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REStHO

A presente comunicação visa informar sobre a fragilização pelo

cobre nas juntas dissimilares envolvendo e s t e metal, obtidas an soldas por

fusão. Deposições de cordão sobre chapa uti l izando-se eletrodos de cobre

foram efetuados ea váricc. aços, para se veri f icar o fenôneno.

juntas cobre-aço inoxidável austenltiao foram soldadas por pro

cedimentos convencionais ou não, senão posteriormente analisadas rnetalogra

ficctnente.

Cs resultados obtidos serão oamplanentados por ersaios mecâni

cos das juntas, ora em andamento.
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l . arnooucSp

Ojoi o crescente desenvolvimento tecnológico das Indústrias Qu£

nica. Petroquímica e Nuclear, as"diversas canbinações de metais dissimila

xmm tomarani-se mais frequent», devido a sua multiplicidade de erçrego.pro

prledades desejadas e economia.

Xj^tB^T\ítlFTntmj a smtãV> de îTffiiP̂ *̂1 *̂̂  © xaallzada tanto por

processos cte so?niMt no estado solido, cono por fissão»

Na soldarem por fusão envolvendo cobre, a penetração do mesmo

na HA de oextas liga» é citado na bibliografia cano a causa principal da

deterioração das propriedades —pânicas da junta.

A presente Investigação observa slstanaticanente a configura

çãb •etaXográflca das ZBL da junta* dissimilar** envolvendo cobre, visando

em primeira apradmacâb, a previsão do oanportaaiento mecânico destas jun

tas. Par* tal , eletrodos revestidos foram utilizados a aportes térmicos

iguais a 0,8 KJ/tan tanto na deposição de cordões de cobre sobre chapas de

diversos aços, quente na união de chapas de cobre ás de aço inoxidável

«ustenltico ATSI 304 por técnicas convencionais ou não «mu»»•<»•«»<« de

soldagem. A espessura de todas as chapas +^çrrytftm, foi constante e igual

a 4,8 m .

A deposição de eletrodos de cobre sobre chapas de aças SíE 1006

SAE 1045, AISI 435 e AISI 304 foi realizada para se observar netaiografica

uente a penetração citada na literatura, una vez que nem serçre foram apre

sentadas mlcrograflas llustriitivas do fenômeno, que na maioria daa ve

tas foi cbtido por brasagetn ou por simulações de soldagem.

A união do »<p AISI 304 ao cobre, constltiul o escopo princl

pai de una pesquisa mis «Tpla, ainda em andamento. Aqui são verificadas as

Mtalografias obtidas pelo enchimento con eletrodos da Cu-Nl e Kí-Cu, en

chisento por eletrodo de Cu-Sn diretamente sobre o aço AISX 304 caio rece-
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Mão ou encruado e finalmente, enchimento por eletrodo de bronze sobra o

aço AISI 304 ananteigado o u r-íquel, <xn aço inox austenltiao contento 6 i

de manganês e can aço irxsc austeno-ferrítico. Tal, visa a investigai» de

técnicas alternativas de obtenção destas juntas can propriedades mecânicas

adequadas â custos mais reduzidos.

2. KISlORICP

Trincas a quente na ZT3V, tem tradicionalmente sido associadas

can mterosegração e liqiiação de partículas da 2a- fase de baixo ponto de

fusão, presentes no metal de base. Entretanto, trincas a quente ft>ra*

observadas em posições na ZTA afastadas do contorna de fusão* ' ' , devi-

do a contaminação superficial do metal de base pelo cobre* . Matheus e

Savage form dos prlaeiros a sugerir que o mecanismo responsável pelo

cobre Induzindo trincas a quente, & a fragilização pelo metal liquida. De»

ta forma, metais ou ligas que apresentassem estruturas CTC a temperaturas

acima da tanperatura de fusão do cobre, seriam susceptíveis a fragilização

por este fenômeno. Tal manifestação, não foi observada para materiais que

se encontrassem no sistema OCC, independentemente da temperatura em conta

to can o cobre Kqiriflp. %»tccher et ai concluíram que a penetração é

mais severa nos casos em que ocorre baixa solubllidade sólida nútua e au-

sencLa de formação de ua cençosto intennetâllco entre as espécies dissiai

lares. Materiais particulares semente serio fragilizados, quando for o ca

so, por metais líquidos específicos ' . Una representação esquanática do

contato entre as fases, é visto na figura 1< 5 ) . A partir de observações me

talográficas, diversos autores ' ' sugeron que a penetração ocorra para

valores de ângulo diedro cerpreendidos entre 09 e 609. Entretanto, foi ooos

tatado que sob tensão pode ocorrer penetração, mesmo quando o ângulo dia

dro for superior a 609 ( 5'7 ) .

Durante algun tenpo, o estudo da fragilização paio matai líqui

do era feito através da aplicação da equação ds Griffith (a tensão õm fra
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tura é diretamente proporcional a energia superficial, que por sua vez, é

reduzida pela presença do netal liquida fragilizante), entretanto, essa

teoria não fornecia subsídios suficientes para o entendimento do fenômeno

tanto na escala atônica, caio para materiais passíveis de relaxação na pon

ta da trinca. Atualmente, o necanisno de fragilização pelo metal líquido

mia aceito, é o que foi desenvolvido por Stolofx e Jonhston e Westwcod
(91e Kandar . Ele, envolve a interação entre os ãuonos que definem a ponta

da trinca con os átomos do metal liquido, reduzindo a tensão coesiva para

um valor Inferior a tensão aplicaria, ocasionando a propagação da mesma. A

taxa de cresdMnto da trinca está relacionada can a velocidade "a forneci

•anln do netal liq'xido ã sua ponta.

Duas teorias tentam explicar o nscaniano de transporte do me

tal liquido até a ponta da trinca. A primeira, mencionada por Perrone e Lie

bowitz , que desenvolvendo tn modelo matemático para o probl^ia físico ,

concluiu que o transporte ê realizado por capilaridade. A segunda, de açor

do earn outros investigadores ' , suqere que esse transporte é feito de

difuslonal.

3 . HMERIAIS EHSlCDOB

A ooRBQSlção qufinlca *̂ ff iw^^if** \̂ ĵ 7itfipfî  assim CQUO sua

••pacificação, estão indicadas nas tabelas 1 e 2.

0 processo utilizado íbl solda elétrica manual com eletrodo re

vestido. As variáveis de soldagem que foram ajustadas de foana a se obter

on aporte térmico igual a 0,8 K3/m en todas etapas do trabalho, são vis

tas na tabela 3.

Oan eletrodos revastidos de cobre eletrolltico WS E Cu, foram

M l t u ^ i f devoslções de cordão sobre chapas. Utilizou-se corto metal de ba-

te, chapas de aço inoxidável austenítíao A1SI 304, aços inoxidável ferrítl

eo AISI 405, aço SAE 1006 e aço SAE 1045, tcdos oorn «spaesura de 4,6 nn e

de 100 x 50 nn. Iodas as chapas foram pré-aquecidas anteriormente
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a :.oldagan a tarperattira de 1509C.

Inicialir^nte, as chapas de oobre e aço AISI 304, foram chart

fradas ocno indicado na figura 2, de acordo oon especificações do Manual de

Solda da Lincoln . Bn seguida, algumas juntas na condição de como recebi

da, foram soldadas can eletrodos de Cu-Sn, de Cu-Ni e de Nl-Cu. ParalelaMn

t e , algumas chapas de aço AISI 304 receberam amantelganentos com eletrodos

de Ni, de aço inox austarsítlco can 6% de Vt\ e de aço inox austeno-ferrlticet

retomando a oficina para novamente serem úhanfxadas can uma espessura mê

dia de amanteigaranto, da ordem de 3,0 m . Finalmente, outras chapas de AISI

304 tiveram seus ehanfros encruados com um nartelete penumático. Tbdas as

chapas ananteigadas e encruadas, foram soldadas âs chapas da cobre can mim

txodos de Cu-Sn. No processo de soldagcm da junta dissimilar, dbis procedi

mentes foram cxltexiosaaante seguidos:

1 - pré-aquaclinento do ccbr» a 1709C.

i i - Eoldadoc trabalhando can o eletrodo sempre voltado para a chapa d* co

bre.

Nos ensaios .-netalcgrãficos, a superfície estudada foi a perpan

dloular â direção de aoViagm, sendo retirados três corpos de prova de cada

procedimento. As anca trás observadas foram polidas de nado convencional até

a pasta de diamante de lu, sendo posteriaonente atacadas conform» visto no

Anexo I .

4 . BESÜLTOCOS

Os resultados da deposição eletrodo de cobre sobre chapa, são

vistos das miczografias contidas das figtuas 3 a 8. Nota-se que não houv»

penetração para o aço 40S ao passo que os outros três, apresentaram tal fe

nSmeno em ordem crescente caro se segue: 1006, ÍJ4S e 304.

Micrograf ias Ilustrativas dos njultados obtidos das solda» da

junta dissimilar lroc-ocbre, são v is tas ms figuras 9 a 15. Nenhum pena

tração foi observada nas solda* con eletrodos Cu-Ni ou Ni-Cu. Das juntas
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auntelgadns respectivamente COB eletrodos de aço inox austenltico can 6%

de Mi.de aço lnoc austeno-ferxitioo e de Ni, anteriosnente ao seu preenchi

•tento por eletrodo Cu-Sn cbservou-se que: apresentava penetrações "i longo

da zona de ligação penetrações ocasionais e não apresentava penetração.nes

ta ordem. As soldagens aon eletrodo de Cu-Sn diretamente sobre o aço inox

ceno recebido e OOJID encruado, apresentaram respectivamente: algumas pene

trações e una zona de ligação OCRI penetrações ouase isaei-oeatfveis.

5. MSOESfo

Tal qual • r H < M * 1 na literatura , a deposição de cordão

•obre chapa utilizando-se eletrodo de cobre, saaente não apresenteu penetra

çãb para o aço Inoxidável ferrftioo AISI 405, por peznaneoer no sistona COC

â teaperaturm de contato com o cobre liquido. O aço inoxidável AISI 304, a

pr—entou usa trinca ao longo de sua espessura, oonfbnne indicado na fiçM

ta 19. Ma deposição de cordão sobre chapas, as nessas foram pré-aquecidas a

1509C de fòma a obter un cordão pratiemente isento de poros Idades.

Na soldagem da junta dissimilar, algusas observações são per

tinentes, principalmente eu relação âs técnicas de atnanteigarcento e encrua

nento. 05 critérios de seleção dos eletrodos para o «Ganteigsnento, foram

haiunrins nas propriedades de cada elsnento e/ou estrutura cano depositado.

De una fbuna geral, ser iam:

a) Níquel - apresenta um solubllidsde ilimitada cem o cobre, devendo

constituir una barreira para o cobre.

b) Aço Inox austenltico can 61 de Mn - segundo alguns Investigadores* ' ,

o Hi reduz a energia de superfície da contorno de grão austenítico, dl

ficultando a penetração.

c) /ço Inox auateno ferrltlco - A ferr.ta delta, «ecroda as tensões resl

duals e segzega maior quantidade de inpurezas ' . Estando a ferriLa

delta localizada nos contornos dos grãos austeníticos, eles apresenta
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rio o n energia superficial inferior aquelas àcm caibamos austenítt -

cos»7».

Quanto ao enauwmto prévio do i n » , o intuito foi da obter

um recristalizaçãb da estrutura, de foona que o oobre tivesse maior super

fiei* especifica, reduzindo a penetração do n—o.

Aim do pré-aquecimento a una temperatura de 1709C, melhores

resultados foram obtidos quando o soinartnt trabalhou com o eletrodo voltado

para o cobre a fim de evitar nocdedtaas e falta de fusão do neao. Denta

foca , estas práticas .foram mantidas durante o trabalho.

Atualmente, observações estão sendo efetuadas em juntas lncw-

cobre soldadas can os mesa» prooertljnenfros cuwwt&lcnals ou não, só que

restringidas por çranTeanento* &D primelxa J*|'»»̂ M I p*fç-̂ >t pode se ccnnlcac

que as penetrações forara baa superiores âs cfaservadas nas soldaa efetuadas

llvrsaenta. Visando ainda a influência da restrição sobre a penetração do

cobre no aço inoxidável austenítlco AISI 304, enaontxan-se ca andaoants, en

salos de Varestraint codificado assln ccao ensaios de <TLIMTOHU>.

6. CaCLUSOES

Observações netalográf icas da deposição de eletrodo de cobra

sobre chapas, bem acro em aoldas de junta lnox-eobm sem restrição, pesada

ran verificar que:

- Deposição de eletrodo de cobre sobre chapas de aço SAE 1006, SKB 1045 •

AISI 304, apresentaram penetração desta metal, crescent» nesta ozdea. O

fenômeno não se deu paza o aço AISI 40».

- Na soldagm de juntas dlssimilares, não houve ^leita^ão com o «frag» d»

eletrodos Cu-Mi ou Ni-Cu, boa cano preanchinento por eletrodo Cu-Sn do

chanfro previamente «nanteigado COR eletrodo da Ni. Por outzo lado, tal

ocorreu para o chanfro previamente encruado, ou se ayrwi taws amantadoa

nmto por aço inox awteno-ferrltioo, eu par aço Une oca 6% da m, m ti
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nalwnte, para o chanfro oato recebido, era ordem crescente de penetração.

Ao Engenheiro Gilson Arnos Flores (Light) pela ajuda prestada.
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Tabela 1 - Composição química das Materiais Utilizados cano
neta! de Base

KEDU. IE BASE

AIS! 304
AISI 405
SAE 1045
SAE 1006
CDBIC

c

0,064
0,06
0,452
0,062

Cr

19,7
13,0

-

NI

8.8
0 ,1

-

Mu

1.32
0,55
0,82
0,26

S

0,038
0,005
0,034
0,052

P

0,0318
-

0,005
0,0087

Si

0.59
-
-
-

Cu

_
0,04
-
-

99,5

Sn

_

0,01
-
-

Tabela 2 - Composição Química dos Eletrodo» utilizados

OASSIFICAÇflO
JWS

B 316 GCC-16
E 307 - 16
A»)
ECU Ni
ENi Cu 2
E CU
B(2)

C

0,03
0,12
0,4
0,05
0,15

Cr

18,0
19,0

S i

12,0
8,5

>95,0
29,0
65,0

Si

<lr0
0,6

0,5
1,0

Nn

<1,5
6,0

1,75
4,0

0,56

MO

2,8

-

Cu

-

67,62
26,36
99,0
89.0

Fe

-

0,58
2.5

Ti

-

0,5
1.0

Sn

-

8 ,6

(1) - Não tem classificação WS
(2) - O fabricante não forneceu a classificação,

que mais se aproxima é a JWS E CU Sn- C

Tabela 3 - PaiãmeUos de Soldagan

entretanto, a CQRflnoslçao

ELETRODO

B
ECU Ni
ENi CU a
ECU

im

3,25
3,25
2,38
3,25

C0RHQTTE

II 
1 

II 
>

KttARIDNGE

+

V(volts>

24
26
30
28

X(anç6)

100
90
70

125

vs
<CTV )

3,10
2,96
2,67
4,45

E
(KJ/mn)

0,8
0,8
0,8
0,8

A energia de soldagon foi railcuiaria cano
V.IB ente

V é a velocidade de soldagem, I a Intensidade de corrente do
arco, e V é a voltagan.
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0
7T

onde

• energia do

contorno.

- energia inter
facial

» ângulo diedro

Figura 1: Equ .líbrio entre um contorno de grão
e COÁ? contornos de mesma interface(5)

MM «•«

Figura 2: Características da preparação da junta.
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K*
324 X

Fig.3 - KUaraçrafia d>
Atavie: nltal 2%.

413 X
d* cordão de oobre sabor* o «ço 1006.

107 X 166 X
Pig.i - Microgiafia da deposição dé ooedãb de oobre sobre o *çc 104S.
Ataque: nital-picral 4t .

324 X
Fig.5 -Mjcrograiia da
do cr.rtião de oob^í sobro aço

133 X
Fi«j.6 - Kícrogrefia <i* ãeposiçãr

: ícià; rjíriej.
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10 X
Fig-7-Macrografia da deposição do
cordão de cobre sobre o aço AXSI
30A. Ataque: pezõxido de hidrogê-

107 X
Fig.8-Detalhe da figura anterior.

260 X
Fig.9-Micrograíia da junta Cu-AISI-
304,soldada ccn eletrodo de CU-Ni.
Ataque: ácido acétioo-ãcido n l tr i -
co.

Fig.lO-Micrografia da junta Cu-
AISI-304,soldada oon eletrodo NL-
Cu. Ataque: ácido acétioo - ácido
nltrloo.

515 X
Fig.ll-Micrografla da junta Ci*-
AISI-304 ananteigada can eletrodo
de aço Inox COR 6% de Mn.Enchlnien
to cem eletrodo de Cu-Sn. Ataque:
peróxido de hidrogênio.

515 X
Fig.l2-Microgxafia da junta Cu-
AISI 304 ,ananteigaãa cem eletrodo
austeno-ferrítioo.Encftimento oan
eletrodo de CU-Sn. Ataque: perôxi
do de hidrogênio. ~
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206 X
Fig. 13 - Micrografia da junta Cu-
AISI 304,amanteigada cam eletrodo
de Ni.Enchiuento can eletrodo de
Cu-Sn. Ataque: ácido nítrico - áci
do acétioo e ácido oxálico 10%.

324 X
Fig. 14 - Micrografia áa. junta Cu-
AISI 304, caro recebia?.. Êtichimen
to can eletrodo de Oi-£r.. Ataque:
peróxido de hidrogênio.

206 X
Fiq.15 - Micrografia da juntaCu-
AISr-3Q4pendooinQx previamente en
cruado ã soldagem.Enchimento ccrT
eletrodo de Cu-S. Ataque: peróxido
de hidrogênio.
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JMEXO I

Caiçoslçãb e eiyeiju dos seguintes utilizadas.

1 - Nital 2*.

Coitposição: 2 ml de ácido nitrioo
98 ml de áloool e t í l ico

Modo de usar: imersão por S segundos
Características: reuela a estrutura dos aços carbono.

2 - Nital-Plcrai 4%.

Composição: 4 ml de ácido nltrico
96 ml de áioool e t í l i co
4 g de ácido ptcrlco

96 ml de álcool e t l l l co

CBS: preparar separadmenta
Modo de usar: Imersão por 3 segundos.
características: revela os contorno» e estrutura dos aço» caibo

no. ~

3 - Perõxido de Hidrogênio.
Cünposição: 20 ml de água destilada

20 ml de hidróxido de aicnio
20 ml de peróxido de hidrogênio (3%).

ttaâo de usar: esfregar com ua algodão «bebido na solução por

1 minuto.
Características: revela a estrutura do cobre • suas l igas.

4 - Adda Ocálico 10%.

Composição: 10 g de ácido oxálioo

90 ml de água destilada

Modo de usar: eletrolítlco, 6V par 30 segundo»

Características: revela a estrutura dos aços inoxidáveis.

5 - Ácido Nltrico - Ácido Aoãtioo.

Composição: S0 ml de ácido nitrioo

50 ml de ácido aoétioo

Modo de usar: lnersão de 15 a 20 segundos

Características: ataca o Ni e ligas de Cu-Nl.
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6 - Addo NÍtricô

Conposlção: adds nltrioo
ttjdo de Usar: iwersao por 10 segundos
Características: «scurece o oobre

7 - Acldo Acético - Ácido Nítrico

Composição: 1 parte de ácido acético
1 parte de ácido ní tr ico

Modo de usar: lawrsão por 10 segundos
Características: ataca o Ml e suas l igas

ABSTRACT

The current work informs on the SMNf dissimilar joints

•nfaclttled by nolten Ospper. Bead on plate of that metal were deposited

on fiour different base metal» to evaluate the phenomena.

Gbnventional and non conventional welding methods were

«nplnyed to obtain dissimilar joints of AISI 304-CU. One latter were

observed mstallogzBphically.

Ihsss results are to be oaaplanented by mechanical testing

actually being perfcxined.


