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MICROESTRUTURA E TENACIDADE NA ZONA AFETADA PELO CALOR

DE SOLDAS DE AÇOS-LIGA COM J , S I Ni .

l. :
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Êrico Rodolpho Bussinger

RESUMO

A v e r i f i c a ç ã o exper imenta l da^-trenãc idade na
zona a f e t a d a pelo ca i t f rTde/so ldas de^açtís executadas corn^
t rodos revestJLdos ,se tor/ía difícjrfde ser conseguida^Sevido
a pequena^extensao da itegjjwr fragilizada de crescimento de

0—prüAciiLu txaballio-ae propor—a-Vcorrclacionar

a microestrutura obtida a diferentes níveis de energia de

soldagem(l,7 a 30,6 kj/cm) com a tenacidade, medida pelo en-

saio de impacto Charpy. Os corpos de prova utilizados para a

verificação da tenacidade foram preparados com tratamentos

térmicos que simularam condições próximas às encontradas na

ZAC, com o fim de se obter as mesmas microestruturas, porém

de forma mais homogênea,

U)s resultados indicaram a existência de uma

faixa ótima de energia de soldageiA, que dá origem ã microes-

trutura mais tenaz.Esta faixa se desenvolve ui torno de 14kJ/cm.
(cT.G.)
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, I - Introdução - A importância da compreensão dos fatores con-

troladores da tenacidade, na zona afetnda pelo calor (ZAC) das
soldas de iiços, consiste no fato de que a fratura fvãgil pode

l ter início em uma série de defeitos, na própria ZAC, ou que
crescem em direção a ela. Mas a propagação e a conclusão da fra

ij tura dependem fundamentalmente da tenacidade da região onde es
•" sa fratura se propaga. E isso é tanto mais significativo quan-

:; to mais baixa ê a temperatura de trabalho do material, como é
êt (11
¥ o caso do aço 3,5lNil ; , e tanto mais frágil é a ZAC da sol-

I da<2).
ti
I No caso específico da tenacidade da ZAC, com-
! preender o que a influencia se torna sensivelmente mais sim-
f pies que o que influencia a tenacidade da zona fundida, uma vez
I que a composição química da ZAC é a mesma do metal base. supos^
f ta bem conhecida. A tenacidade seria então, influenciada apenas
f por mais um fator, a microestrutura, que por sua vez depende a
I penas do ciclo térmico, para cada aço.

; I A verificação experimental da tenacidade da
i? ZAC se torna difícil de ser conseguida com segurança, tendo em
i; vista sua pequena extensão, e em conseqüência, a dificuldade de
< se localizar nela o entalhe ou ponto de início da fratura, bem
'i como de se garantir que a fratura se desenvolva inteiramente
| dentro da ZAC. No caso específico dos aços ao Ni, destinados ao
|:. uso em baixas temperaturas, onde se requer boa tenacidade, ére
p comendada uma baixa energia de soldagera1 * , o que acarreta uma
I extensão da ZAC muito pequena e dificulta ainda mais a deternd
I nação segura de sua tenacidade. Apesar dessa dificuldade, tem-
I -se insistido muito em analisar a tenacidade da ZAC na própria
t junta soldada, como é o caso da tendência vigente no "The Wel-
I • fZ)
| ding Institute"*- visando sempre a avaliação exata da proprie
I dade procurada.

I A outra opção seria uma verificação indireta
I da tenacidade da ZAC através de corpos de prova de simulação,
I utilizando diversos meios de aquecimento e controle1 . Atra-

I vês de comparações, além de previsões teóricas baseadas na di-

f fusão de calor, tentar-se-ia obter microestruturas o mais seme

1 lhantes possível com as microestruturas obtidas na soldagem
| real. As vantagens da técnica de simulação sobre a solda real



seriam, segundo Perdigão*1 ' : uma maior extensão da região ana-

lisada, sua maior homogeneidade, o fato de se possuir um histo

rico térmico conhecido e de se poder inclusive registrar as

transformações microestruturais da austenita, pela analise di-

latométrica.

Uma característica do uso da técnica de simu-

lação é a possibilidade de se utilizar o ensaio de impacto Char

py de forma significativa ** ' , pelo fato da ZAC simulada ser mais

homo.gênea que a real. Como se sabe, o ensaio charpy se relacio

na com a abertura e a propagação da trinca, sendo possível

trumentá-lo^ ' , e isolar-se apenas a parcela de energia gasta

para se propagar a fratura, desde a abertura da trinca até o

final de sua propagação. 0 ensaio de impacto charpy, se aplicri

do diretamente â ZAC, pode fornecer, para a mesma solda, menor,

igual ou maior tenacidade que o metal base, caso a fratura se

desenvolva em sua maior parte na região de granulação grossei-

ra ou na região de refino de grão da ZAC. Dessa forma fica-se

sem uma idéia clara de qual a menor tenacidade, referente ex-

clusivamente ã região'de granulação grosseira, exatamente o que

e possível de se obter na simulação.. Por esta razão normalmen-

te a tenacidade medida por simulação é mais conservativa que a

verificação feita em soldas reais^ ', apresentando valores mais

baixos.

Além das diferenças existentes entre as dis-

tintas regiões internas da ZAC, hã que se considerar ainda o e_

feito do rendimento da microestrutura dos passes antecedentes,

pelo calor dos passes subsequentes. Segundo Dolby^ *, esse rea,

quecimento melhora a tenacidade para as microestiuturas duras,

obtidas com baixa energia de soIdagem, devido ao seu revenimen

to e piora a tenacidade nas microestruturas mais macias, ob

tidas com maiores níveis de energia de solvagem, devido a pre-

cipitações. Esta é mais uma dificuldade que se apresenta em ve

rificar a tenacidade em soldas multipasses, utilizando ensaios

de tenacidade ã fratura como o K,c e o COD. Normalmente, trin-

cas e até fraturas, têm início nas regiões duras e não reveni-

das da ZAC dos últimos passes, enquanto a tenacidade medida,se

conseguida, comuroente fornecerá valores médios entre as diver-

sas regiões da ZAC, revenidas ou não' '.



Pelas razoes acima mencionadas verifica-se que

a tenacidade da ZAC das soldas c de difícil medição segura, o

que torna recomendável a correlação microcstrutura-tcnacidade.

de forma a se poder prever, baseando-se na análise metalográfi

ca, a tenacidade possível na ZAC em estudo, e êm conseqüência,

em que direção modificar o procedimento da soldagem, visando e

vitar as microestruturas de baixa tenacidade, ou mesmo corrigi

-lãs.

De modo geral, para os aços de C não muitobai_

xo, a martensita étida como constituinte que tende ã fragilida

de, bem como a bainita superior e a ferrita prõ-eutetóide,prin

cipalmente em baixas temperaturas, pois se fraturam por cliva-

'4>

Uma determinação da influência do ciclo têrnú

ço sobre a ZF desses aços jã foi realizada*- ' , constatando que

existe, para cada eletrodo e cada espessura de metal base, uma

faixa ótima dç energia de soldagem, que minimiza a quantidade

de martensita e ferrita pró-eutetõide, em prol de ferrita aci-

cular. A influência da bainita sobre a tenacidade depende de. j

sua morfologia*- '. Se for bainita inferior, pode não ser frá- >

gil. Sé for bainita superior é consensualmente tida como fra- ;

gilizante. j

1
0 propósito do presente trabalho c estudar a ,

correlação entre parâmetros da soldagem e microestrutura, para j

os aços 3,51 Ni, bem como estudar a correlação entre microes- ]

trutura e tenacidade, medida pelo ensaio de impacto charpy. I

j
Para a verificação da tenacidade optou-se j

por tratamentos térmicos simples, em razão de não se dispor de |

equipamento de simulação. 0 objetivo foi o de simplesmente ca- i

racterizar o comportamento mecânico das microestruturas obti- :

das, sem preocupação de reproduzir o ciclo térmico da soldagem.

Embora assim sendo, espera-se que os resultados aqui obtidos j

contribuam para a melhor compreensão da soldabilidade dos aços )

ao Ni, melhorando sua tenacidade e ampliando sua faixa de uti- i

lização. • 1



2 - MATERIAIS E TfiCNICAS EXPERIMENTAIS

Como base para todas as experiências realizadas foi utili-
zado um so e o mesmo metal base, um tubo de aço 3,5Ni, especi-
ficação ASTM A333gr.3, de espessura 7,llmm e diâmetro nominal
6in. A tabela 1 mostra a composição química do aço utilizado,
e a tabela 2 suas propriedades mecânicas verificadas. 0 tama-
nho de grão medido foi ASTM n* 10.

A primeira serie de experiências consistiu em se depositar
um cordão de solda sobre o metal base, empregando os eletrodos
denominados A,B,C,D e E, de especificações e bitolas mostradas
na tabela 3. Para cada eletrodo e cada diâmetro variou-se os
parâmetros de soldagem de forma sistemática, de modo a que se
obtivesse ao final uma variação significativa na energia de sol,
dagem. Essas deposições foram efetuadas com o emprego do equi-
pamento automático desenvolvido no Centro de Pesquisas da
PETROBRÃS^ , que pode fornecer uma velocidade de avanço, uma
voltagem do arco e uma intensidade de corrente elétrica cons-
tantes, com oscilação muito pequena. Nas experiências feitas a
energia de soldagem variou de l,5KJ/cm até 30,6KJ/cm, o que
eqüivale a velocidades de resfriamento na ZAC de cerca de 5*
C/s até mais de 3.000«C/s, calculadas pela fórmula de Adams^6',
onde se tomou o rendimento térmico do arco como sendo de 801.

i A segunda série de experiências consistiu em se tratar ter_
j micamente o aço empregado, sob diferentes ciclos térmicos com
] a finalidade de se obter diferentes microestruturas, e se ppdcr
•• correlacioná-las com as propriedades mecânicas apresentadas. A
! caracterização dos tratamentos efetuados se encontra na tabela
í 4.
i
i

\ As deposições de solda realizadas foram analisadas em uma
; seção transversal significativa, por meio de microscopia ótica
j convencional e eletrônica de varredura. Os corpos de prova fo-
| ram atacados, apôs devido polimento, com reagentes de nital 21
) e picral 41, respectivamente.
j
| Foram também realizadas, nessas soldas, na zona afetada p£

Io calor-ZAC, medições de dureza Vickers, com carga de lOXgf.



A execução dessas medições obedeceu ao critério de se procurar

sempre às regiões mais duras, no centro dos grãos prévios de

austenita, procurando a dureza máxima da ZAC, onde se espera,

teria início uma fratura frágil ou uma trinca.

Nos corpos de prova tratados termicamente, além de se le-

vantar-a dureza máxima em uma seção transversal, de forma some

lhante, calculou-se também a dureza média, que provavelmente me

lhor se relacionaria ã tenacidade.

Foram preparados corpos de prova charpy de cada tratamento

térmico, tendo esses corpos de prova seção reduzida, de lOmm x

Smm, devido à pequena espessura do metal base utilizado. Os

corpos de prova numerados de TT2 a TT12 foram ensaiados a tem-

peratura ambiente de 21*C, e os corpos de prova TT13, TT14 e

TT16 foram ensaiados a -66,6»C(equivalendo a 60«C, devido ã re_

dução de espessura'- , o que é exigido por norma).

As superfícies das fraturas dos corpos de prova charpy fo-

ram analisadas ao MEV, e ao microscópio ótico, visando carac-

terizar o modo da fratura.

3 - RESULTADOS

As medidas de dureza Vickers máximas realizadas na ZAC das

soldas foram colocadas em um gráfico, contra a energia de sol-

dagem o que se pode ver na figura 1.

Os resultados dos testes de impacto realizados estão na ta

bela S, bem como uma caracterização qualitativa da microestru-

tura dos corpos de prova tratados termicamente, em ordem decrc£

cente dos constituintes presentes.

A microestrutura do aço empregado pode ser caracterizadape_

Ia micrografia da figura 2, que mostra o corpo de prova TT14,

que sofreu uma normalização a 9S0«C, com resfriamento em manta

de isolante.

As figuras 3 a 9 mostram microestruturas típicas da ZAC das



soldas, dispostas cm ordem crescente de energia de soldagem e

decrescente de dureza.

As figuras 10 a 14 mostram microestruturas representativas

dos tratamentos térmicos, dispostos em ordem decrescente de du

reza .

A figura 15 mostra a relação das energias de impacto veri-
ficadas, com as respectivas durezas médias dos corpos de prova
tratados termicamente. Pelos pontos locados tentou-se ajustar
curvas que representassem uma tendência média de variação, ra-
zão pela qual se inclui corpos de prova com durezas maiores e
menores que as comumente encontradas na ZAC de soldas. Como eii
tre HV10 de 250 e 300 não se obteve durezas intermediárias pa-
ra se definir com certeza a tendência de variação da tenacida-
de ã temperatura ambiente, a conexão entre os pontos dos cor-
pos de prova TT6 e TT12 está somente tracejada.

A análise das superfícies de fratura dos corpos de prova
forneceu indicações que podem ser vistas nas figuras 16 a 20.
As figuras 16 e 17 mostram ao MEV e ao microscópio ótico as
superfícies de fratura dos corpos de prova do MB fraturado ã
temperatura ambiente e a -66,6'C, respectivamente. A mudança
de modo dê fratura, de coalescimento de poros para clivagem, é
facilmente percebida. A figura 18 mostra a superfície de fratu
ra do c.p. TT13, onde predominava o constituinte bainita supe-
rior (fig. 13b}, e pode-se notar a predominância do modo de
clivagem para a fratura. A fig. 19 caracteriza a fratura do c.
p. TT14, tipo mista, e onde se pode observar a fratura por co£
lescimento de poros junto ãs regiões de martensita, e clivagem
junto ãs regiões em que predominava a bainita superior ou a fe£
rita prõ-eutetÓide. A fig. 20 caracteriza a fratura de c.p.
TT16, de maior quantidade de fratura dütil por coalescimento
de poros que o c.p. TT14, e também menor quantidade de marten-
sita que este.



4 - Discussão

Cora relação as raicroestruturas encontradas na ZAC dos depçí
sitos feitos sobre o metal base, a variação dos constituintes
com a energia de soldagcm ocorreu como se poderia esperar. Em
baixos valores de energia, o que eqüivale a altas velocidades
de resfriamento, a microestrutura obtida foi praticamente so
martensita (fig. 3). Aumentando a energia de soldagem aparecia
ferrita pró-eutetoide nos contornos dos grãos, enquanto a dure
za caía (fig. 4 e S). A partir de determinado valor de energia

% de soldagem, já não há mais martensita, e o interior dos grãos
í\ de austenita passa a ser ocupado por bainita inferior e baini-
çi ta superior (fig. 6 e 7) . Com valores intermediários de ener-
Í; gia de soldagem a microestrutura. típica é" uma fina rede de fer
'r. rita delineando os grãos prévios de austenita, constituintes
f lamelares partindo desse contorno para o interior, e todo tipo
í.; de bainita enchendo o restante do interior do grão (fig. 8.a).
jt Os constituintes lamelares que se propagam- do contorno para o

interior do grão podem tomar várias formas: agulhas de
Widmanstatten isoldadas, placas paralelas de ferrita, na confi
guração de bainita superior, e blocos de ferrita com precipita

•. dos de carbetos orientados, porem não contínuos, o que ê chama_
do de bainita granular*- ', o que pode ser visto nas figuras 8

Y -,.. e 9. Nas altas energias de soldagem, que proporcionam as meno-
I ] res velocidade de resfriamento, as diferenças são que a rede de
I í ferrita se engrossa, aumenta a presença de constituintes lame-
ly § lares, e a bainita inferior é substituída pela bainita superior
g•?' (fig* 9) • Como conseqüência da variação da microestrutura com
\'•:,'- a energia de soldagem, a dureza cai, segundo se poderia espe-
í ; rar. A razão da existência de bainita inferior, mesmo com alta
t. energia de soldagem (fig. 9.b) e que o tamanho de grão austeni
|F tico também cresce, retardando a transformação da austenita em
[ seu interior, e fazendo com que ela ocorra em mais baixas tem-
; peraturas.

\\ . Quanto aos tratamentos térmicos executados no metal base.

SI

i
constatou-se que a temperatura de austcnitizaçao que forneceu,
com os tempos usados, de 30 a 60 min, o tamanho de grão mais
próximo aos encontrados em soldagensreais, foi de cerca de
1050 - 1100'C. Observa-se, para comparações, com aumentos com-



patívcis, as figuras 6, 8.a, 10.b, 11.a e 12. O tamanho de grão
austònítico da ZAC. entretanto, varia com a energia do solda-
genr ', de forma que essa comparação só" pode ser feita de for-
ma qualitativa, sendo mais valida para os valores intermediar
rios (cerca de 8 a lSKJ/cmJ.

As microestruturas dos tratamentos térmicos efetuados com
resfriamentos mais drásticos concordam em geral com as microes-
truturas da ZAÇ das soldas feitas com baixas energias de solda
gem. Mas as microestruturas dos tratamentos térmicos de menor
dureza (fig. 13 e 14) se diferenciam um pouco da ÜAC de alta
energia (fig. 9) . Nos tratamentos térmicos a microestrutura é
mais homogênea e basicamente de constituintes de mais altas tem
peraturas de transformação, como. ferrita prõ-eutetoide e baini^
ta superior, havendo grande quantidade de micro fases de auste-
nita-martensita (AM), vistas na fig. 14.b, e que são tidas co
mo frágil izantes1- J. As microestruturas das ZAC com altas enejr
gias são mais heterogêneas, e apresentam ainda produtos de bai
xa temperatura de transformação, como a bainita inferior (fig.
9.b). As razões das diferenças podem ser baseadas no modelo de
transferencia de calor no resfriamento, quando nos corpos de
prova dos tratamentos térmicos o calor é retirado apenas pelas
superfícies, enquanto nas soldas, o calor é dissipado também e
principalmente para o restante da massa metálica do metal ba-
se, mais fria. Apesar dessas diferenças, pode-se ainda obser-
var certas semelhanças de constituintes (fig. 9.a e fig. 13.b).
Uma correlação mais quantitativa entre as duas séries de expe-
riências ê impraticável, baseado no que foi feito.

Quanto aos ensaios de impacto realizados nos corpos de pro
va tratados termicámente, principal objetivo do trabalho, os
resultados apresentados podem ser tidos como de grande signify
cação.

A queda da tenacidade, medida pela energia de impactocharpy,
para microestruturas mais duras, â temperatura ambiente, era
de se esperar (fig. 15). Mas algumas variações de tenacidade
também eram possíveis de se prever, uma vez que duas ou maismj_
croostruturas diferentes podem ter a mesma dureza, mas seu com
portamento no ensaio de impacto ser bem diferente. E o



dos tratamentos térmicos 6 e 8. No TTô a microestrutura era de
ferrita e perlita, c a tenacidade foi menor que do TT8, de mi-
croestrutra predominante de bainita fina (superior e inferior),
havendo pouca ferrita pro-cutctoide (fig. 13.a). Não foram foi
tas maiores análises no TT6, uma voz que sua microestrutura não
é típica de ZAC, porque de baixa temperatura de austenitização
(980'C), e de ferrita e perlita.

Em temperatura de -66,6ÇC (fig. 15) a situação se repetiu,
porque o corpo de prova TT16, de maior dureza que o TT13, apre
sentou também maior tenacidade. Isto se deve â sua microestrutu
ra, de bainita inferior e placas mais finas de bainita sup£
rior (fig. 12.b)» enquanto no TT13 a predominância de bainita
superior e ferrita pró-eutetoide (fig. 13.b) propiciariam me-
nor resistência â clivagem. Já o TT14, de maior dureza que o
TT16, apresenta menor tenacidade, isto devido ã existência de

M martensita em sua microestrutura (fig. 11.b).

Il . .
11 A analise das superfícies de fratuTa mostra que a fratuTa
I | do metal base ã temperatura ambiente ê exclusivamente por coa-
§ j lescimento de poros (fig. 1 6 ) . A -66,6'C já se pode observar
V. claramente a clivagem, principalmente nos grãos de ferrita
y. : (fig. 1 7 ) . Na fig. 18 observa-se que, no TT13, a -66,6»C, a
\y fratura se propagou praticamente por clivagem, mecanismo priii
| cipal de fratura da ferrita e da bainita. A fig. 19 caracter^
f za a fratura do TT14, tipo mista, onde se vê áreas de cliva-
R..; gem e áreas de coalescimento de poros, estas preferencialmen-
I te na região de existência de martensita. A fig. 20 mostra o
\' mesmo aspecto da fig. 19 para a fratura do TT16, de maior te-
[ nacidade a -66,6«C. Como se pode observar, a fratura se desen
; volve em uma parte significativa por coalescimento de poros,
\ nas regiões não de ferrita ou bainita superior, mas de baini-
I ta inferior e martensita, no interior dos grãos.
i

í Caracteriza-se, pelos dados levantados, a indesejabilidade
| da ferrita pro-eutetóide e da bainita superior para microestrii
I turas que trabalharão em baixas temperaturas. Por outro lado,
I embora a martensita seja frágil, mas podendo ainda ser reveni-
\ da, quando em pequenos teores não ê muito fragilizante, fratu-
I rando-se dutilmente.



A análise da fig. 15 revela quet à temperatura ambiente, a

microestrutura ideal seria aproximadamente a do corpo de prova

TT8, ou ligeiramente mais fina (mais dura), ã temperatura de

-66,6'C a microestrutura ideal seria a do corpo de prova TT16,

que provavelmente em temperatura ambiente tenha desempenho

igual ou superior que o TT8. Essas microestruturas são obtidas

na ZAC com energia de soldagcm na faixa de 10 a 25 KJ/cm (fig.

1), dependendo da natureza do revestimento do eletrodo. Na mé-

dia, 14 KJ/cm, o que corresponde, para o material em estudo, a

velocidade de resfriamento a 700»C de 40*c/s.

í 0 fato de haver uma faixa ótima de ciclo térmico para a

ZAC não necessariamente atesta que c a mesma faixa ótima da zo

na fundida (comparar com dados da ref. 5).

Em soldagem multipasse pode haver revenimento da microes-

trutura da ZAC dos passes anteriores, de modo que a energia de

soldagem ótima deve ser menor qué a encontrada aqui para soldei

| gem em um sõ passe.

5 - Conclusões:

Para o aço 3,51Ni, utilizando eletrodos revestidos de com-

posição nominal 2,5% e 3,51Ni, as microestruturas variam contí

nua e previsivelmente com a energia de soldagem, podendo-secon

cluir:

- Em baixas temperaturas a ferrita pró-eutetóide e a bainita su

peTior são indesejáveis, por se fraturar por clivagem.

- A martensita não é prejudicial em pequenas proporções.

i - Existe uma microestrutura típica que ê ideal, constituída de

bainita inferior, constituintes lamelares finos e até mesmo

martensita, em pequenos teores.

: - A microestrutura ideal do ponto de vista de tenacidade cor-

i' respondeu, para o aço utilizado, a uma energia de soldagem de

14 KJ/cm (que propicia uma velocidade de resfriamento a

700«C de cerca de 40*c/s.
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The uicsmii wuik smdics Che relation of

microstructures obtained at different levels of Heat Input -

from 1,7 kJ/cm to 30,6 kJ/cmj to the toughness, measured by

Charpy impact test: The specimens submitted to impact test

were heat treated in such a way to obtain- some microstructures

similar to those obtained at real HAZ, however with a greater

homogeneity.—

— The results of this work show the existen

ce of an optimal Heat Input of 14 kJ/cm, which gave the greatest

toughness. (E.G )

Tabela 1 - Composição qufalca percentual CM peso do «Co J.SlHi

- Elenenlo

Especificação
A ill |r.3

Tubo analisado

C

0.19
was

0.1S

Hn

0.31

0.64

0.4S

Si

0,18
a

0.37

0.32

P

o.os
nax

0.01S

s
o.os
•ax

0.020

Ni

3.18
a

3.82

3.4

Cr
m

O.OS

Cu

'.

C.004

Ti

*

0,007

Tabela I - Propriedade mecânicas

Propriedade

Especificação
A 333 ir.3 .

Tubo testado

Liaite de
resistência

es ksi
(4SS MPa)
54.3 kgf/aftZ
(5S0 MPa)

Liaite dt
escoaaiento

3? ksi
(24S MPa)

39,7 kgf/aa*
(388 MPa)

Alonganent'o nínlao em 2 In

Lor.;i tudi m l

28. St

28,31

Transversal

191

Tabela 3 • Eletrodos revestidos disponíveis

Eletrodo

A

>

C

0

E

Procedência

Importado

Inportido

Iaportado

Nacional

Nacional

E*pecif.AKS*

E «016. d

£ 8018. Cl

£ 8018. C2

E 8018. Cl

E 8018. C2

F»brL-:»nte

1

2

2

3

3

Olâaetro(iiM)

2.S-3.2S-4.0

I.S-J.2S

2.Í-3.2S

2.S-3.2S

3.2Í-4.0-S.0

•AVS A S.S-69
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Tabela 4 - Caracterização dos tratamentos térmicos

a»

m
m

TT4

Trs
TT6

m
TT8

TTI1

TU2

TT13

TT14

TT16

M&

Torç>. Tratamento («Q

Tnft.d: entrada
no forno

680 .

10)0

920

9S0

9S0

900 '

900

1030

1030

10M

1080

1080

Tcttr». saída
do forno

900

1070

9S0

980

980

1000

JOOD

1130

JOfiO

1080

1080

1080

Puraçüo
min.

4S

IS

IS

IS

18

18

18

SO

6&

50

60

60

Resfriamento

Ao ar parado

Temperatura cm
ipia a 4S*C

Envolvido em
isolante

Tciifi.em água

Ao ar forçado

Temp.cm óleo

Ao ar levemente
soprado

Ao ar parado

Ao ar forçado

fia ar parado

Ao ar forçado

Ao ar levcnente
soprado

Laminado a quente

Dureza I!V]O

mcd.

192

392

183

436

228

3«7

224

212

206

209

266

23S

193

ráx.

194

397

187

4.46

231

394

231

219

314

240

302

280

198

Tnbelá S - Energia de irçwcto charpy* e const i tu intes presentes.

CP

TT2

TT3

TT4

TTS

TT6

TT7

TT«

TT11

TT12

m i
TT14

TT16

Mt

Ec a

(Kfintf

1S.8

S.6S

•16.6

5.1

11,2

S.l

13.3

10.7

6.7

-

- •

-

11,9

21»C

(J)

15S

56

>163

50

110

SÓ

130

10S

66

-

-

-

117

Ec a -66,6*C

• -

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

2.4S

2,78

S.76

(J)

-

-

-

-

-

-

-

21

24

27

56

Microestiutura

Fcrrita • Perlita

Martcnsita

Ferrita •» Perlita

Martcnsita

Ferrita • Perlita

tertensita * rede de ferrita nos c-g-'s

Bainita

Bainita * Ferrita

Bainita • »brtcnsita

Bainita * Ferrita

Elainita • Martcnsita

nainita • r-errita + Mirtcnsita

ferrita • Perlita

*A-. ciicrgini <l<* imi.n- in foram corrigidas proporcional nrntc p.ita scçõos ác
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Fig.2 - Metal base no_r
malizado a 9509C, com
resfr iamento em ambien
te isolado-Corpo depro
va TT4-HV10=187-500X.
Micrografia otica-Nital

Fig.3- ZAC com l,7kJ/cm- HV10=409(máx)- a)M.O.-400X-Nital 2%
b) MEV - 3.000 X - Picral 4%

Fig.4- E=4,0 kJ/cm- ZAC
400 X - Nital 2%
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Fig.5- ZAC- E=6,0kJ/cm-HV10=351(max). a)M.O.-400X-Nital b)3.000X-MEV

; Fig.6- ZAC-M.O.-Eletrodo

C - E=8,6kJ/cm- 400X

HV10=296(máx).

Fig.7- a) M.O.- ZAC - Eletrodo C- 200X-Nital 2°» - E=ll,5kJ/cm

b)MEV - 1.500X- Picral 4% - HV]0=290(max).
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Fig. 8- M.O. - ZAC- Eletrodo A - Nital 1% - 400X. a) E=13,5 kJ/cm

HV1QS300(mãx). b) E=16,5kJ/cm - HV10

Fig.9- a) M.O.- 400X- Nital 2%- ZAC- E=30,0 kJ/cm

HV10=260(máx). b)MEV - 2.500X- Picral 4%- ZAC

E=30,6 kj/cm.
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Fig.10- M.O. - Nital 2%~ 310X- Tratamento térmico -Martensita

a)TT3- HV10=397(mSx) b)TT7 - HV10=394(max).

Fig.11 - Tratamento térmico TT14- Bainita e martensita

HV10=302(máx). a)M.O.- 310X-Nital 1% b)MEV-3.000X-Picral 41
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Fig.12- M.0.-31*OX-Nital 24o-Trat.têrmico-a)TT12-HV10=314mgx

Fig.13- M.O.-Nital 2?.-Trat.térm.- a)310X-TT8-HV10=231mâx b)340X-TT13-HV=240mS
max

I-i li- M-Trat .tcnn.-a)M.O.-310X-Nital • 1\-U\ i-i!V=21!) b)MT-V-4.()()!)X-'lTl.i
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Fig .16- Fratura do MB â T ^ . a)MEV-840X b)M.O.-Nital 2%- 470X

Fig .17- Fratura do MB a -66,6»C- a)MEV-1.600X b)M.O.-Nital 2^- 470X

3 - !:r;r;itnr:i -Jo c . p . T i l3 ;i -h
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Fig.19- Fratura do c.p. TT14 a -66,6'C. a)MEV-540X b)M.O.-Nital 2I-370X

mm

Fig.ZO-Fratura do c.p.'ITlo a -6G,6vc. a)MEV-320X b)M.O.-Nital 2t-470X
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CATALÍTICO DAS INCLUSÕES

DE OXIDOS NA FORMAÇÃO DE MICROESTRUTURA EM

METAL DE SOLDA

MAURIZIO FERRANTE ( 1 )

KAZUYUKI AKUNE ( 2 )

RESUMO

Dentre as variações mp/fologicas dos produtos de decomposição da auste_

nita, a ferrita acicular ã a/mà^s desejável em depósitos de solda devido a suas

características de alta te/acidacte. Estudos recentes realizados sobre depósitos

de solda chamaram atençãp sobre o papel das inclusões ricas em oxido naquela de_>

composição. O presente/trabalho descreve estudos exploratórios referentes à ca_

talise da reação y "f/a por deslocações \eradas junto a interface matriz/inclu^

são. A presença deaxes defeitos foi verificada por microscopie eletrônica de

transmissão. d.ue /também apontou a possibilidade da existência de importantes

campos de tensâp gerados por contração diferencial entre austenita e incljj

soes.
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