrugens e não haver
contaminação do cordão de solda. Foram fixadas duas chapas em seqüência com
grampos para não ocorrer desalinhamento em relação ao carro porta eletrodo.
Para uma menor diluição da chapa base foi utilizada corrente contínua com
polaridade direta (CC-). Primeiramente foi feito um cordão central em toda a
extensão da chapa, em seguida o cordão lateral esquerdo (em relação ao ponto
inicial da solda) e para finalizar a primeira camada, o cordão lateral direito. Assim
formou-se a primeira camada com três cordões de solda. A mesma seqüência foi
repetida para fazer mais três cordões sobre os cordões anteriores formando-se a
segunda camada. A Figura 14 mostra um esquema da seqüência de passes. A
temperatura de interpasse não ultrapassou 250°C.
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início

chapa base

Figura 14 - Seqüência de soldagem dos cordões

Foram utilizados dois conjuntos de parâmetros de soldagem mostrados na
Tabela 03. O conjunto 02 é utilizado na indústria e o conjunto 01 é uma condição
melhorada através de dados da literatura. O aporte de calor foi calculado conforme
a equação (2).

Ht = 60xVxI

(2)

v

onde:
Ht é o aporte de calor em kJ/cm.
V é a tensão do arco em V.
I é a corrente em A.

v é a velocidade de soldagem em cm/min.

Tabela 03 - Dois conjuntos de parâmetros de soldagem dos cordões de solda.

Velocidade (cm/min)

Tensão

M

Aporte de calor (kJ/cm)

55

50

30

26

14,7

13,7

Com estes dois conjuntos de parâmetros utilizou-se o arame EL-12 e variouse o fluxo para todos os cordões de solda. Então foram feitas oito condições
distintas que estão mostradas na Tabela 04.
Não foram feitos pré e pós-aquecimento

da chapa base e tampouco a

secagem dos fluxos reproduzindo assim os procedimentos utilizados na indústria.
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Tabela 04 - Condições dos oito cordões de solda

Conjunto de parâmetros

1

2

1

2

1

2

1

2

11I.2- Confecção dos corpos de prova

Os corpos de prova foram retirados do centro dos cordões de solda na
secção longitudinal como mostra a Figura 15. Foram feitos seis corpos de prova
conforme a norma ASTM G 65-94

[31

de cada condição como mostra a Figura 16. O

acabamento final foi feito na retífica. O material restante foi utilizado na análise
química do metal de solda, nas micrografias e macrografias. Foram feitos também
seis corpos de prova com aço SAE 1020 conforme a norma ASTM G 65-94

[3]

como

mostra a Figura 16, para referência dos resultados obtidos.
cordões de
solda

chapa
base

Figura 15 - Posicionamento dos corpos de prova em relação aos. cordões

~[I__
~

75,Omm

D

I
~

~ 21,5mm ~

Figura 16 - Dimensões do corpo de prova conforme ASTM G65-94

[31•

11I.3- Ensaios

11I.3.1-Ensaio de Dureza Vickers

O equipamento utilizado para as medidas de dureza foi um durômetro Leco
RT-240. As normas utilizadas foram ASTM E 140-95

[411,

ASTM E 19-94

[42]

e ASTM
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E 92-82

[43].

Fez-se cinco medidas da região central do corpo de prova, calculou-se

a média e o desvio padrão das cinco medidas. Para realizar essas medidas foram
utilizados os corpos de prova dos ensaios de abrasão antes de serem desgastados
e foi tomado o cuidado para que essas medidas não prejudicassem a região da
superfície dos corpos de prova a ser desgastada.

111.3.2- Ensaio de Desgaste da Roda de Borracha I Areia Seca

o

ensaio de desgaste

foi feito em um abrasômetro do tipo Roda de

borracha/areia seca do Laboratório de Tribologia do Departamento de Engenharia
de Materiais, Aeronáutica

e Automobilística

especificações da norma ASTM G65-94

[3].

-

USP - São Carlos conforme

O equipamento utilizado é mostrado na

Figura 17.

Figura 17 - Foto do abrasômetro utilizado nos ensaios de desgaste.

O ensaio foi conduzido conforme a norma ASTM G65-94

[3]

Procedimento A

para todos os corpos de prova. Os parâmetros do ensaio estão na Tabela 05. As

37

amostras foram pesadas antes do ensaio e após o ensaio foram limpas em álcool
anidro e secas antes de serem pesadas novamente. Foi utilizada uma balança de
precisão para as pesagens das amostras da marca Mettler com capacidade de 160
gramas
A areia utilizada foi monitorada constantemente por meio de microscopia
óptica para garantir que a partícula abrasiva estivesse de acordo com a norma.
Esse cuidado foi tomado porque neste trabalho a areia foi utilizada duas vezes e
devido a isto ela foi sempre peneirada antes de ser colocada

no silo do

abrasômetro. Foram feitas fotografias da areia antes do ensaio de abrasão e após o
término do ensaio de abrasão para avaliação da mesma.
Para o cálculo da perda de volume foi utilizada a densidade de 7,9 g/cm3
para as amostras soldadas. Essa densidade foi calculada

no Laboratório

Análises Químicas do Departamento de Engenharia de Materiais, Aeronaves
Automobilística

de
e

da USP - São Carlos. Para o aço 1020 a densidade tabelada

utilizada foi 7,86

g/cm3.

A média e o desvio padrão da perda de volume foram

calculados para todas as amostras.

Tabela 05 - Parâmetros do ensaio de desgaste

Fluxo de areia

330g/min

Número de voltas

6000

11I.4- AnAlise Química dos Cordões de Solda

A análise química dos oito cordões foi feita por espectrometria de plasma
com material excedente dos corpos de prova.

11I.5- AnAlise Metalogrãfica

e AnAlise Superficial

11I.5.1- Macrografia

A macrografia foi feita somente para os dois conjuntos de parâmetros de
soldagem mostrando a diferença na aparência e na forma dos cordões com a
mudança dos parâmetros. Fez-se o Iixamento das amostras em lixas d'água de 80,
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150, 320, 400 e 600. O polimento foi feito em óxido de cromo 10l-Lm.Para o ataque
usou-se Nital 2%. Fez-se uma foto (3X) para cada um dos dois conjuntos.

11I.5.2- Micrografia

Da extremidade de um corpo de prova de cada condição foi retirado um
quadrado de aproximadamente

10,Omm de aresta, em corte transversal,

para

análise microestrutural. A região não apresentava desgaste nenhum.
Estes quadrados foram embutidos a frio em resina de estireno. Fez-se o
Iixamento em lixas d'água de 80, 150, 320, 400 e 600. O polimento foi feito
primeiramente em óxido de cromo 10I-Lme depois em pasta de diamante 6 ,OI-Lm
,
3,0l-Lm,1,OI-Lme 0,251-Lmseqüencialmente.
Para revelar a microestrutura as amostras foram atacadas com Nital 2% e
foram feitas duas fotos em diferentes aumentos (200 e 1000X) da região central das
mesmas.
Essas amostras foram lixadas e polidas novamente na mesma seqüência
citada anteriormente, retirando-se assim o ataque anterior. Para revelar a presença
de austenita retida nas amostras foi feito um pré-ataque com Nital 2% seguido de
e foram feitas fotos (1000X) da região central das

um tingimento com Klemm I

[44]

mesmas.

utilizado

O Equipamento

para as fotos da microestrutura

foi um

Microscópio Óptico Metallovert - Variophoto Leica.

11I.5.3- Fotografia do Corpo de Prova Desgastado

Uma foto de um corpo de prova desgastado foi feita para mostrar a
aparência da região desgastada e sua localização exata em todos os corpos de
prova submetidos ao ensaio de desgaste.

11I.5.4- Microscopia

Eletrônica

de Varredura - MEV

Para fazer a análise da superfície desgastada foram retirados da região
central desgastada
aproximadamente
equipamento

de um corpo de prova de cada condição

um cubo de

10,Omm de aresta. A limpeza das amostras

foi feita em

de ultra-som

com álcool

isopropílico

durante

12 minutos.

O

equipamento utilizado para as fotos foi um microscópio eletrônico de varredura
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DSM - 960. Foram feitas uma foto com aumento de 1000X para cada condição
mostrando assim a aparência dos sulcos deixados pelo abrasivo.

11I.6- Anãlise da Areia

11I.6.1- Granulometria

da Areia

Fez-se a análise granulométríca da areia através do peneíramento de 1,0
quilograma da areia utilizada nos ensaios de desgaste e para isto foi utilizada uma
balança Oertling com capacidade

de 1600 gramas e um peneirador

Solotest

automático durante 5 minutos.

11I.6.2- Fotografia da Areia

Foram feitas duas fotografias (16X) da areia utilizada nos ensaios. Uma
antes dos ensaios e uma após os ensaios para avaliação e demonstração

do

abrasivo utilizado nos ensaios de desgaste. Para fotografar a areia foram utilizadas
lâminas de vidro com uma fina camada de vaselina para a fixação da mesma.

11I.7- Cãlculo da Diluição da Chapa Base

A diluição da chapa base é um dado importante nos processos de soldagem
para revestimentos, como relatado anteriormente. Para chapas base sem chanfro
um esquema do cordão de solda está na Figura 18 para ilustrar como foi feito o
cálculo da diluição da chapa base.

+

-

+

Penetraçao _

t

-= Reforço
t

Figura 18 - Esquema da diluição da chapa base.
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Para o cálculo da diluição da chapa foram utilizadas as macrografias das
duas condições de soldagem. Digitalizou-se as duas fotografias e utilizando-se do
programa de análise de imagem Mocha, registrou-se cinco medidas das áreas do
reforço (Ar) e cinco medidas das áreas da chapa base diluída (Ap). Com a média
desses dados calculou-se a diluição da chapa base através da seguinte fórmula (3):

D=

Ap
Ap+Ar

xlOO

onde:
O: diluição da chapa base

(0/0).

Ap: área da chapa base diluída
Ar: área do reforço da solda

(mm2).

(mm2).

(3)
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IV - RESULTADOS

IV.1 - Análise Química dos Cordões de Solda

A Tabela

06 demonstra

o resultado das análises químicas dos principais

elementos químicos em porcentagem de peso dos oito cordões de solda.

Tabela 06 - Análise química dos oito cordões de solda.
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IV.2 - Fotografia do Corpo de Prova

A Figura 19 mostra a aparência
desgaste.

Podemos

de um corpo de prova após o ensaio de

opservar o alinhamento

da roda de borracha em relação ao

corpo de prova e a uniformidade dos riscos.

Figura 19 - Fotografia do corpo de prova após o ensaio de desgaste.
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IV.3 - Macrografias

Na Figura 20 estão as macrografias da secção transversal da solda de
múltiplos passes mostrando os dois conjuntos de parâmetros de soldagem.

O

conjunto 01, representado pela fotografia (a) mostra cordões um pouco mais largos
em relação ao conjunto 02, representado pela fotografia (b) com cordões mais
estreitos e mais altos.

(a) Conjunto 01. Cordões mais largos.

(b) Conjunto 02. Cordões mais estreitos e mais altos.

Figura 20 - Macrografias dos dois conjuntos de parâmetros de soldagem.
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IV.4 - Resultados

do Ensaio de Dureza

A Tabela 07 mostra os resultados do ensaio de dureza Vickers para os oito
cordões de solda na região central do corpo de prova. Podemos observar que os
cordões da condição 01 apresentaram

uma dureza superior em relação aos

respectivos cordões da condição 02.

Tabela 07 - Medidas de dureza Vickers na região central dos oito cordões de solda

:ii~ºI[QãºiimNl~g~gªi:1
iIIINIªg~ºªI~lil~~glgªll~
liM~ºliºªI~:!INI~g~gª!$i,~gli!~~U(HJ~j:
1E

364.8

350.4

356.7·

358.5

352.2

356.5±5.7

1M

273.4

261.2

274.8

278.3

286.2

274.8±9.1

1L

264.2

264.8

270.8

270.8

272.0

268.5±3.7

1R

337.8

336.0

349.5

336.0

347.7

341.4±6.6

IV.S - Micrografias

As Figuras 21, 22, 23 e 24 mostram as microestruturas das regiões centrais
dos cordões de solda. Podemos observar as modificações das microestruturas com
a mudança dos parâmetros de soldagem e com a variação dos consumíveis.
As Figuras 25, 26, 27 e 28 mostram a presença da austenita retida (fase
branca) em todos os cordões de solda.
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(a) 1E

(b) 2E

Figura 21 - Fotografias das microestruturas dos cordões de solda 1E e 2E. (a)
martensita de agulhas e (b) martensita revenida com ferrita (branca).
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(c)

1M

(d} 2M
Figura 22 - Fotografias das microestruturas dos cordões de solda 1M e 2M. (c)
martensita revenkta com ferrita (branca). (d) martensita revenida com ferrita
(branca).
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(e) 1L

(f) 2L

Figura 23 - Fotografia das microestruturas dos cordões de solda 1L e 2L. (e)
martensita revenida com ferrita (branca). (f) martensita revenida com ferrita
(branca).
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(g) 1R

(h) 2R

Figura 24 - Fotografias das microestruturas dos cordões de solda 1R e 2R. (g)
martensita de agulhas. (h) martensita de agulhas.
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(a) 1E

(b) 2E

Figura 25 - Fotos da austenita retida (branca) nas amostras 1E (a) e 2E (b).

---------

--

-

---

---
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(c) 1M

(d) 2M

Figura 26 - Fotos da austenita retida (branca) nas amostras 1M (c) e 2M (d).
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(e)

1L

(f) 2L

Figura 27 - Fotos da austenita retida (branca) nas amostras 1L (e) e 2L (t).
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(g) 1R

(h) 2R

Figura 28 - Fotos da austenita retida (branca) nas amostras 1R (g) e 2R (h).
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IV.6 - Fotografia da Areia
A Figura 29 mostra a areia utilizada no ensaio de abrasão. A fotografia (a)
mostra a areia antes do ensaio e a fotografia (b) mostra a areia após o ensaio de
abrasão.

(a) areia antes do ensaio-

~

.•..•

(b) areia após o ensaio
Figura 29 - Fotografia da areia utilizada no ensaio de abrasão.
(a) areia antes do ensaio e (b) areia após o ensaio.
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IV.7 - Resultados dos Ensaios de Abrasão

As Tabelas 08.1 a 08.9 mostram os resultados dos ensaios de abrasão de
todas as amostras dos oito cordões e a amostra padrão. A Tabela 09 mostra o
resultado da média com o desvio padrão das medidas das amostras e o coeficiente
de variação como requer a norma ASTM G65-94.

Tabela 8.1 - Resultados dos ensaios de abrasão do cordão 1E.
(* amostra utilizada no·cálculo do desgaste)

1E-i *

155.2740

1550.270

0.2470

31.27

Tabela 8.2 - Resultados dos ensaios de abrasão do cordão 2E.
(* amostra utilizada no cálculo do desgaste)

2E-1

2E-5*

155.2035

154.8500

0.3535

44.75

Tabela 8.3 - Resultados dos ensaios de abrasão do cordão 1M.
(* amostra utilizada no cálculo do desgaste)

1 M-1*

156.3690

156.0125

0.3565

45.13

jM~~

~!$~;Ot.jO

j$$Uêi4eº

OH~l'1iO

4s196

1M-3*

155.7420

155.4220

0.3200

40.51

fM+4j

1ºç;'~~~O

1M-5

154.7515

1$p~i~Q9p
154.4580

5151
37.15
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Tabela 8.4 - Resultados dos ensaios de abrasão do cordão 2M.

Tabela 8.5 - Resultados dos ensaios de abrasão do cordão 1L.

Tabela 8.6 - Resultados dos ensaios de abrasão do cordão 2L.

Tabela 8.7 - Resultados dos ensaios de abrasão do cordão 1R.

55

Tabela 8.8 - Resultados
(* amostra

dos ensaios de abrasão

utilizada

do cordão 2R.

no cálculo do desgaste)

35.95
2R-5*

157.2140

156.9380

Tabela 8.9 - Resultados

0.2760

dos ensaios de abrasão da amostra

P-1*

151.7180

151.1760

0.5340

P-3*

151.6525

151.1000

0.5525

Tabela 09 - Resultados
a média e o desvio

34.94

do ensaio de abrasão mostrando
padrão das amostras

P.

67.94

o coeficiente

de variação,

1E, 2E, 1M, 2M, 1L, 2L, 1R, 2R e P.

iiGºrdºª$HHQQªficiêntÊl!!dêiNZafjãçãpi(v)M~diãii~tt&itH'~\!{mim~
1E

3.59

33.7±1.35

1M

44.5±2.79

1L

2.01

45.1±0.82
33.2±2.03
68.9±1.78

IV.S - Microscopia

Eletrônica

de Varredura das Regiões Desgastadas

As Figuras 30, 31, 32 e 33 mostram as fotografias
de varredura
condições
principal

das regiões desgastadas

de soldagem.
micromecanismo

Podemos

da microscopia

eletrônica

de um corpo de prova de cada uma das oito

observar

que ocorreu microssulcamento

de remoção de material.

como
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(a) 1E

(b) 2E

Figura 30 - Fotografias da microscopia eletrônica de varredura da região
desgastada das amostras 1E e 2E. Observamos microssulcamento como
mecanismo predominante e aparecem pites (flechas).
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(c) 1M

(d) 2M

Figura 31 - Fotografias da microscopia eletrônica de varredura da região
desgastada das amostras 1M e 2M. Observamos microssulcamento como
mecanismo predominante e aparecem pites (flechas).
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(e)

1L

(f) 2L

Figura 32 - Fotografias da microscopia eletrônica de varredura da região
desgastada das amostras 1L e 2L Observamos microssulcamento como
mecanismo predominante e aparecem pites (flechas).
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(g) 1R

(h) 2R

Figura 33 - Fotografias da microscopia eletrônica de varredura da região
desgastada das amostras 1R e 2R. Observamos microssulcamento como
mecanismo predominante e aparecem pites (flechas).
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IV.9 - Resultados do Cálculo da Diluição da Chapa Base

As Tabelas 10 e 11 mostram as medidas das áreas do reforço (Ar) e as
medidas das áreas da chapa diluída (Ap) com a média e o desvio padrão. A Tabela
12 mostra o resultado da diluição da chapa base para cada conjunto.

Tabela 10- Cinco medidas das áreas do reforço (Ar) para cada conjunto.

Tabela 11 - Cinco medidas das áreas da chapa diluída (Ap) para cada conjunto.
38,14 37,19 39,03 37,19 38,31

IV.10 - Granulometria

da Areia

A Tabela 13 mostra o resultado do levantamento da granulometria da areia
utilizada

no ensaio

de desgaste.

Houve uma perda de 0,15% durante

peneiramento.

Tabela 13 - Granulometria da areia

0,297

prato

0,51

12,19

o
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v-

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

V.1 - Análise Quimica dos Cordões de Solda

Podemos observar através da Tabela 06 que o conjunto de soldagem 01 foi
responsável por uma maior absorção dos elementos de liga dos fluxos, pois o
eletrodo e a chapa base são neutros, ou seja, não contribuem para adição de
elementos de liga no cordão de solda. Ocorreu aumento dos teores de carbono,
manganês e cromo principalmente,

independentemente

do fluxo utilizado. Esse

aumento ocorre devido o aumento da tensão do arco elétrico que provoca uma
maior absorção dos elementos de liga do fluxo. Essa variação do teor dos
elementos de liga foi responsável

pela microestrutura

final diferenciada

das

amostras. O cromo e o manganês aumentaram a temperabilidade dos cordões de
solda, ou seja, a curva de transformação foi deslocada para a direita resultando em
uma microestrutura predominantemente martensítica.
O uso dos fluxos E e R resultou no aumento dos teores de C, Cr e Mn que
foi responsável pela microestrutura diferenciada desse cordões de solda em relação
aos demais. Os teores de cromo, manganês e carbono estão maiores nas amostras
1E, 1R e 2R que apresentaram uma microestrutura final de martensita de agulhas e
são as amostras que apresentaram um melhor desempenho

nos ensaios de

desgaste abrasivo à baixa tensão em relação às demais amostras.

V.2 - Macrografia

Conforme a Figura 20 que mostra as macrografias dos dois conjuntos de
parãmetros de soldagem,

podemos observar que o conjunto 01 resultou em

cordões mais largos devido a aumento da extensão do eletrodo e da densidade de
corrente que aumentam a taxa de deposição produzindo cordões mais largos em
relação ao conjunto 02. O aumento da tensão do arco colaborou também para
obtenção de cordões mais planos para o conjunto 01 .
V.3 - Ensaio de Dureza

Através da Figura 34 podemos observar que o conjunto 01 proporcionou
aumento de dureza para todos os fluxos em relação ao conjunto 02. Esse aumento

62

da dureza

é resultado

da maior absorção dos elementos de liga desse conjunto em

relação ao conjunto 02. Esse aumento foi mais pronunciado para as amostras 1R
em relação à 2R e 1M em relação à 2M.
A Figura 35 mostra como a dureza comporta-se com o teor de carbono das
amostras. Podemos observar que não há uma relação direta entre dureza e
porcentagem de carbono.
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Figura 34 - Dureza dos oito cordões de solda.
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Figura 35 - Dureza em função do teor de carbono das amostras.
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V.4 - Corpo de Prova

Através da Figura 19 podemos verificar que a região desgastada apresenta
uniformidade dos riscos, ou seja, riscos paralelos entre si e paralelos em relação ao
corpo de prova. Esta região está centralizada no corpo de prova indicando um
alinhamento correto do anel de borracha em relação ao corpo de prova como
requer a norma do ensaio. O aspecto dessa região está em conformidade com o
exigido pela norma de conduta desse ensaio

[3].

O equipamento utilizado nesse ensaio de desgaste roda de borracha/areia
seca já foi utilizado em outros trabalhos

[45]

apresentando excelentes resultados e

esses sempre de acordo com a norma ASTM G65-94

[3].

V.5 - Micrografias

Através da Figura 21 podemos observar que a microestrutura na amostra 1E
é predominante de agulhas de martensita enquanto que a amostra 2E apresenta
predominantemente
martensita

revenida

respectivamente

martensita
mais

revenida. As amostras

refinada

em

relação

às

1M e 1L apresentam
amostras

2M

e

2L

e também regiões de ferrita (regiões brancas da foto) como

mostram as Figuras 22 e 23. As amostras 1R e 2R apresentam uma matriz
martensítica de agulhas sendo que 1R está mais refinada como mostra a Figura 24.
Essas microestruturas são resultantes da composição química dos cordões e dos
ciclos térmicos que ocorreram durante o processo de soldagem dos cordões.
Podemos observar através das Figuras 25, 26, 27 e 28 a presença de
austenita retida (pequenas regiões brancas da foto) que aparece entre as agulhas
da martensita ou dispersa na martensita revenida. O efeito da austenita retida tem
sido relatado, como citado anteriormente, como benéfico para o desgaste abrasivo
apesar do seu efeito não estar completamente esclarecido. No presente trabalho
não foi investigado o efeito desta microfase sobre o desgaste abrasivo. Este estudo
requer uma análise minuciosa desta microfase, pois ela pode conter martensita em
seu interior formando o constituinte denominado AM (austenita-martensita)

[46].

I! .
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V.6 -Areia

A Figura 29 mostra que a areia utilizada não sofreu desgaste e não sofreu
fraturas durante o ensaio de abrasão e está dentro das especificações da norma

[3].

Esta areia foi reutilizada aproximadamente duas vezes neste trabalho e devido a
. isto ela foi peneirada sempre antes de ser colocada no silo do equipamento de
abrasão.

V.7 - Ensaios de Abrasão

Dos resultados do ensaio de abrasão das amostras 2E (Tabela 8.2), 1M
(Tabela 8.3), 2M (Tabela 8.4) e 2R (Tabela 8.8) não foram todos os resultados dos
seis corpos de prova obtidos utilizados no cálculo final da média da perda de
volume porque alguns apresentaram valores completamente diferentes dos outros
resultados. Nos corpos de prova que não foram utilizados no cálculo da perda de
volume foi observado que o desgaste não estava uniforme nos corpos de prova
como requer a norma para validar

o ensaio de desgaste. Por isso foram

descartados alguns resultados (2E-1 e 2E-3; 1M-5 e 1M-6; 2M-1 e 2M-2; 2R-1) para
o cálculo final da média da perda de volume. Em todas as vezes que os corpos de
prova apresentaram esse problema o anel de borracha do equipamento foi trocado
por um novo, pois se observou que o anel apresentava partes descoladas da roda
de aço. A troca do anel garantiu a continuidade dos ensaios seguintes conforme a
norma.
A Figura 36 mostra a perda de volume de cada amostra e do metal base e
através dele podemos observar que as amostras do conjunto 01 apresentaram um
melhor resultado comparando-se com as respectivas amostras do conjunto 02. Os
melhores resultados são das amostras 1R, 1E e 2R respectivamente.

Essas

amostras apresentaram as microestruturas de martensita de agulha enquanto que
as demais apresentaram martensita revenida como microestrutura predominante.
Entre as amostras de martensita revenida, as amostras com microestrutura mais
refinada mostraram um desempenho melhor como pudemos observar nas amostras
1M e 1L em relação às amostras 2M e 2L, respectivamente. O metal base P
apresentou o pior desempenho em comparação com todos os revestimentos, como
esperado. Os revestimentos 1R, 1E e 2R apresentaram praticamente o dobro da
resistência ao desgaste abrasivo em relação à amostra P.
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Figura 36 - Perda de volume dos oito cordões de solda e do metal base.

A Figura 37 mostra como a perda de volume da amostras comporta-se com
a porcentagem de carbono. Observamos que com aumento do teor de carbono há
uma tendência na perda de volume das amostras diminuir e isto está relacionado
com a microestrutura final dos revestimentos.
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Figura 37 - Perda de volume das amostras em função do teor de carbono.

A Figura 38 mostra como a perda de volume comportou-se em função da
dureza das amostras. Podemos observar que não há uma relação direta entre
dureza e resistência à abrasão. A dureza, neste caso, não pode ser referência
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como demonstrativo

da resistência

ao desgaste, pois amostras com durezas

equivalentes apresentaram perdas de volume muito distintas.
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Figura 38 - Perda de volume em função da dureza das amostras.

V.S - MEV das Regiões Desgastadas

Através das Figuras 30, 31, 32 e 33 primeiramente podemos observar a
uniformidade dos riscos na região desgastada. Observa-se pela aparência que
ocorreu o microssulcamento

para todas as amostras como micromecanismo

predominante de remoção de material. Observa-se também o aparecimento de
micropites em todas as amostras, mas em maior quantidade nas amostras 2E, 1M,
2M, 1L e 2L. As amostras que apresentaram os melhores desempenhos no ensaio
de desgaste apresentaram micropites em menores quantidades.

V.9 - Diluição da Chapa Base

Através da Tabela 12 podemos observar que a diferença na diluição da
chapa base para ambas condições não foi expressiva demonstrando que as duas
condições proporcionaram baixa diluição da chapa base. Este baixo valor é devido
principalmente à utilização da corrente contínua com polaridade direta (CC-), pois a
soldagem por arco submerso pode resultar em uma diluição da chapa base de até
60%, dependendo dos parâmetros de soldagem. Isto proporcionou também que os
cordões de solda fossem constituídos principalmente de fluxo e arame, ou seja,
uma microestrutura diferenciada com apenas duas camadas de cordões de solda.
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VI - CONCLUSÕES

Analisando os resultados obtidos neste trabalho podemos estabelecer as
seguintes conclusões:

1) O conjunto 01 de soldagem (velocidade de 55cm/min, extensão do eletrodo de
35,Omm, tensão de 30V, corrente de 450A) resultou na melhora do desempenho
em relação ao desgaste abrasivo a baixa tensão comparativamente ao conjunto 02
(velocidade de 50cm/min, extensão do eletrodo de 25,5mm, tensão de 26V,
corrente de 440A) para todos os fluxos utilizados.

2) Os revestimentos feitos com os fluxos E e R (1E, 1R e 2R) foram os que
apresentaram as menores perdas de volume em comparação com os revestimentos
feitos com os fluxos M e L.

3) A martensita de agulhas presente nas amostras 1E, 1R e 2R foi a microestrutura
com a qual obteve-se os melhores resultados de desgaste abrasivo a baixa tensão.

4) A microestrutura mostrou ser fator determinante nesses resultados de desgaste
abrasivo a baixa tensão.

5) É possível obter melhores produtos na área de revestimento contra o desgaste
abrasivo com pequenas e simples modificações nos parâmetros de soldagem e
com a utilização de fluxos comerciais, o que está ao alcance de qualquer indústria
nacional de recuperação de peças rodantes de tratores.

6) O mecanismo de remoção de material predominante nesses revestimentos sob
desgaste abrasivo foi o microssulcamento.
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VII - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho abriu espaço para mais algumas idéias e sugestões

de

trabalhos como:

1) Fazer uma avaliação dos detritos do ensaio de abrasão para melhor verificação
dos micromecanismos de desgaste atuantes.

2) Verificar o comportamento destes revestimentos sob condições diferentes como
em ensaios de desgaste a alta-tensão do tipo pino-sobre-lixa.

3) Realizar testes de campo para verificação do desempenho em serviço destes
revestimentos.
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VIII - ANEXO 01

Parte A

a arame utilizado na soldagem foi o EL - 12. a E significa que é um
eletrodo, o L significa que tem baixo teor de manganês (0,25 - 0,60%) e o número
12 significa que tem médio teor de carbono.
A composição média do EL - 12 é dada a seguir:
0,04 - 0,14% C
0,25 - 0,60% Mn
0,1% Si
0,03% P
0,03% S
0,35% eu
0,50 outros
Fe balanceado.

Parte B

as fluxos utilizados neste trabalho foram os Iistados a seguir:
•

Fluxo E: fluxo ESAB. Mistura de uma parte de 10.60R e duas partes de 10.35 .

•

Fluxo M: fluxo Carboox 35-Mo.

•

Fluxo L: fluxo Lincoln H353 .

•

Fluxo R: fluxo Carboox R-60.

a fluxo E é a mistura utilizada na indústria de recuperação dos "links" dos
tratores.
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