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Ura estudo sobre a soldabilidade do aço HSTE-51,

de fabricação alemã, é apresentado, tomando como base para isto

ensaios mecânicos, metalogrãficos, de dureza, bem como ensaios especiais,

tais coi» teste CTS e TEKKEN para fissuração a f r i o (Hidroginio) e ,

teste VINCKIER para fissuração no reaquecimento. 0 processo uti^

lixado i soldagem e lé t r ica manual com eletrodo revestido de baî

xo hidroginio.

Pa-ra o estudo tornar-se mais amplo, foram também

analisadas as propriedades da junta soldada com al to e baixo

aporte de calor , ut i l izando o processo de soldagem com arco sut>

merso, através de ensaios mecânicos e metaiográficos.
. < • • • .

Através dos resultados obtidos evidencia-se a boa

qualidade da junta soldada e, enfatizam a necessidade de cuidj*

dos especiais para evitar-se fissuração a f r i o , como tambSm, s£

brepasse para eliminar fissuração no reaquecimento.

No estudo da soldagem util izando-se o processo de

arco submerso, conclui-se que com baixo aporte de calor obtemos

melhores propriedades de resistência ao impacto nas zonas fundj.

das e afetada pelo calor, do que com alto aporte de calor.
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ABSTRACT

A weldabil i ty study of the german steel WSTE - 51

based ©s «echaritcal, netailographic, hardness as well as special

tests wl, at the CTS, the Tekken, for cold cracking, and the

Vinckier test for reheat cracking is presented. The welding

process userf w?c the aanua? met3i arc with low hydrogen eletrodes.

In order to broader, the scope of this study the

properties of y«;4nents fabricated by submerged arc welding

with high «nrt lo«r* neat input were analized by means of Mechanical

and ~ietM lograi M e tes ts .

results showed that the joints had good quality

and i?Tpf»& {̂ re *'•'(. necessity of special care in order to avoid

cold cracking us ve i l as the use of a temperbead in order to avoid

reheat crocking.

Tht submerged arc welding study concludes that

higher impact resistance in the HAZ is obtained with low heat

imput.
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I. INTRODUÇÃO

Os aços de alta resistência e baixa liga têm apre

sentado una crescente demanda nesses últimos anos devido ao p£

tend ai de economia em peso proporcionado pela sua utilização.

Slo, usualmente, indicados na fabricação de pontes, viadutos,

plataformas de perfurações etc. 0 aço utilizado no presente tra_

balho, WSTE-51, de fabricação alemã, tem seu uso especifico na

indústria nuclear e serã utilizado na usina nuclear de Angra dos

Reis (Unidade II), no vaso de contenção do reator.

Esses aços são, normalmente, materiais microliga^

dos ao vanadi o, niõbio, titânio e molibdinio, com baixos teores

de Carbono* .
* ir

0 vanãdio, usado como elemento microligante, coj»

fere ao material elevado nível de resistência mecânica aliado Ü

uma boa tenacidade, pois, além de promover o endurecimento por

precipitação de carbonitretos na ferrita, ele atua como refina

dor de grão. Em aços laminados, o refino do grão è ativado pela

presença de elementos microligantes dos quais o vanãdio i um dor>
(2)mais importantes1 '.

A influência desse elemento sobre as propríeda

des mecânicas e função, porém, da composição química do aço e do

seu processamento termodinâmico, os quais são selecionados para

otimizar as propriedades requeridas para uma dada finalidade.

As trincas parecem ser o principal problema duran

te a operação de soldagem, devendo, portanto, receber uma maior
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atenção durante o estudo sobre a soldabilidadê de um determinai

do tipo de aço.

Os principais tipos de trinca que podem ocorrer

na soldagem deste aço, WSTE-51, seriam: trinca na zona afetada

pelo calor (ZAC induzida pelo hidrogênio e trinca de reaqueci

•ento devido ao elevado teor de vanãdio em sua composição.

A trinca a frio ou trinca na zona afetada pelo ca

lor está muito ligada ao processo de soldagen por eletrodo reveŝ

tido, sendo que ô hidrogênio pode ser induzido no metal de soj^

da e, consequentemente, na zona afetada pelo calor no metal de

base, por várias maneiras. Para evitar este tipo de trinca é co

mum o uso de eletrodos de baixo hidrogênio, minimizando, assim,

a quantidade de hidrogênio absorvida ou permitir que maior quart

tidade do mesmo escape por difusão antes da solda atingir a faĵ

xa de temperatura critica por meio de um pré e/ou põs-aquecime£

As trincas de reaquecimento como o próprio nome

diz, sao trincas que surgem no tratamento térmico pós-soldagem

devido a uma dutilidade local insuficiente para tolerar o re1a_

xamento das tensões. A presença o vanãdio na composição química

do aço favorece o aparecimento deste tipo de trinca, pelo fato

dos carbetos de vanádio se precipitarem, enfraquecendo o grão

que, associado ãs tensões existentes na estrutura, resultam em

fissuras intergranuiares.

Outro fato que deve ser levado em consideração du_

rante a soldagem do aço WSTE-51, seria a diminuição da tenacid£
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de da junta soldada, quando ut i l izado um processo com elevado a_

porte de calor.

Apesar da vantagem do aumento da produtividade oj>

t ida com a soldagem cora elevado aporte de calor, pode-se ter uma

perda de tenacidade na zona afetada pelo calor devido ao crescj^

•ento exagerado dos grãos, aumento da extensão da zona afetada

pelo calor e , também, pelo aumento na probabilidade de ocorrer»

cia de fases, t íp ico de processos de al ta energia, devido ãs me

nores velocidades de esfriamento e que tem um efeito detrimental

sobre a tenacidade.

Este trabalho tem como objetivo o estudo da ^

dabilidade no aço WSTE-51 e os seguintes fatores serão observa^

dos:

- Estudo da ocorrência de trinca a fr io de zona aíe

tada pelo calor induzida pelo hidrogênio através

dos ensaios "Controled Thermal Severity" modify

cado e "Tekken".

- Susceptibilidade i trinca de reaquecimento atra_

vés do teste "Vinckier".

Influência no processo de soldagem com alto e baĵ

xo aporte de calor sobre a tenacidade de uma de_

terminada junta.



CAPITULO II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



.6.

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

11.1 - Soldabilidade dos Aços Estruturais de Baixo

Carbono

A soldabilidade de aços estruturais e uma proprie_

dade bem complexa, desde que» ela envolve ambas, a sensibilid<a

de 3 fratura da junta soldada e a tenacidade requerida pelas coji

dições de serviço e testes de temperatura.

0'ciclo térmico resultante da soldagem i um fator

importante, não somente pelo rãpido aquecimento e esfriamento,

como também, pela obtenção de diferentes picos de temperaturas

elevadas na zona fundida e afetada pelo calor, pela rápida soli^

dificação e, ainda, pela curta duração na temperatura de auste

nitização.

Parâmetros de soldagem, tais como, voltagem, cojr

rente, velocidade de soldagem, que podem ser expressos em termos

de aporte de calor, associados ã espessura da chapa, forma do

cordão e t c , controlam a velocidade de esfriamento e qualquer mui

dança em algum destes fatores, acarretará em mudança da velo ei.

dade de esfriamento da zona afetada pelo calor e da zona fundj_

da.

A composição quTmica da zona fundida pode ser coni

trolada por variações da composição química do metal de base,

dos eletrodos ou fluxos. A quantidade de aporte de energia afe

ta os elementos presentes no metal de base, que por diluição

se incorporam ã zona fundida, ao passo que na zona afetada pelo
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calor o controle torna-se limitado, pois so será afetada por mu

dança no metal de base.

0 que passaremos a estudar, agora, serão os efei^

tos dos elementos de liga em quatro importantes problemas na so2

dabilidade de aços estruturais. Es«;es problemas são: fissuração

a frio, fissuração no reaquecimento, tenacidade da zona fundida

e afetada pelo calor.

II.1.1 - Fissuração a Frio

) '

As trincas a frio, induzidas pelo hidrogênio p£

d em ocorrer na zona afetada pelo calor e no metal de solda quan^

do os teores de elementos de liga, tanto da placa base quanto do

metal de solda, sao aumentadosv '.

Para que ocorram trincas a frio, e necessário que

os seguintes fatores estejam presentes:

- uma concentração suficiente de hidrogênio;

- uma microestrutura susceptível;

- baixas temperaturas;

- um nível reinante de tensões.

EFEITO DO HIDROGÊNIO

0 hidrogênio pode ser induzido durante uma oporia

çao de soldagem através de diversas fontes, entre as quais, umi_

dade e compostos dó revestimento do eletrodo ou no fluxo, quando
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a soidagen é fe i ta por arco submerso; óleos, graxas e õxidos hi.

dratados no metal de base ou no eletrodo.

A poça de fusão durante o procedimento de sold<a

gen, absorve todo hidrogênio induzido por quaisquer das fontes

acima citadas. Quando do esfriamento, grande parte desse hidro

gênio escapa, mas se cuidados não tiverem sido, adequadamente,

tonados, alguma parte remanescente desse hidrogênio se difunde

para a zona afetada do metal de base, podendo, assim, ocorrer as

fissuras* . A quantidade remanescente depende de fatores como: q\i»n

tidade original absorvida; tamanho da solda; decréscimo de sol£

bil idade; tempo e temperatura de esfriamento.

Prendendo-se ao fato que o hidrogênio sempre es

ta*presente em um processo de soldagem, cuidados são necessários

para minimizar a quantidade in ic ia l absorvida (secagem, pré-aqu£

cimento) ou permitir que maior quantidade de hidrogênio escape

por difusão, antes do cordão de sol idi f icar (pré e pôs-aquecimeji

t o ) .

EFEITO DA NICROESTRUTURA

A zona afetada pelo calor, principalmente perto

da linha de fusão, i a região onde encontra-se os maiores riscos

de incidência de trincas de hidrogênio, devido ao fato de apre

sentar microestrutura granular grosseira (menos dütil e mais tem

perivel) . Para um dado nível de hidrogênio e restrição da junta,

o risco de fragilização depende da microestrutura e dureza da

zona afetada pelo calor.
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A velocidade da esfriamento na faixa de tempera

tura de transformação, a composição química e a temperabü idade

do aço são os principais fatores determinantes da microestrutji

ra produzida. A velocidade de esfriamento esta ligada a fatores

como:

- aporte de calor;

- temperatura in ic ia l ;

- espessura da chapa;

- geometria do cordão.

Como o objetivo principal é obter-se baixas veVo

cidades de esfriamento para que haja tempo do hidroginio difujt

dir-se , i comum a utilização de cordões largos, chapas finas e

pré-aquecimento.

E conhecido que as trincas na zona afetada pelo

calor em aços carbono-manganis ocorrem somente quando o nível de

dureza torna-se superior ã 350 Hv. Associado a i s to , soma-se o

fato de alguns elementos influirem na temperabílidade do aço. 0

ponto de ligação entre a temperabilidade e a composição química

é o conceito de carbono equivalente (CE). Esta fórmula foi deseji

volvida no Welding Institute de modo empírico, de modo que pode-

se encontra-la com diferentes aspectos. Has sua forma mais co

mum está abaixo:' '

CE £ 0,43 risco de fragilização
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Recentes estudos têm mostrado que a presença coj»

junta do niõbio e vanãdio, na composição quTnica de um aço, au-

senta o risco de fragil ização quando estão presentes em separa-

do. Bonomo e Rothwell' ' examinando um aço contendo 0,047X de

niõbio e 0.10% de vanâdio através do teste de Implant, verificou

ser este aço mais susceptível que outro aço sen esses elementos.

Elementos COMO niõbio, t i t ân io e z i rcõnio, aparentemente não a-

fetam o risco de f ragi l ização, nas por outro lado o vanâdio, bo

ro e nitrogênio, aumenta* este risco* ' .

EFEITO DA TEMPERATURA

A medida que a temperatura abaixa, aproximan-

do-se da temperatura ambiente, notamos pela figura I I . l que há

um aumento acentuado na ocorrência de fragil ização pelo hidrogj?

nio.

Baseando-se em pesquisas realizadas, ver i f ica-se

que aumentando-se a temperatura temos um considerável acréscimo

na taxa de difusão do hidrogênio, figura I I . 2 , tornando-se sig

ni f icat ivo na faixa de temperatura compreendida entre 20 a 150°C.

Associando-se a i s t o , acrescenta-se o fato de teir

mns uma microestrutura, por efeito de revenido mais d ú t i l , isto

i , menos susceptível, podendo, assim, evitar-se a ocorrência de

fragi l ização.
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CORPOS DE PROVA SEM HIDROGÊNIO

CORPOS OE PROVA COM

MIOROGÊNIO

-100 100 200 TEMPERATURA (° O

Figura I I . 1 - Efeito do hidrogênio com a Temperatura

150 200 TEMPERATURA (*C)

Figura II.2- Difusão do hidrogênio com a Temperatura

EFEITO DO NÍVEL DE TENSÕES

Níveis de tensões são desenvolvidos por contra

ções durante o esfriamento da junta soldada e essas tensões po

dem ser acompanhadas por deformação no metal de solda. Em uma e£

trutura rígida, a concentração de tensão pode ser intensificada

por restrições impostas ã solda cm diferentes partes da junta..

Essas tensões irão, então, concentrar-se, preferencialmente, no

pi e raiz do cordão e, também, em entalhes, inclusões e outros

defeitos

O nível de tensões que age cm uma junta saldada
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pode ser dado cono fun-ío do tamanho da solda', geometria da jun

tè, "fit-up", restriçÕei externas e limite de escoamento do metal

de base e do metal de solda.

A fragilização pelo hidrogênio depende também da

velocidade de deformação e o risco de fissuração i maior para

baixas velocidades de deformações. Como é certo que essa veloci^

dade i menor no estágio final de esfriamento da solda, a suscej»

tibilidade para formação de trincas i mais elevada neste caso.

Foi experimentalmente verificado através de teste Charpy, que

não i relevante i fragilização pelo hidroginio com altas veloci^

dades de deformação* '.

II. 1.2 - Fissuração no Reaquecimento

As trincas no reaquecimento podem ocorrer devido

a várias causas, uma delas 5 o rápido aquecimento para baixas

temperaturas nos primeiros estágios do aquecimento, resultando,

assim, numa ação conjunta das tensões tirmicas e residuais' '.

Outra forma comum de trincas no reaquecimento é

aquela que ocorre em elevadas temperaturas» como resultado de

uma dutilidade local insuficiente para tolerar o relaxamento das

tensões.

Embora o mecanismo de fragilização no alívio de

tensões não seja completamente entendido, i geralmente aceito

que as trincas se formam como resultado do relaxamento de defo£

inações que .excedam a dutilidade da zona afetada pelo calor ou

metal de base*5).
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Investigações tin mostrado que o aspecto das trin

cas são predominantemente intergranular, concordando com a te£

ri* existente baseada na reprecipitação de carbetos de croroo, mo

libidênio e, principalmente, carbetos de vanãdioí6*. Quando a

temperatura no reaquecimento excede â 1200°c, esses elementos eŝ

tão em solução, no esfriamento se precipitam sob a forma de car

betos (\UCj, Mo2C, M 2 3C 5) e enrigecera o grão. As deformações caû

sadas atuam sobre o contorno de grão já enfraquecido e resultam

deformações extensivas no contorno, produzindo trincas intergra

nulares na zona afetada pelo calor'5!

A zona afetada pelo calor é", particularmente, £

ceptTvel i fragilização porque i submetida a um alto ciclo tér

mico de temperatura com uma grande quantidade de carbono em solução,

qüe subseqüentemente irão se precipitar durante o tratamento tér

mico de alívio de tensões.

Acredita-se que as trincas de reaquecimento se d£

senvolvam no período de aquecimento e se estendam ate a tempera

tura de alívio de tensões, quando a maior parte das deformações

ocorrem.

A fragilização do reaquecimento sofre grandes in

fluincias de dois principais fatores, que são o aporte de calor

do processo de soldagem e a composição do metal de base.

INFLUÊNCIA DO APORTE DE CALOR |

•-.•,.- ~ A influência do aporte de calor na suscèpt1bili_

dade ã físsuração no reaquecimento e dupla, isto i, um alto
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•porte de calor resulta em usa estrutura gross-eira e, assim,

•ent& a tendincia ã fragilização intergranular; isto também

sulta em una zona afetada pelo calor macia e assim diminui a

dência ã fragilização intergranular.

Isto pode explicar porque para um determinado aço,

o aumento do aporte de calor diminui a dutilidade, enquanto pj»

ra outro aço aumenta a redução de área' '.

INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Com relação ã influincia da composição química

dos materiais na susceptibilidade no reaquecimento, os elementos

que atuam principalmente no caso são o vanãdio, molibidênio e

crorno, em ordem decrercente de importância.

Ia) (Q\

Nakamuravo/ e Itov ' através de seus estudos de

fissuração no reaquecimento, encontraram equações que relacionam

a composição química com a susceptibilidade no reacuecimento.

Nakamura: AG = (%Cr) + 3,3(%Mo) + 9,l(%V)-2

I to : PCD=(«Cu) + (%Cr) + 2(SMo) + 10(*V)
3 K

+ 7(XNb) + 5(*Ti) - 2

AG e PCD são parâmetros de susceptibilidade e os
j K

elementos de liga são expressos em porcentagem de peso.

••-•...- - Quando AG e PSR são iguais ou maiores que zero,
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o Material i susceptível I fissuração no reaquecinento. No caso

de valores inferiores a zero, o Material não é susceptível.

A dutilidade na teaperatura de alívio de tensões

para aços e« condições de soldagea simulada são plotados nos grã_

ficos das figuras II.3 e II.4(5>.

%ftA
100

80

60

40

20

AQUECNENTO-ESFRIAMENTO

O I7»-I5t-5OO°C
• lOs-IOs -600*C
O 17»-15» -650*C
A 20s-20s -625*C

-JL0-L6-L2-OB -O4 O O4 O8 1.2 AG

Figura II.3 - Redução de área depois de ciclo térmico

simulado ã 135°C em função de AG

%R.A

too

80

60 •

40

20

-ÍJO- 1.6-12-0B-O.4 O 0.4 0.8 1.2 P,»r

Figura II.4 - Redução de área depois de ciclo térmico

simulado ã 1350°C em função de PSR

Podemos notar que não existe uma correlação geral

entre a dutilidade e AG ou PCD para valores Inferiores a zero;
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pari AG e PSR com ya lores, superiores a zero, a-correlação i pa_r

ticuiaraente boa.

Urn particular aspecto desse problema i que impott

do-se pequenas deformações na picroestrutura susceptível da zona

afetada pelo calor, pode causar fraturas frágeis na temperatura

ambiente. Isto significa que, quando uma estrutura resiste ao tra

tamento térmico de alívio de tensões sem trincas aparentes, sua

zona afetada pelo calor na solda pode estar fragilizada a um tal

grau em que não pode mais absorver nenhuma deformação plástica du

rante os testes ou mesmo em serviço, com o perigo de causar trijt

camento. As rupturas frágeis podem desenvolver-se em áreas de coj)

dições acima do carregamento normal e pode, assim, iniciar fratu

ras catastróficas^10^.
• ••» -

> »

II.2 - Tenacidade em Juntas Soldadas

Elementos microligantes aparecem na estrutura sol-

dada adicionados pelo consumo do eletrodo empregado no processo

de soidagem ou como resultado da diluição do metal de base. Es_

ses elementos produzem dois grandes efeitos na zona afetada pelo

calor e na zona fundida. Eles modificam a natureza da transform^

ção microestrutural e promovem endurecimento por precipitação, o

qual i detrimental para a tenacidade do material.

Em aços forjados, as propriedades de impacto dos

elementos microligantes na transformação austenítica ainda i obs

cura devido a formação de carbetos, os quais restringem o cresci,

mento do grão austenTtico e removem o carbono da solução.
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Em virtude do esfrianento na zona afetada pelo ca

lor e zona fundida, carbonitretos dificilmente terão tempo para

se precipitar en quantidade suficiente antes da transformação aus

tenTtica. Assim, a atividade do carbono na austenita não e signi^

ficantenente reduzida, apesar de no metal de solda o tamanho de

grão austenitico ser determinado pelo tamanho de grão da ferrita

colunar.(11)

A tenacidade pode ser significantemente melhorada

pela adição de elementos de liga, os quais reduzem a ferrita pr<>

eutectõide e promovem microestruturas finas, tais como ferrita £

cicular.

A precipitação de elementos como o niõbio, vanâ-

diò e titânio normalmente resultam numa perda de tenacidade. A

magnitude desse efeito e o nível de redução da ferrita proeu-

tectóide dependem do ciclo térmico da solda e da quantidade de e

1ementos de liga presentes. Em soldas de múltidos passes, a tena

cidade depende da região reaquecida pelos passes subsequentes.

II.2.1 - Tenacidade da Zona Afetòda pelo Calor

(ZAC)

Com o crescente aumento da utilização de processos

de elevados aportes de calor, tem-se tornado menos comum fratu-

ras Induzidas pelo hidrogênio na zona afetada pelo calor de aços

estruturais e de vaso de pressão. Assim, defeitos como trincas

por liquação na zona afetada pelo calor, falta de fusão, trincas

transversais no metal de solda e trincas por fadiga, podem atuar

em regiões de início de fratura frágil e a tenacidade da zcna afe
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tada pelo calor, pode, ainda, ser critica em tais situações.

Torna-se oportuno salientar que o presente estu-

do irá concentrar-se, especialmente, no vanãdio, pelo fato de

ser o único elemento presente na composição do aço que, aparen-

temente, influencia a tenacidade da junta soldada.

Como o niobio, o vanãdio pode causar um dec rês cĵ

•o na tenacidade da zona afetada pelo calor, ã medida que aunren

ta-se o aporte de calor. Em duas separadas investigações' * '

essa conclusão foi' confirmada.

Nos seus estudos, Hannerz e Jonsson-Holmist* ' ,

ut i l izando um material com 0,15% de carbono e 1,3% Manganês, a

tenacidade inicialmente aumentava a maneira que o teor de vanã

dio cresc ia , entretanto, para valores elevados, a tenacidade era

reduzida (figura I I . 5 ) .

300

250

i-m

TEMPO
DE

ESFRIAMENTO
BOO-XXPCCS)

0.005
0 006%

Ni

0.010
0.013%

Ni

33s

BONOMO E ROTMWELL ( 1 2 )

010 0.20 0.30 O.40%vANA0»0

Figura II.5 - Influência do vanãdio na temperatura de transição

na zona afetada pelo calor.
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Este resultado mostra também que elevados níveis

de vanádio são aceitáveis sem prejuízo para a tenacidade quando

utiliza-se processos que envolvam baixo aporte de calor.

Utilizando-se o processo de soldagem manual com _e

letrodo revestido, onde o tempo de esfriamento de 800 a 500°C é"

de. 33 segundos, o aporte de calor envolvido neste processo não £

presentou resultados que evidenciavam prejuízo na tenacidade, p£

ra teores de 0,2% de vanãdio. Entretanto, como ocorre cora o nic>

bio, um elevado aporte de calor e tempo de esfriamento de 800 a

500°C de 300 segundos com níveis de vanãdio de 0,08 a 0,1%, nota-

se uma pequena perda de tenacidade se compararmos com aço simi-

lar sem a presença de vanádio.

•

. Entretanto, uma comparação com o trabalho desen-

volvido por Boncmo e Rothwe11v ' em um aço com 0,13% de carbono,

1,2% de manganês, 0,067% de vanádio e 0,014" níquel, como podemos

notar na fig.II.5, temos o efeito do baixo teor de carbono na te

nacidade da zona afetada pelo calor em aços do vanádio. Também

na f1g.II.5, os pontos de 33 e 100 segundos para tempos de esfrif

mento, mostraram uma elevação na temperatura de transição da ordem

de 20^0 para um nível de vanádio de 0,05£. Assim, ûi aumento da te

nacidade pode ser obtido pura baixos níveis de carbono da ordem

de 0,1% e ainda reduzindo a quantidade de precipitados endurece-

dores.

II.2.2 - Tenacidade na Zona Fundida

Em estudos realizados por Leyinc e Hilr ', uti
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l i z a n d o - s e o processo de soldagen por arco submerso (E = 2 ,4

kJ nu"1) cora e l e t r o d o C-Mn, o teor de vanãdio na zona fundida va

riou de 0,049 a 0 , 1 3 2 .

0 e f e i t o no aumento do teor de vanãdio na zona fun

dida ê mostrado na f igura I I . 6 .

140

o

2 100-

< 80

5
o

o
20

bJs

METAL OE SOLDA

SOLDA NS

1946

1947

19 48

p

% V

0.049

0.028

0.13

SÍMBOLO

O

A

a

- 6 0 - 4 0 - 2 0 O 20
TEMPERATURA (°C)

Figura II.6 - Efeito do aumento do teor de vanãdio na

tenacidade da zona fundida^ '

Notamos uma pequena tendência para diminuir a te

nacidade, a medida que aumentamos o teor de vanédio na zona fun-

dida.

Na figura II.7, vemos tenacidade versus temperatiu

ra, agora com adição de moiibidenio no arame de soldagern.

Podemos notar que o aumento do teor de vanãdio não

produz nenhum importante efeito nas propriedades de Impacto. A
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presença do nolibidênio no arame de soldagem pVovoca un aumento

na quantidade de ferrita acicular e redu2 o tamanho de grão de

todos os outros constituintes estruturais presentes. Esta mudaji

ça na nicroestrutura resulta em um aumento na tenacidade da

da, quando comparamos com uma soldagem com um arame C-Mn.

« 140
lit
->
© 120

& KM

M
P

A
C

T
O

 C
K

S 
S

g 40

g 20
in
HI

•

•

METAL DE SOLDA

SOLJA

1952

1953

1954

% V

0040

0.094

0.13

•

SM80L0

O

O

•

1952

Bl954 O

^ s 8

-60 -40 -20 20.TEMPERATURA (•«

Figura II.7 - Efeito do aumento no teor de vanadio na

tenacidade da zona fundida em soldas com

arame C-Mn-Mo

Testes de tração realizados por LevineeHill

em juntas soldadas, evidenciam alguns resultados como:

(14)

Em soldagem cora presença de vanidio, o

te de escoamento aumenta quando adicionamos

molibidênio no arame de soldagem.

Para uma composição fixa de «raroe, o limite

de escoamento aumenta quando aumentamos o teor

de vanãdio.
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O pequeno decréscimo da tenacitlade, observado na

fig.II.6, quando aumentamos o teor de vanádio, está ligado ao »u

•ento no liai te de escoamento, desde que não tenhamos significar^

tes mudanças estruturais. Se este ê o caso, toda a fina estrutu

ra da solda produzida pela adição de molibidênio no arame, resul

ta em uma baixa sensitividade para o mecanismo de deteriorizaçao

da tenacidade, desde que não seja observado mudanças na tenacida

de com adição de vanldio.

Tabela II.1 - Sumario da influincia do vanidio na tena

* cidade de uma junta soldada

Microligante

Vanãdio

Tenacidade da ZAC

Pequeno efeito para
baixos níveis(0,082)
Altos nTveis, gera2
mente têm efeito de
trimentai

Tenacidade da
zona fundida

Complexa, devido ao
refino de grão e en
durecimento por pre
cipi taçio

Os diferentes problemas que caracterizam a soldai

bilidade do aço WSTE-51, tais como, trincas induzidas pelo hi-

drogênio, trincas de reaquecimento e perda sensível das proprie^

dades mecânicas, quando da utilização de processo com elevado a

porte de calor, aliados ao fato da estrutura soldada ter que £

presentar um elevado nTvel de segurança, tornam o estudo bem mais

complexo e criterioso.
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I I I . MATERIAIS E MÉTODOS

I I I - 1 - Materiais

0 Material ut i l izado foi o aço estrutural , WSTE-51

(DIN 18937), de fabricação alemã, com espessura de 30mm. Este aço

será ut i l izado no vaso de contenção da Usina Nuclear de Angra dos

Reis (Unidade I I ) e foi-nos gentilmente cedido pela Comissão Na_

cional de Energia Nuclear (CNEN).

A composição química e as propriedades mecânicas

do material estão apresentados na tabela '111.1.

Tabela I I I . l - Resultados da Analise Química

e Propriedades Mecânicas do Mie

tal de Base-WSTE-51 (DIN 18937)

Análise
Química

C - 0*18
Mn- 1.43
Si - 0,27

P - 0,013
S - 0,005
Ni - 0.52
C r - 0 , '
V - 0.19

Cu- 0.03

Al - 0,013

Propriedades

L. Resistência -

L. Escoamento -

Alongamento - 16

Mecânicas

610 - 780 N/mm2

450 - 500 N/mm2

%

0 eletrodo ut i l i zado, também de fabricação alemã

(OERLIKON), foi o Tenacito 60, com equivalente da classe AWS E-
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80186, coa o diâmetro de 4sn. Os resultados da análise química e

propriedades »ecínicas consta» da tabela III.2.

Tabela III.2 - Resultados da Análise Química

e Propriedades Mecânicas de Es_

pecificação do Eletrodo Tena-

cito 60 (AWS E-8018G)

Analise
Química

(*)

C •
Hn
Si
Ni
S-

P-

-' 0,06
-1,8
-0,25
-0,6
<0,02
<0,02

Propriedades

L. Resistência -
•

L. Escoamento -

Mecânicas

550-650 N/nm2

>500 N/mm2

Alongamento - >24Í

Na utilização do eletrodo Tenacito 60, algumas pre

cauções devem ser tomadas de acordo com o fabricante:

Armazenamento de estcque: 150 C (mínimo)

Estoque de canteiros: fornos portáteis a 150°C

Secagem: 2 horas ã 300-350°C

NO máximo de operações de secagem: 5 vezes.

Na soidagem pelo processo de arco submerso foram

utilizados fluxo (0P-41TT) e arame (0E-SD3), de fabricação alemã

(OERLIKON). Os resultados da análise química e propriedades meca_

nicas encontram-se na tabela 111.3/
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Tabela I I I . 3 - Resultados da Análise Química

e Propriedades Hecinicas do

Arame (0E-S03)

Composição
Química

(*)

C - 0,05-0,08
Mn - 1,2-1,5
Si - 0,2-0,3
H2 - 7,5 mJt/
lOOg de metal
depôsitado

Propriedades Mecânicas

L. Resistência - 580-630 N/mm2

L. Escoamento - >450 H/mn1

Alongamento: >22S

Recomendações para estocagem do fluxo são sugeri-

das pelo seu fabr icante, sendo assim necessário levá-las em con-

t a .

• •
f
 • » »

Estocagem - temperautra ambiente com mistura con-

trolada máx.60%)

Secagem - 2 horas ã 300-400°c

Temjo máximo de secagem - 10 horas

Estocagem antes do uso: apôs a secagem, o fluxo

deverl ser mantido ã 150-

200°C até o uso.

III .2 - Processos de Soldagetn

111.2 .1 - Processo de Soidagem com Eletrodo Revés

tido

0 processo de soidagem com eletrodo revestido re-
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quer um mínimo de aparato possível e é extremamente flexível e

versátil. Com ele, pode-se soldar qualquer espessura de material

e em todas as posições* .

Devido a todas essas vantagens, o eletrodo reves-

tido e usualmente utilizado na soldagem de aços carbono e baixa

liga. 0 revestimento pode ser de diversos tipos» entre os quais,

básico, Icido, celulósico etc. Quando consumido pelo calor do ajr

co elétrico, os constituintes do revestimento se dissociam, for-

mando uma proteção gasosa ao redor do arco, proporcionando a fo£

macio de uma escoria protetora sobre o metal depositado. A figu_

ra III. 1, ilustra esse processo.
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Figura III.l - Diagrama Esquemãtico do Processo de Soldagem com

Eletrodo Revestido.
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Ura bom controle sobre as variáveis de soldagem, a

carretara, certamente, melhor eficácia do processo. Surge, neste pon̂

to , a idéia do aporte de calor (heat imput). 0 aporte de calor,

em outras palavras, e a energia posta em jogo durante o processo

de soldagem e ligam-se a elas as principais variáveis de soldagem. Uma

definição matemática, traduzirá em meios quantitativos melhor e£

ta idSia.

Aporte de Calor (HI = V > 1 > 6°)

onde: \

HI » kJ/mm

V = Voltagem média

I = Amperagem média

vs = Velocidade de soldagem em mm/s

Um estudo realizado na soldabilidade do aço WSTE-

51, apresentou o seguinte comportamento da junta soldada com di-

ferentes aportes de calor.

DIÂMETRO 00 ELETROOO {mm J

u

o
K
O

4 0

ui
19

2.0 v
, 4.0 , 5.0 ,

/

i 6 0

•

LO 2.0 3.0 4.0 ENERGIA DO ARCO

Figura II..I..2...- Variação do Aporte de Calor com Porcentagem de Mi

crotrinca e Diâmetro do Eletrodo.



.30.

Deste modo, conclui-se que a tendincia mínima ã

fissuração com eletrodo de 4mm de diâmetro é de 1-1 »2 kJ/nra de a

porte de calor.

0 procedimento para a qualificação da junta solda

da fo i de acordo com o seguinte c r i t é r i o .

Tabela I I I . 4 - Procedimento de Soldagem para Qual ificação da Junta

30mm

3-4 mm

Seqflinci a
de

Soldagem

SS
1

SS
2

SS
* 3

SS
4

SS
5

Posição
de

Soldagem

Vertical
Ascendente

N

II

I I

I I

Horizontal
Ascendente

Eletrodo
Dimensão

Tenacito60
04mm x 450

n

i i

n

I I

Eletrodo
Carvão
Tenacito6C
04mm x 450

Corrente
Polaridade

—

• +
n

i i

I I

I I

s

+

V
A

21-25
135-150

n

n

I I

n

21-25
135-150

Pri-Aqueci
mento (°CT
Interpasse

175
220

n

•I

I I

175
220

Aporte de Ca
lor(kj/mm)

Velocidade de
Soldagem
(nm/min)

1.0 - 1,2
160

K

I I

I I

I I

1.0 - 1.2
160

ApÕs a soldagem, o conjunto f o i inspecionado por

Raio X e U l t r a Som, utilizando-se a técnica convencional com cabe
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cote de 70 e freqOência de 2 KHz. A junta soldada não apresen-

tou defeitos que pudessem comprometer sua resistincia mecânica»

possibilitando, então, a retirada dos corpos de prova para en-

saios mecânicos.

II 1.2.2 -Processo de Sol d a gem com Arco Submerso

Embora muito efetivo para soidagens manuais, o pro

cesso de soldagem com eletrodo revestido não pode ser mecanizado

para longas e continuas sol das. Outra desvantagem desse pro-

cesso ê a obrigatória utilização de Óculos especiais ou mascaras

para proteção contra a radiação produzida pela abertura do arco.

Essas dificuldades podem ser ultrapassadas com a utilização do

processo com arco submerso, o qual utiliza uma camada de fluxo

fusível e arame como eletrodo. A figura III.3, ilustra o processo

citado.

•ELETROOO

TUBO COM MATÉRIA fUSIVEL GRANULAR (FLUXO)

MATERIAL OE BASE

r METAL FUSÍVEL SOLIDIFICADO

^FLUXO «AMOLAR FUSWEL

FLUXO FUNDIDO

DIREÇÃO DE SOLDAGEM

'ELETRODO

• ARCO ELÉTRICO

METAL DE SASE

PENETRAÇÃO

Figura III.3- Diagrama Ésquemãtico do Processo dé Soldarem com Arco Submerso
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A proteção do eletrodo, do arco e da poça de fusão

í feita por uma cobertura do fluxo mineral fusível. Essa cobertu

ra e suficientemente profunda para proteger o arco completamente.

0 fluxo consiste normalmente de aglomerados e necessita de cuida

dos especiais da operação de soldagem. Secagem, armazenamento e

controle da umidade nos locais de soldagem são aspectos importan

tes que devem ser observados.

No processo com arco submerso surge um novo parâ-

metro, também de grande importância no procedimento de soldagem.

A distância entre o topo de arame de soldagem e a placa base

(Stickout) ? de real importância no procedimento de soldagem. Es

sa distância não é fixa e depende de inúmeros fatores como diãme

tro do eletrodo, voltagem, corrente, penetração etc. Normalmen-

te, 3a existe para cada diâmetro de eletrodo, um "stickout" padro

nizado, mas podendo ser modificado de acordo com o critério de

cada um. A figura III.4 ilustra-o como foi dito.

4ARAME (.-n.r )

2

5.6

STICKOUT (mm)

9.5

25.4

38

Figura III.4 - Diagrama da Distância do Topo do Arame de Soldagem

ã Placa Base (Stickout).
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Na complementação da análise sobre a soldabilida-

de do aço WSTE-51, um estudo do comportamento da junta soldada em

diferentes níveis de aporte de calor com utilização do processo

de soldagem com arco submerso foi analizado.

0 estudo baseou-se na influência do aporte de ca

lor induzido da soldagem sobre a tenacidade do metal de solda e

da zona afetada pelo calor.

0 procedimento de soldagem esta descrito nas tabe

Ias III.5 e III .6 . Podemos notar a existência de 2 tipos de chajj

fro. Isso deve-se ao fato da retirada dos corpos de prova do ine

tal de solda e da zona afetada pelo calor, serem facilitadas pa-

ra chanfro especifico.

Tabela III.5 - Procedimentos de Soldagem para Estudo do Metal de

Solda

^ — - ^ ^

Aço (chapa)

Eletrodo

Corrente(CC+)

Voltagem

Veloc.Soldagem

Aporte Calor

1- Soldagem

WSTE-51

OE - SD3 (4mm)

400 A

34 V

350mm/min

2,4 kJ/mm

2- Soldagem

WSTE-51

OE- SD3 (4mm)

800 A

35 V

200mm/niin
8,5 kü/Rim
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Tabela II1.6 - Procedimento de Soldagem para Estudo da Zona Af£

tada pelo Calor

•"-60°

Aço
Eletrodo

Corrente

Voltagem

Veloc.Soidagem

Aporte Calor

1- Soldagem

WSTE - 51

0E-SD3
400A

31V
300rom/min

2,4 W/mm

2- Soldagem

WSTE-51

OE - SD3

700 A
34 V

168mm/m1n

- 8,5 kj/mm

•" "*' II 1.3 - Ensaios Mecânicos

111.,1.1 - Microdureza

As medidas de microdureza foram realizadas com um

microdurTmetrc Leitz-Durimet, que possui um penetrador de diama£

te tipo Vickers. A carga aplicada foi de 50g e as medidas foram

na zona afetada pelo calor com intervalos de 0,5mm ao longo da

seção normal do eixo de solda.

III.3.2 - Tração e Dobramento

Os ensaios foram realizados na junta soldada em

corpos de prova de seção retangular a espessura completa (30mm),

segundo o código ASME Seção IX, para qualificação de soldador e

processo de soldagemi A retirada dos mesmos da junta soldada obe
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deceu o esquema da figura III.5 e suas características da figura

III.6.

REJEITAR

DC-ÍRAMEÍTO

TJIAÇÃO!

3-3RAMEMDO3RAMENT0

DOWAMBNTO

T J
T-RACAO

SENTIDO DE LAMINACAO

Figura III.5 - Localização dos Corpos de Prova na Junta Soldada

CORPO DE PROVA DE TRAÇÃO 100 mm

'6.3 mm

25.4 mm

6.3 mm

g54 mm

CORPO DE PROVA DE COBRAMENTO

212 rum

Sj: 3 3 tr.m
1 9.5mm

- -* 3mm
^h

Figura III.6 - Características dos Corpos de Prova
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III.3.3 - Impacto

A retirada dos corpos de prova do ensaio de impa£

to para o metal de base foram paralelos ao sentido de laminação.

0 entalhe teve sua aresta posicionada na direção perpendicular a

superfície da chapa, estando, assim, localizados nos corpos de

prova» ora na zona afetada pelo calor ora no eixo da solda. 0 pro

cedimento adotado foi segundo a AWS-B.4.O.74 (Standard Methods

for Mechanical Testing of Welds).

111.4 - Análise Metaiografica

Nos ensaios metalogrãficos a superfície estudada

foi a perpendicular ã direção de soldagem.

As amostras foram lixadas e polidas segundo a tie

nica metaiografica convencional, seguida de ataque com reativo ni

tal 2% para observações microgrãficas.

Para análise por microscopia ótica empregou-se um

microscópio marca Jena, tipo Neophot II.

111.5 - Raio X

0 aparelho utilizado na inspeção por raio X na jun

ta soldada, foi de tipo Balteau 300 kV. Os parâmetros utilizados

na realização do teste para qualificação do soldador foram os S£

guintes:

Voltagem : 275 kV

..... Amperagem: 5 mA
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Distância foco-f i lme: 700mm

Tempo de exposição: 4 minutos

111.6 - Ensaios Especiais

No estudo da soldabilidade de aços estruturais,

surge a necessidade da realização de ensaios especiais que visam

medir a susceptibilidaüe do material em problemas específicos.

0 aço estrutural do vaso de contenção da Usina fiu_

clear de Angra dos Reis (Unidade r I ) , WSTE-51, apresenta proble-

mas de soldabi 1 idade em fissuração a frio e no reaquecimento. Ser»

do assim, hã necessidade do ensinos mais específicos que visem nus

dir a susceptibilidade do material a esses problemas.

Dentro do programa desenvolvido na COPPE/UFRJ de

, soldabilidade de aços estruturais, um levantamento nos principais

testes foi realizado, visando dois principais parâmetros: a efi-

ciência do determinado teste e a possibilidade de sua realização

em nossos laboratórios.

Tendo esses parâmetros como principal objetivo,

conclui-se que os testes Vinckier para fissuração do reaquecimeji

to e Controlled Thermal Severity (CTS) e Tekken, para fissuração

a frio, eram os que preenchiam a maior quantidade de requisitos.

Uma descrição detalhada de cada um dos três tes-

tes»-será abordada a seguir, visando uma maior compreensão «tos

passos seguidos na realização desse trabalho.
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III.6.1 - Teste Vinckier

O problema de fissuração na zona afetada pelo ca_

lor durante o tratamento térmico põs-soldagein tem chamado a ate£

ção dos cientistas nos últimos tempos. Vários e, relativamente,

simples testes têm sido desenvolvidos para medir-se a susceptibly

1 idade do material i trinca de reaquecimento. Entretanto, a com-

plexidade da distribuição de tensões residuais, estrutura e as

propriedades do metal de solda e zona afetada pelo calor, tim dî

ficultado a realização dos testes em laboratórios. Contra todas

essas dificuldades, o teste Vinckier tem apresentado resultados

consideráveis, tornando-o, assim, o mais indicado para a realiza,

ção desse trabalho.

0 teste Vinckier basea-se, fundamentalmente, na dî

ferença dos coeficientes de expansão térmica dos materiais ferrjí

ticos durante o ciclo de relaxamento de tensões* '.

Parte Experimental

Inicialmente, a chapa do material testado ê solda

da de acordo com o seguinte procedimento:

Tabela III.7 - Procedimento de Soldagem da Chapa de Aço VíSTE-51

Eletro
do "

Tenací
to 6(T
9 Am

Posi
çao
(16)

Corren
te
s

Polari
dade

+
V

21-25V

l

135-160A

rre àquec.

175°C

Veloc.
Soldagem

160mm/min

Aporte
Calor

1,0-1,2kJ/mm
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A solda de topo é realizada em cerca de l/2 -
 2/3 da

espessura da chapa, pois deste modo aumentamos a restrição da jun

ta soldada (figura III.7).

Apôs a soldagem, as placas são cortadas através da

solda em pedaços de 15 milímetros de largura e de 100 a 300 milT

metros de comprimento, cora ê visto na figura II1.7.

3.0mm

Figura III.7 - Preparação da Junta de Teste

Na preparação da junta de teste, dois procedimen-

tos distintos foram realizados. Ka primeira chapa de- teste, ne-

nhum acabamento foi feito no perfil da junta soldada, enquanto

que na segunda chapi realizou-se um esmerilhr-.ento ç?.ra retirada

dos cantos vivos das soldas (locais concentradores de tensão), se

guido de um sobrepasse, visando renormalizar-se a estrutura do

metal de base, principalmente na zona afetada pelo calor, para m^

nimizar a ocorrência de trincas de reaquecir.ínto' '.

Em seguida, as chapas foram soldadas em uma barra

de aço inoxidável austenítico (AISI 304) de seção quadrada de

50 x 50 milwnetros, C.QWO indicado na figura III.8.
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100mm—H

300 mm

in

500 mm

• tf/fe

C ]

Figura I I I . 8 - Corpos de Prova Soldados a Barra de Aço Inoxidivel

Austenit ico.

Terraopares Chromel-Alumel foram colocados no cen-

tro e no final da ,barra para medir-se de modo eficiente a tempe-

ra tura . Antes de inse r i r - se o bloco no forno, os corpos de prova

são encamisados para melhor proteção contra a oxidação.
• v •

* %•

Pelo fato do material austenitico possuir um coe-

ficiente de expansão térmica mais elevado que o material ferrítj^

co (teste), tensões serão induzidas nas soidas. O bloco foi en-

tão inserido no forno de atmosfera controlada (Argônio) e, ini-

cialmente, a temperatura foi mantida a 100°C, durante um tempo de

3 horas, tempo suficiente para equalizar-se a temperatura em to-

do o bloco. Em seguida, o bloco foi aquecido com uma velocidade

de aquecimento de 100°C/h até 695± 5°C e mantido a esta tempera-

tura durante 3 horas, quando, então, i esfriado cora uma velocida_

de de esfriamento da ordem de 100°c/h.

Terminado o tratamento térmico, os corpos de pro-

va são removidos da barra de aço inoxidável e as trincas são ob-

servadas através de microscópio Ótico. Deste modo, trincas inter

granuiares de reaquecímento são facilmente reproduzidas na zona
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afetada pelo calor de juntas soldadas de material susceptível.

III.6.2 - Teste Controlled Thermal Severity (CTS)

As trincas a frio ou induzidas pelo hidroginio são

sen dúvida o principal problema na soldabi1 idade dos aços estru-

turais. A presença sempre constante do hidrogênio em qualquer prp_

cesso de soldagem, faz que precauções maiores sejam tomadas para

ninimizi-lo a níveis que não representem grandes riscos para a

estrutura soldada.

Baseando-se no fato das trincas induzidas pelo hĵ

drogênio serem bastante comuns e graves» uma série de testes que

avaliam a susceptibilidade do material foram desenvolvidos.
.„ • 'a •

t w

Através do teste CTS podemos comparar, zona afeta

da pelo calor, mi croestrutura, dureza e assim traçar um limite en

tre fissuração/não fissuração, para diferentes potenciais de hi-

drogênio.

0 teste CTS tem sido bastante utilizado para exa-

minar o comportamento das trincas pelo hidrogênio, mas modifica-

ções foram introduzidas no teste, visando uma maior aproximação

com as condições reais de soldagenr '. A primeira r-iodifi cação é

a presença de um rebaixo na placa de teste, aumentando, assim., o

grau de severidade do teste. A outro modificação e o fato do ma-

terial ser esfriado em seguida a realização da última solda de

teste, »*eproduzindo, assim, com maior reali'dade o escoamento de

calor na chapa.
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Parte Experimental

O teste CTS consiste, basicamente, em duas placas,

una quadrada e outra retangular, unidas por parafuso e por sol-

das de fixação (figura III.9)

30mm

SOLDA
DE

FIXAÇÃO :

. • 76 mm

76 mm

R
102 mm

SOLDA
DE

TESTE

254 mm
h-

Figura I I 1 . 9 - Esquema do Teste Contro l led Thermal Severity (CTS)

Na rea l i zação dos ensaios, foram u t i l i z a d o s os a,

ços WSTE-51 como mater ia l de tes te e ASTM-A572 Gr 50, como mate-

r i a l de base. Ambos com a mesma espessura, igual a 30mm (1 % ").

0 r isco do tes te ser inval idado pela ocorrência de t r incas no m£

t e r i a l de base, em p r i n c i p i o f i c a a fastado, pelo fa to deste apre_

sentar um carbono equiva lente (CE) menor que do mater ia l de tes-

t e .

WSTE-51 CE = 0,51

ASTM-A572Gr 50 CE = 0,40

.._ As dimensões do r e l a i x o seguiram o seguinte cr i té

r i o . A a l t u r a é f i x a e igual a 1,6 m i l íme t ros , a profundidade é
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de 3,2 milímetros acrescida da dimensão correspondente ã penetra^

ção media do eletrodo. Testes de penetração com o eletrodo foram

realizados e foi encontrato como penetração média o valor de 2 mi

limetros. Sendo assim» as dimensões do rebaixo foram as seguin-

tes:

•Altura = 1,6mm

Rebaixo-

Profundidade = 5,2mm

0 TSN do teste i o número de severidade térmica

que produz a trinca, função essencial da espessura dos materi-

ais utilizados, tomado como medida de susceptibilidade do aço

soldado com o eletrodo escolhido. No caso de cordões tritirmicos,

áJsume a seguinte forma matemática:

TSN = 4(T + 2B)

onde:

T = espessura do material testado

B = espessura do material de base

No caso presente, o número de severidade térmica

(TSN) foi de 15 e pode ser considerado elevado.

As soldas de fixação foram feitas usando-se o elj?

trodo AWS6010, pelo seu grande poder de penetração, assegurando,

assim, uma boa fixação entre as chapas.

~ '•' Á primeira solda de teste foi realizada apôs todo
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o conjunto e s t a r f r i o . Foram soldados cinco (5) corpos de prova,

seguindo o c r i t é r i o abaixo:

Tabela I I I . 8 - Procedimento de Soldagem do Teste CTS

Eletrodo
Tenaci to Posição

Plana
Corrente Polari

dade"
+ •

I
135-150A

V
20-25V

Veloc.
Soldagem
160nan/min

Aporte
de Cal or

1,0-1,2 kJ/mm

As temperaturas de pri-aquecimento seguiram a se

buinte ordem:
\

C.P(l)

C.P(2)

C.P(3)

C.P(4)

C.P(5)

* T2

- > " T »

'> T H

- T5

= Temperatura ambiente

= 50°C

= 100°C

= 150°C

= 175°C

Em seguida a soldagem, o conjunto foi esfriado con

corme mostra a figura I I I . 1 0 abaixo:

I
I S O L D A DE
EW \ FIXAÇÃO

TANOUE D%

\

.... Bijnm

Figura 111.10 - Método de

EsfriamG£

to após a soldagem.
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Esfriado o conjunto» o 29 cordão de teste é depo-

sitado, seguindo o mesmo método que o anterior. Apôs a espera de

sete dias, os corpos de prova são seccionados em direções trans-

versais ã solda e o grau de susceptibilidade do material é deter

minado pelo percentual de trincas encontrado no material soldado.

A idüa original da realização do teste CTS, ê me_

dir-se a susceptibilidade o material ã fissuração a frio em dife_

rentes temperaturas de pré-aquecimento.

III.6.3 - Teste Tekken

A tendência de fissuração a frio na zona afetada

pelo calor em soldas de filete, pode ser avaliada no teste CTS.

0 eátudo da ocorrência dessas trincas erc corpos de prova de topo,

serão agora analizados através do teste Tekken.

Devido a utilização estar voltada para a indústria

nuclear, a soldabilidade do aço WSTE-51 assume criterion conse£

vativos, devido o fator de segurança apresentar níveis nuito el£

vados. 0 teste Tekken, por impor um elevado grau de restrição ã

junta soldada, torna-se assim de real importância como critério

de soldabi lidade. Aliando-se a isso, o fato de um estudo compara^

tivo do comportamento do material em dois testes distintos* '.

Parte Experimental

0 teste Tekken surgiu primeiramente no Japão, on-

de então foi desenvolvido e atualmente e utilizado em todos os
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países do mundo no estudo da susceptibilidade a frio dos aços es

truturais.

Consiste» basicamente, em um deposito de um cor-

dão de solda sobre um chanfro em y, como pode ser visto na figu

ra III.11 abaixo.

ISOmm

200 mm

SOLDA DE
RESTRIÇÃO

GOmm

80mm

6 0 mm

2mm (2 0.1 mm).

Figura III. 11 - Esquema do Teste Tekken.

Por apresentar um chanfro de difícil acesso, no

primeiro passe das soldas de restrição o eletrodo utilizado foi

o AWS 6010, cem alto poder de penetração. Mo nomento da realiza^

ção das soldas de restrição residem os maiores cuidados. Tensões

induzidas no momento da soldagem, tendem a diminuir a abertura da

raiz (2mm). Segundo inúmeras publicações japonesas, o nível de ̂

ceitabilidade do teste está, intrinsecamente, ligado com a aber-

tura da raiz, que por sua vez e limitada de 2 ± 0,1mm. Devido a

isto, cuidados devem ser tomados durante a soldagem de modo que

este limite seja respeitado.

Dado o primeiro passe, a solda de restrição i com

pietada com,o eletrodo Tenacito 60 (AWS E8018-G). Depois de es-
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friada a peça» o cordão de teste foi depositado, seguindo os s^

guintes parâmetros:

Tabela III.9 - Procedimento de Soldagem do Teste Tekken.

Eletrodo
Tenacito

60
0 = 4mm

Posição
Plana

Corrente
s

Polari
dade"

+
V

20-25V
I

135-150A
Veloc.

Soldagem
160inm/min

Aporte
de Calor

1,0-1,2 kJ/nai

Foram realizados tris testes com diferentes terapê

raturas de pré-aqueciraento. No primeiro, a chapa não foi prê-aque

ei da, no segundo, o pri-aquecimento foi de 100°C e no terceiro de

175°C.

Terminado o teste , a peça foi seccionada em seis

seções transversais do cordão de solda e as amostras foram obse£

vadas no microscópio ótico.
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1V• R E SULTAD0S EXPERIHFNTAI^S

IV.1 - Tração e Dobramento

Os resultados obtidos nos ensaios de tração e ào

bramento para qualificação do procedimento de soidagem, estão a

presentados na tabela IV.1.

Tabela IV.1 - Resultados da Qualificação da Junta Soldada

NO do
Espé
cime

CPI

C*2

Corpo de Prova

Li

50

50

4>mm

12,5

12,6

Area
mm2

122,7

124,6

Ensa io de Tração

Resist.
Tração
N/mm2

627,5

597,8

Alonga
mento

%

20

21

Red£
ção

Area %

70

70

Escoa
mento
H/m2

554,2

524,8

Ensaio de
Dobramento

Ângulo
Interno

180Ox4T

180Ox4T

Deci são

Aprovado

Aprovado

A aprovação dos mesmos, seguiu o critério propôs^

to pelo código ASME Seção IX, no qual, para os testes de tração,

o limite de resistência d3 junta soldada deve ser igual ou tnai

ior ao do metal de base. Nos testes de dobramento, trincas ou

falhas nunca maiores que 3 milímetros surjam em qualquer direção

na superfície convexa dos 4 corpos de prova, depois do teste re

alizado.

IV.2 - Impacto

As curvas obtidas a partir dos resultados do en

saio de impacto Charpy das zonas fundidas e afetadas pelo calor

estão apresentadas na figura IV.1.
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O ZONA FUNDIDA- BAIXO APORTE DE CALOR ( 2Fi )
Q 20NA FUNDIDA - ALTO APORTE DE CALOR (ZF2)

A ZONA AFETADA-DAIXO APORTE DE CAUDR (ZAC1)
A ZONA AFETADA-ALTO APORTE DE CA10R (ZAC2)

ZF1

METAL DE

BASE (W5TE-51 )

- 8 0 - 4 5 - 2 0 + 25 TEMPERAI URA (°C)

Figura IV.1 - Características de Impacto das Zonas Fundidas e

Afetadas pelo Calor de Juntas Soldadas pelo Pr£

cesso cora Arco Submerso com Variações de Aporte

de Calor de 2,4 kJ/mm (Amostra 1) e 8,5 kJ/mm (Amostra2)

Observa-se que a utilização do processo com baixo

aporte de calor, as amostras tanto da zona fundada quanto da 2jo

na afetada pelo calor, apresentam melhor resistência ao impacto

que as amostras soldadas com elevado aporte de calor. Nota-se que

as amostras do metal de solda apresentarem ambos os casos, melh£

res propriedades mecânicas que o metal de base.

S medida qce a temperatura cresce observa-se que,

ainda são as zonas fundidas, de ambas as amostras, as que apre-

sentam maiores valores de energia, conferindo características de

maior tenacidade a zona fundida.

A determinação do tenacidade de um material é sem



pre bastante complexa e o emprego apenas do ensaio de impacto da

sua caracterização última, £ bastante questionável, isto porque,

a indicação que este ensaio fornece com respeito a energia abso£

vida na propagação da trinca Ó grosseira' ', não levando era cor»

ta fatores tais como:

separação das energias necessárias para ind_î

car e depois propagar a trinca;

- - interações microestruturais complexas.

Na discussão dos resultados, será abordado o efei^

to de elementos microestruturais, come o vanadio, nos resultados

obtidos.

IV.3 - Teste Vinckier

A utilização do teste Vinckier no estudo da sus-

deptibi lidade ã fissuração no reaquecimcínto do aço WSTE-51, não

prendeu-se somente ao fato de que através dele possamos reprodu-

zir facilmente trincas intergranulares do reaquecircento na zona

afetada pelo calor em material susceptível, nas tarebém pelo fato

de que podemos estudar o efeito do melhor acabamento do perfil

soldado e o uso do sobrepasse (para renornaTfzar 3 im'croestrutu-

ra susceptível para evitar a ocorrência de trincas de reaqueci-

niento).í19)

0 uso dessas técnicas especiais mostrou resulta-

dos bastante satisfatórios como veremos a seguir. Do primeiro
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teste, no qual essas técnicas não foram observadas, trincas de

reaquecimento foram desenvolvidas na zona afetada pelo calor

gura IV.2).

Figura IV.2 - Trinca de reaqueci-

mento na zona afeta

da pelo calor, após tratamento ter

mico de alTvio de tensões a 690°C

durante 3 horas.

Aumento: 100X

Ataque : Ni tal

Trincas de reaquecimento de aspecto semelhante ao

da figura IV.2, foram também detectadas em outros corpos de prova

neste teste.

Através desses resultados evidencia-se a susceptj^

bilidade do aço WSTE-51 i fissuração no reaquecimento. 0 que na

realidade não chega a surpreender, pois de acordo com as equações

de Nakamura^ ' e Ito^ ', que relacionam a composição química com

a susceptíbilidade ao reaquecimento, o material enquadra-se numa

faixa critica.

Nakamura: AG « (XCr) + 3,3(%Mo) + 8,1(ÍV) - 2 =

= -0,3 < 0 não susceptível.

Itó SR
(*Cu) + (%Cr) + 2(«Mo) • 10(XV)
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• 7(XNb) + 5(XTi) = Oil > O susceptível

A não concordância entre os resultados destes dois

pesquisadorer, pode ser explicado pelo fato que suas equações te

rea sidodesenvotvidas do modo empírico, baseadas na composição

química do material, um fator bastante flexível. De modo que em

um estudo mais aprofundado sobre a susceptibilidade de materiais

a trincas de reaquecimento, suas equações sõ possam ser utiliza-

das como ponto de partida desse estudo.

Renormalizando-se a microestrutura susceptível com

o uso do sobrepasse e retirando-se os cantos vivos da solda, po£

tos de concentração de tensões, nenhuma trinca foi observada nos

corpos de prova do teste.

Na discussão dos resultados tentar-se-ã extrapolar

esse resultado obtido no teste Vinckier para as condições de soî

dagem e tratamento térmico põs-soldagem.

IV.4 - Teste Controlled Thermal Severity (CTS)

Na realização dos testes CTS, com o uso de chapas

com espessura de 30mro (1 Va") para ° material de testo (WSTE-51)

como para o material de base (ASTM AS72 Gr 50), apresentando um

número de severidade térmica elevado (TSN = 15), aliado a outros

fatores como a presença de um rebaixo no corpo de prova, visou-

se, assim, obter-se um nTvel de restrição que permite-se result^

das satisfatórios,

Foram realizados cinco testes, nos quais todas as
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condições de soldagem foram mantidas, somente com diferentes tem

peraturas de pri-aquecimento, de acordo com a tabela IV.2.

Tabela IV - Teste CTS - Temperatu

ras de Pri-aquecimento

Corpo de
Prova

1

2

3

4

4

Temperatura de
Pre-aquecimento

(°C)

Temp.Ambiente

50

100

150

175

Veloc.Esfriamento
Calculada a 3 0 0 M 2 3 )

(°C/s)

67,20

55,54

35,54

19,98

13,87

Seccionadas e polidas as amostras, nenhum tipo de

trinca foi detectado na observação com microscópio ótico. Aspe£

tos da zona afetada pelo calor com diferentes temperaturas de

pri-aquecimento são mostrados nas figuras IV.3, IV.4 e IV.5.

Testes de microdureza forem realizados nos vários

corpos de prova. Os resultados obtidos estão apresentados na ta

bela IV.3.

Tabela IV.3 - Teste CTS - Medidas de Microdureza

Corpo de
Prova

1

2

r -•

Temperatura de
Pre -aquec imento (C)

Temp.Ambiente

50

" • - : : . . 1 0 ( )

Dureza Média
(HV 50)

324

286

210
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Tabela IV.3 - Continuação

Corpo de
Prova

4

5

Temperatura de
Pri-aqueciraento( C)

150

175

Dureza Media
(HV 50)

201 .

195

Pode-se notar que, o nível critico de dureza (350

HV) não foi obtido em nenhum dos casos. Segundo Coe e Watkinson
(20) , quando utilizamos pri-aquecimento, um nível elevado de djj

reza na zona afetada pelo calor pode ser tolerado, pelo fato que

uma maior quantidade de hidroginio escapa por difusão durante o

esfriamento ati a temperatura ambiente. Isto pode ser confirmado,

observando-se os resultados da tabela IV.3, nos quais, a rtedida

que aumentava-se a temperatura de pre-aquecimento, o nível de <%

reza da zona afetada pelo calor decresceu sensivelmente.

A conseqüente ausência de qualquer tipo de trinca

em todos os corpos de prova do teste CTS, sugere alguma dificuj_

dade no estudo de juntas em f i l e t e .

Figura IV.3 - Aspecto da zona

afetada pelo c£

lor, em corpo de prova sold£

do sem temperatura de pre-aqu£

cimento. Observa-se regiões de

ocorrência de martensita.

Aumento: 100X

Ataque : Ni tal
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Figura IV.4 - Aspecto da zona

afetada pelo ca

lor, em corpo de prova com

150°C de temperatura de pre-

aquecimento. Nicroestrutura com

ocorrência de perlita e ferri^

ta.

Ataque: NITAL

Aumento: 100X

Figura IV.5 - Aspecto da zona

afetada pelo ca

lor, em corpo de prova com

175°C de temperatura de pri-

aquecimento. Ocorrência de fe£

rita e perlita.

Ataque: NITAL

Aumento: 100X

IV.5 - Teste Tekken

Por apresentar um elevado grau de restrição impos_

to a junta soldada, o que e fundamental para o estudo de susce£

tibilidade ã fissuração a frio do Aço WSTE-51, em virtude de
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sua utilização na indústria nuclear, o teste Tekken, surge como

UM dos mais importantes testes deste estudo.

Foram realizados três testes com diferentes tem

peraturas de pré-aqueciraento, como mostra a tabela IV.4.

Tabela IV.4 - Teste Tekkem - Temperaturas

de Pré-Aquecimento

Corpo dê
prova

1

2

3

Temperatura de Pré-Aquecimento
rc)

Temperatura Ambiente

100

175

Em todos os testes, cuidados especiais foram to

mados na limitação da abertura da raiz (2± 0,1mm), o que poderia

invalidar os resultados encontrados.

0 teste Tekken por apresentar um elevado nível

de restrição, reproduzindo assim condições adversas, normalmeji

te superiores as condições encontradas em condições ideais de soj_

dagem, apresentou resultados conservativos, tornando-o assim,

um teste recomendável quanto às estruturas soldadas requerem um
í 21)elevado grau de segurança.1 '

A macrografia da figura IV.6, ilustra o tipo de

trinca desenvolvida na zona afetada pelo calor das amostra sem
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temperatura de pri-aquecimento.

Figura IV.6 - Macrografia - Teste Tekken

Trinca desenvolvida na zona afetada pelo calor,

adjacente ao metal de solda, em corpo de prova sem

temperatura de pré-aquecimento.

0 exame metalogrãfico das amostras, apresentou c£

mo resultado as micrografias das figuras IV.7, IV.8, IV.9.

Do mesmo modo que no teste CTS. Testes de micro

dureza foram realizados, obtendo-se os seguintes resultados.
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Corpo de
Prova

1

2

3

Temperatura de
Pre-Aquecimento (°C)

Temp. Ambiente

100

175

Dureza Média
(HV 50)

280

263

231

Como era esperado, para baixas temperaturas de

pré-aquecimento, trincas foram produzidas na microestrutura do

material . A medida que aumentava-sp a temperatura de pré-aquec^

mento, a ocorrincia de trincas foi diminuída, assim como a dure

za média, até que para 175 C, nenhuma trinca foi detectada.

Na discussão dos resultados, que veremos a seguir,

os t e s t e s CTS e Tekken serão raais detalhados, afim de obter-se

as melhores conclusões de sues resultados, quanto a susceptib2

lidade a trinca induzida pelo hidrogênio.

Figura IV.7 - Trinca Desenvolvi

da da zona afeta

da pelo ca lor . Microestrutura a_

presentando ferri ta e per l i ta

com algumas áreas de bain i ta .

Temp.Pre-Aquec.: Temp.Ambiente

Aumento : 100X

Ataque : NITAL
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Figura I V . 8 - Trinca Desenvolvida na

zona afetada pelo calor.

Microestrutura apresentando ocorrên

cia de f e r r i t a e per l i ta .

Tenp.Pre-Aquec: 100°C

Aumento : 100X

Ataque : NITAL

Figura IV.9 - Trinca Desenvolvida na

zona afetada pelo calor.

Temp.Pré-Aquec.: Temp.Ambiente

Aumento : 980X

Ataque : NITAL

Figura IV.10 - Microestrutura mostraji

do nitidamente uma se-

gregação acentuada com camadas de fe£

r i ta e perl i ta alternadas, decorren-

tes de processo de 1 ami nação sofrido

pelo material de base.

Aumento : 1ÕÒX

Ataque : NITAL
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y. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

V.I -Fissuração no Reaquecimento

Como i sabido, as trincas de reaquecimento ocor-

rem como resultado de uma dutilidade local insuficiente para to-

lerar o relaxamento de tensões. A presença do vanadio na compos^

ção química do aço WSTE-51, provoca uma reprecipitaçao de carbe-

tos no interior dos grãos durante o ciclo térmico de soldagem na

forma de finos precipitados coerentes com a matriz. Como resulta

do das deformações causadas pela relaxação das tensões residuais

durante o tratamento térmico pos-soldagern, fraturas são induzi-
(4)das nos contornos de grãos ja enfraquecidosv '.

'*'•'• Os resultados do teste Vinckier confirmam essa te

oria. Baseando-se no fato do material austenTtico possuir um ina

ior coeficiente de expansão térmica do que o material ferrTtico,

deformações foram induzidas nos corpos de prova durante o trata-

mento térmico de alivio de tensões ã 690°C. Trincas foram deseji

volvidas na zona afetada pelo calor, com a da figura IV.2.

A técnica do sobrepasse já desenvolvida em traba-

lhos anteriores' ', mostrou-se, mais uma vez, eficiente. A reno£

malização da microestrutura susceptível proporcionada pela uti 1 J_

zação da técnica do sobrepasse, eliminou por completo a ocorrên-

cia das trincas na zona afetada pelo calor.

É importante salientar que os resultados obtidos

com a utilização desta técnica, foram determinados em laborató-

rios, de modo que, para sua transposição em condições reais de
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soldagem, sugere-se que uma gama maior destes testes sejam reali

zados, a fim de obter-se resultados mais seguros.

Nem todos os aços podem ser estudados pelo teste

Vinckier. A presença de elevados teores de vanadio na composição

química do material i um fator importante para sua realização. 0

teste Vinckier possui certas limitações que restringe a sua uti

lização, tais como:

- ' o relaxamento das tensões durante o teste,

provavelmente não ocorre de maneira equive-

lente ãs situações reais; em princípio e pois

siveImente mais elevado,

~ >"- - e impossível determinar-se o nível de tensão

no qual o corpo de prova pode suportar, sem

que ocorra trincamento na zona afetada pelo

calor.

Apesar de todas estas dificuldades c-xperinentais ,

os resultados obtidos através do teste Vinckier, quanto i susce£

tibilidade do material e a maneira pela qual podemos evitar este

problema, foram satisfatórios.

V • 2 *• Fissurarão a Frio

Certos fatores devem ser considerados quando com-

paramos a ocorrência de trincas no teste Tekken com a ausência

das mesmas no testo CTS. Em ambos, todas as condições de soldagem
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foram mantidas. Entretanto» fatores como velocidade de esfriameji

to e grau de restrição imposto ã junta, diferenciam de um teste

para outro.

Devido ãs suas configurações, o teste CTS possui

uma maior área de escoamento de calor, concorrendo, assim, para

uma velocidade de esfriamento mais elevada, quando comparado com

o teste Tekken^22*.

Esta afirmativa pode ser confirmada pela compara-

ção entre os resultados de microdureza obtidos em ambos os tes_

tes (tabelas IV.3 e IV.5). Valores sempre superiores foram encontra

dos na zona afetada pelo calor dos corpos de prova sem pre-aque

cimento do teste CTS.

Na condição mais severa, na qual os corpos de pro

va foram soldados sem pre-aquecimento, nenhum tipo de trinca foi

detectado na microestrutura, no teste CTS.

Resultados antagônicos foram obtidos no teste Tek̂

ken, no qual trincas foram observadas na microestrutura dos cor-

pos de prova (figuras iy.7 e IV.8). Esta não concordância entre

os resultados indica que a maior velocidade de esfriamento do

teste CTS, torna-se de secundaria importância quando comparada

com o grau de restrição imposto a junta, no teste Tekken.

0 fato da ocorrência de microestruturas mais £

ceptiveis nos corpos de prova do teste CTS, como regiões de Ma£

tensita com níveis de dureza média variando entre 324 HV e 286HV,

esperava-se que trincas fossem desenvolvidas nas zonas afeta-



das pelo calor, principalmente nos corpos de prova sem prê-aque

cimento» o que na realidade nos ocorreu.

0 teste Tekkeii por possuir um elevado grau de ^

t r i ção , apresentou melhores resultados. Apesar de seus corpos de

prova apresentarem uma microestrutura menos sensível , trincas fo

ram desenvolvidas na zona afetada pelo calor.

As figuras IV.7, IV.8 e IV.9, mostram trincas na

zona afetada pelo calor em corpos de prova no teste Tekken. Com

a temperatura de pre-aquecimento de 175°c, nenhum tipo de t r i £

ca ou falha fo i observado nos corpos de prova. E importante ob_

servar que altas temperaturas de pré-aquecimento, como 100°c,

ainda não foram suficiente para evitar a ocorrência de tr inca. Is
T »-

to confirma o elevado grau de restrição imposto a junra soldada

no teste Tekken.

Resultados semelhantes aos acima descritos, fo-

em trabalho anterior* ', onde foi i

um estudo comparativo entre os testes CTS e Tekken.

ram observados em trabalho anterior* ', onde foi desenvolvido

V.3 - Tenacidade em Juntas Soldadas

Os resultados obtidos nos ensaios de impacto

Charpy-V confirmam a teoria existente, na qual a medida que au-

menta-se o aporte de calor gerado pelo processo de soidagem, ha

uma sensível queda na tenacidade das zonas fundida e afetada p£

Io calor, em materiais os elevados teores de vanadio.
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O vanãdio como elemento microligante atua de ina

neira direta na natureza da transformação microestrutural e pno

move endurecimento por precipitação, ocasionando efeitos detri^

mentais para a tenacidade do material* '.

Em estudos realizados por Hannerz e Jonsson-

Hoíraquist*13) (Figura II.5) e Levine e Hill*14) (Figura II.5),

observou-se que a medida que aumentava-se o teor de vanãdio, a

tenacidade das zonas fundida e afetada pelo calor decrescia.

Em processos de elevado aporte de calor, a baixa

velocidade de esfriamento provoca a precipitação de uma maior

quantidade de elementos endurecedores (carbeto e carbonitreto de

vanãdio), ocasionando com isto, um decréscimo na tenacidade da

junta.

Isto pode ser confirmado pelos resuitados obtidos

nos ensaios realizados. Na Figura IV.1, nota-se, claramente, a

queda da tenacidade das zonas fundida e afetada pelo calor, qua£

do foi aumentado o aporte de calor de 2,4k<3/~m para 8,5 W/mm. Co

mo em todas as amostras o teor de vanãdio foi mantido constante

(V = 0,19%), esta perda na tenacidade da junta deveu-se exclusj^

vãmente ao aumento no aporte de calor.

Por ser o processo de soldagem com arco submerso

o empregado, pode-se considerar 2,4kJ/mm como sendo um aporte

de calor relativamente baixo. Sendo assim, uma menor quantida-

de de elementos endurecedores tenderam a se precipitar quando e£

te nível de energia foi utilizado, se compararmos quando solda-

dos com 8,5kJ/mm os aporte de calor.
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Os resultados assim enfatizara que o emprego de

um baixo aporte de calor na soldagem com arco submerso,

rã melhores propriedades de resistência ao impacto.



CAPITULO VI - CONCLUSÕES
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WI- CONCLUSÕES

No estudo de soldabilidade do aço estrutural, de

fabricação alemã, tipo WSTE-51, empregando-se os processos de

soldagem com eletrodo revestido e arco submerso» as seguintes

conclusões são aplicáveis:

(1} Em processo de soldagem com arco submerso,

o emprego de um baixo aporte de calor, além de mais econômico,

apresenta melhores propriedades mecânicas.

(2) Em processo de soldagem com eletrodo ^

tido, o estudo sobre a soldabilidade do aço apresentou como te£

dincia mínima a fissuração a faixa de 1,0 a 1,2 kJ/rr.m de aporte

de calor.

(3) 0 material em questão mostrou-se susceptT

vel 5 fissuração no reaquecimento, através de resultados obt^

dos no teste VINCKIER. Sugere-se um melhor acabamento do perfil

soldado seguindo de um sobrepasse, objetivando eliminar-se es-

te problema.

(4) Nenhuma conclusão definitiva foi encontrada

no estudo da susceptibilidade a fissuração a frio, através do

teste CTS. Possivelmente em condições mais severas como maior

carbono equivalente e menor aporte de calor, resultados mais coji

clusivos fossem encontrados.

(£>) A temperatura de pré-ãquecímento de 175°C
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obtida no teste TEKKEN, é seguramente uma garantia que problemas

de trincas induzidas pelo hidrogênio na zona afetada pelo calor

não irão surgir, quando de sua utilização.



BIBLIOGRAFIA



.72.

BIBLIOGRAFIA

1. COE, F.R., Welding Steels Without Hydrogen Cracking. The

Welding Institute, Abington, 1973.

2. BONOMO, F. & ROTHWELL, A.B., Proceedings of the Internation

al Welding Congress. Bratislava, p. 45-53. 1971.

3. DOLBY, R.E., BAILEY, N., WIDGERY, D.J. & HART, P.H.W., The

Weldability of Microalloyed Steels. The Welding Institute,

1975.

4. VINCKIER, A., The Assessment of the Susceptilitity to Reheat

Cracking to Pressure Vessels Steels. Reprinted from

'.': Lastijdschrift - Revue de La Soudure, n9 1, 1973.

5. NICHOLS, R.W., Fissuration des Constructions Soudées au

Cours du Rechauffage. Instituí International de la Soudure.

Doc.IIS/IIW, p. 341-369, 1969.

6. VINCKIER, A., Progress Report of Working Group Reheat Crack

ing. Doc.IIW IX - 665-69 and X-547-69, 1971.

7. CADMAN, F., Discussion on Heat Treatment Cracking. Metals

Constructions, Vol. 1, Feb., 1969.

8. NAKAMURA, H., NAIKI, T. & OKABAYASHI, H., Relation Between

Stresses Relief Cracking and Metallurgical Properties of

Low Alloy Steels. Proc. First Nat. Conf. on Fracture, Vol.

2, p7 863-873, 1965.



9. ITO, Y. & NAKASISHI» H., Study on Stresses Relief Cracking

in Low Alloy Steels. I.I.K. Doc. X-668-72, 1973.

10. STOUT, R.D. & DOLBY, W.D., Weldability of Steels. Welding

Research Council, Book, Vol. 2, 1971.

11. WIDGERY, D.J., Deoxidation Practice for Mild Steel Weld

Metal, Welding Research Suplement to the Welding Journal,

p. 576-685, n9 3, Mar., 1976.

12. BONONO, F., & ROTHWELL, A.B., Toughness of Submerged arc

Welds in C-Mn Steels. Welding Institute Research Bulletin,

Vol. 12, (7), p. 196-200, 1973.

13. .HANNERZ, D.Z., & JONSSON - HOLMQUIST, B.M., Metal Source

Journal, Vol. 8, nÇ 7, p. 22-28, 1974.

14. LEVINE, F., & HILL, D.C., Toughness in HLSA Steel Welc.-ents:

Metals Constructions, the Journal of Welding Institute, Aug.

1977.

15. GLOVER, A.G., JONES, W.K.C., 8 PRICE, A.T., Assessment of

Low Alloy Steels to Reheat Cracking Using Vinckier Test.

Metals Technology, June, 1977.

16. BALLEY, N., The Estabi1ishment of Safe Welding Procedures

for Steels. The Welding Journal, April, 1972.



.74.

17. CAMPBELL» W.P., Experiences With HAZ Cold Cracking Test on

a C-Mn Structural Steel. Welding Research Supplement to the

Welding Journal, Oun., 1976.

18. BANKS, F.E., Toughness Properties of HAZ Structures in

Structures Steels. Trabalho apresentado no Annual Conference

of American» Welding Society, Hudston, Hay, 1974.

19. BAKER, R.G., DOLBY, R.E., & WATKINSON, P., Conference in

Weldabiiity of Structural and Pressure Vessel Steels. The

Welding Institute, London, November, 1970.

20. COE, F.R., & WATKINSON, P., Weld Metal Hydrogen Levels. The

Welding Institute. Res. Bulletin, Vol. 10, n9 2, p. 43-45.

1969.

21. HENSLLR, J.H., GRAHAN, J.W., & CULLEN, G.V., Cold Cracking

Test for Determination of Weldability Assessment of the

Tekken Test. Australian Welding Research, 1 (9), p.1. 1970.

22. BAKER, R.G., WATKINSON, F., NEWMAN, R.P., The Mettalurgical

Implications of Welding Practice as Related to Low Alloy

Steels. Welding Research Supplement to the Welding Journal,

Mar., 1977.

23. ROSENTHAL, K., Cooling Rate and Pear Temperatures in Fusion

Welding. Welding Research Supplement to the Welding Journal,

p. 2105-2155, May, 1958.


