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£ analisada s eficácia do processo de alivio de ten
soes por martelamento era soldas de chapas grossas de aço baixo
carbono.

São também analisados os efeitos do martelâmento nas
propriedades mecânica* dos me'j&s de solda depositados pelos e-
letrodos de classificação AWS E-6010, E-7018 e E-8018C-2 (sol-
âus ao arco elétrico manual) e pelos arames ENil e EA3 (solda»
ao arco submerso).

Para verificação da eficácia do martelamento cono prp_
cesso de alivio de tensões, utilizou-se o método de medida de ten
soes residuais por dífração de raios-X.

Dos resultados obtidos e da literatura consultada* ch»
'ja-se a conclusão que o processo é eficaz arc aliviar tensões nas

os efeitos das propriedades mecânicas do metei martelado, ainda

n3o s~ totalmente conhecidos.
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The efficacy of the process of stress relieving by

hamner-peening, in heavy plates of low carbon steel is analysed.

The effects of peening in the mechanical properties

of welded metal deposited by shield ice tal arc welding, using

the electrodes E-6010, E-7018 and E-8018C-2, and the weld metal

deposited by submerged arc welding, using the filler metals

ENil and EA3, are also analysed.

X-rays difraction was used in order to verify the

efficacy of peening as a stress-relieving process.

The results and the literature reviewed show that,

peening is effective in stress relieving, though the effects

en mechanical properties of peening netal are unknown.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

O martelamento como método de alívio de tensões é de

fácil execução e pouco dispendioso. Porém, o desconhecimento dos

efeitos deste processo nas propriedades mecânicas dos metais, faz

com que as normas existentes adotem uma posição conservative, re£

tringindo sua utilização.

Certas vantagens que o processo de martelamento ofere

ce sobre os demais processos de alívio de tensões, tais como li£

t?das a seguir, justificam plenamente o aprofundamento õa questão

de sua eficácia e o efeito nas propriedades mecânicas do cordão

martelado: (i) baixo custo, pois não envolve equipamento sofisti-

cados, nem consumo extra de combustível e/ou energia; (ii) não re

quer mão-de-obra qualificada; (iii) acessível a todos os locais que

permitam o acesso para soldagem.

0 presente trabalho, tem por objetivo estudar o com-

promisso existente entre a eficácia do martelaoento, como método

de alívio de tensões, e o efeito do mesmo nas propriedades mecâ-

nicas dos metais de solda depositados por eletrodos E-6010,

£-7018, E-8018C2 (solda ao arco elétrico manual) e os arames

ENil, EA3 para soldas ao arco submerso.

Como se verá neste trabalho, as normas «o permitirem
•y

o martelamento de todos os passes á excessão áo primeiro e do. úl

timo, enviabllizam a eficácia do processo em aliviar tenroes. Na
i i

verdade, a generalização desta posição, revela a ignorância que



se tem a respeito da utilização deste processo e suas conseqüên-

cias. Pois, como será visto, o efeito do martelaraento nas proprî

edades mecânicas do metal de solda, deve ser estudado caso a ca-

so, considerando-se em separado cada metal de solda.

Mo futuro, com um maior conhecimento a respeito das

conseqüências da utilização deste processo, certamente sua utilî

zação será ampliada, pois a simplicidade da sua execução compara

da com outros processos mais usados atualmente como o térmico, é

muito grande, bastando apenas um martelete pneumãtico e um opera

dor não qualificado.



CAPITULO II

REVISÃO TEÓRICA

XI.1 - FORMAÇÃO DÁS TENSÕES RESIDUAIS NA SOLDAGEM DE AÇOS

O aquecimento localizado durante a soldagem incluin-

do aqui o resfriamento até a temperatura ambiente, dâ origem ao

desenvolvimento e permanência de tensões residuais na estrutu

ra ao final do processo.

Historicamente a origem das tensões residuais era en

tendida como sendo unicamente devido a contração do metal lxqujL

do que, ao resfriar-se, é restringido pelo metal base adjacen-

te. Entretanto, trabalhos mais recentes mostram que outros roeca

nismos, além da contração do metal de solda, tomam parte no pro

cesso de formação de tensões residuais (1). MARCHERAUCH e

UüHLFftHRT definem esses outros dois mecanismos da seguinte for-

ma: (i) formação de tensões residuais devido ao resfriamento

mais rápido da superfície da solda em relação ao centro, a que

chamam "efeito de tempera", (ii) formação de tensões residuais

pela expansão de volume devido a transformação de fase do cor-

dão e da região adjacente austenitizada a que chamam "tensões

de transformação". Considerando esses outros dois mecanismos,

os autores mostram que de acordo com o material, temperatura de

aquecimento e da velocidade de resfriamento, dependerá o nível

de tensões final. lia verdade, o que determinará o nível de ten-

sões final, não será esse ou aquele mecanismo, mas sim a rela*



ção existente entre eles. Desta forma ao analisarmos o proces

so de acúmulo de tensões durante a soldagem, devemos considerar

não somente o material, mas também o processo de soldagem uti-

lizado. Logo, a prática de supor, no caso dos aços, o nível das

tensões residuais .gual ao limite de escoamento, independente

do aço e do processo de soldagem empregado não é a mais acerta-

da, podendo levamos em muitos casos a ser extremamente conser-

vativos.

II.1.1 - Acúmulo de Tensões pela Contração do Metal de Solda

No momento em que o metal de solda se solidifica e

se funde com o metal de base, está no seu estado de expansão má

xima, ocupando o maior volume sólido possível. No resfriamento,

a solda contrai-se tentando ocupar o volume que normalmente te-

ria â temperatura ambiente, mas é restringida rela reação do metal

de base â esta temperatura. Tensões desenvolvem-se com a contra^

ção da solda, atingindo finalmente o limite de escoamento. Nesse

ponto a solda escoa, ajustando-se ao volume aquela temperatura,

não ocorrendo nenhum processo de acúmulo de tensões residuais. A

medida que a temperatura se aproxima da ambiente, o limite de

escoamento do metal de solda torna-se mais elevado que as ten-

sões térmicas oriundas da contraçio da solda e da restrição do

metal de base, cessando nesse momento qualquer possibilidade de

escoamento do cordão de solda, e iniciando em conseqüência o

processo de acúmulo de tensões residuais. Ao final do processo,

a temperatura ambiente, o cordão apresentar-se-â tracionado a um

nível de tensões próximo do limite de escoamento do metal de sol

da. A figura (II.1) apresenta o perfil das tensões residuais* o*



riundas da contração da solda, na superfície de uma solda de to

po continua.

II.1.2 - Acúmulo de Tensões Residuais Devido ao Resfriamento

mais Rápido da Superfície do Cordão de Solda e da Re-

gião Adjacente ao Cordão, em Relação ao seu Centro.

Efeito de Tempera

O resfriamento da solda não é homogêneo ao longo da

espessura. A camada superficial do cordão de solda e sua região

adjacente, res f ri am mais rapidamente que o interior do cordão.

Então, tensões térmicas surgem ao longo da seção transversal ao

cordão, fazendo com que deformações plásticas diferenciadas o-

corram ao longo da mesma levando a formação de tensões residu-

ais.

Para melhor entendermos a formação de tensões residu

ais pelo "efeito de tempera", analizaremos a formação âe tensões

longitudinais por esse mecanismo, e considerando apenas a con-

tração nessa direção durante o resfriamento de um cilindro aque

cido â uma temperatura próxima a temperatura de fusão, figura

(II.2.a). No início do resfriamento, as tensões térmicas na su-

perfície, rapidamente se tornam inferiores ao limite ãe escoa-

mento, e passam a ser de natureza elástica. Ao mesmo tempo, o

centro â uma temperatura mais elevada tende a contrair-se, po-

rém é impedido pelas tenloes trativas na superfície, a qual es-

tá a uma temperatura mais baixa. As tensões térmicas, no centro,

originadas nesse processo são superiores ao escoamento, e o cen

tro tracionado deforma-se plasticamente relaxando as tensões na



quela temperatura, figura (II.2.b). Prosseguindo o resfriamen-

to, as tensões no centro também passam a ser inferiores ao limi

te de escoamento, cessando assim a deformação plástica, e ao

centro contrai-se comprimindo a superfície e sendo tracionado

por ela. Logo, ao final do resfriamento, teremos tensões de com

pressão na superfície e tração no centro, figura (II.2.c).

Analogamente, durante o resfriamento da solda, uma

diferença de temperatura máxima alta entre a superfície e o cen

tro associada a uma baixa resistência ao escoamento (quando a

mesma occrre) , levará a formação de um gradiente d«* deformação

plástica acentuado entre a superfície e o centro, e conseqüente

mente favorecendo ao desenvolvimento de tensões residuais por

esse mecanismo. Assim sendo o processo de soldagem e a espessu-

ra da chapa, pelas suas influências na velocidade de resfriamen

to, e no gradiente de temperatura ãv seção transversal durante

o resfriamento, e o material pelas suas propriedades mecânicas,

terão grande importância na formação de tensões residuais por

esse efeito.

Se o "efeito de tempera" fosse o único presente na

formação de tensões residuais de um cordão de solda, o perfil

das tensões transversais ao cordão, na superfície, em relação a

direção transversal ao cordão, seria o mostrado na figura (Il.l.d)

II.1.3 - Acumulo de Tensões Residuais, pela Expansão de Volume,

Devido a Transformação de Fase do Cordão e da Região

Adjacente Austenitizada - "Tensões de Transformação"

Durante o resfriamento do cordão e da região adjacen



te austenitizada, a expansão volumétrica devido a transformação

de fase (ferrítica, bainítica e roartensítica) é contida pela re

gião adjacente à uma temperatura mais baixa. Esse processo, con

duz a formação de tensões residuais compressivas no cordão de

solda. O acúmulo de tensões, em uma simulação do ciclo térmico

a qual é submetida a zona termicamente afetada (ZTA), de três

aços distintos pode ser visto na figura (II.3.a){2). Observamos aí,

que o único aço em que o processo de acúmulo de tensões, é con-

tinuamente trativo ê o do aço avtstenítico, que não sofre trans-

formação de fase.

Se o mecanismo de acúmulo das tensões residuais, fos

se somente devido as tensões de transformação, o perfil das ten

soes transversais, na superfície, em relação a direção transver

sal ao cordão de solda, seria o mostrado na figura (II.4.b).

II.1.4 - Acúmulo do Tensões Residuais, Considerando a Contração

da Solda e as "Tensões de Transformação"

Considerando o processo de acúmulo de tensões, decor

rente da contração do cordão de solda associado com as tensões

residuais decorrentes da expansão de volume pela transformação

de fase, e superpondo os perfis das tensões residuais de contra-

ção transversal (figura II.1) ao perfil das "tensões de trans-

formação" transversais figura (II.3.b) o perfil das tensões

transversais, na superfície, em relação a direção transversal ao

cordão de solda esperado seria o mostrado pela figura (II.4).

Os dados experimentais, na literatura, confirmam essa hipóte-

se (1).
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II.1.5 - Acúmulo de Tensões Residuais, Considerando a Contração

do Metal de Solda e o "Efeito de Tempera"

Considerando esses dois mecanismos, e os perfis das

tensões transversais correspondentes aos dois (figuras II.1 e

II.2.d). O perfil das tensões transversais, na superfície, rela

tivo a associação desses dois mecanismos, seria o mostrado pela

figura (II.5). Os dados experimentais confirmam esta hipótese

(1), de acordo com a literatura.

II.1.6 - Considerações Finais

Na verdade, os três processos ocorrera simultaneamen-

te, tendo porém o "efeito de tempera" un papel mais relevante

na formação de tensões residuais em aços ferrlticos de baixa re

sistência, pelas razões citadas no item II.1.2. Entretanto, o

papel das "tensões de transformação" se verifica durante a tranít

formação de fase mas, ccrc as temperaturas de transformação de fa

se em aços ferrlticos de baixa resistência são elevadas, as ten-

sões desenvolvidas pela contração da solda, apôs a transformação

de fase, praticamente eliminarão os efeitos das "tensões de trans

formação". Noe aços martens! ti cos e baíní ticos, as temperaturas

são baixas e, conseqüentemente as "tensões de transformação" de sem

penham um papel relevante, no nível de tensões final no cordão de

solda, pois as tensões desenvolvidas pela contração da solda, a-

pós a transformação de fase são de pequena magnitude.

As tensões transversais foram in focadas com maior re-

levância pela maior evidência de dados experimentais na litera-

tura.



XX.2 - MÉTODOS DE ALIVIO DE TENSÕES

O alívio de tensões residuais consiste na substitui-

ção das deformações elásticas das tensões residuais presentes,

por deformações plásticas permanentes. Essas deformações podem

ser obtidas por tratamento térmico ou wecânic .

XI.2.1 - Alívio de Tensões Térmico

Entre os métodos de alivio de tensões térmico, pode-

se citar dois: (i) alivio de tensões por aquecimento localiza-

do da estrutura e (ii) alivio pelo aquecimento total da estrutu-

ra. O primeiro consiste no aquecimento das bandas laterais de

cada lado da solda a 20Q°C, como mostra a figura (II.6), manten

do-se a solda relativamente fria. Então, a força desenvolvida

pula expansão térmica das bandas laterais aquecidas tensiona me

canicamente o metal de solda e, como a tensão residual na solda

é da magnitude do limite de escoamento em tração, é forçada a

escoar plasticamente, enquanto que a tensão no metal base aque-

cido permanece no regime elástico. No resfriamento, condições de

equilíbrio são atingidas em um nível de tensões mais baixo (fi-

gura (II.6.b)). 0 segundo consiste no aquecimento total da estru

tura a 550 - 650°C, pela queda do limite de escoamento e por flu

ência, a solda escoa plasticamente relaxando as tensões.

No primeiro caso o controle da temperatura ao longo

das faixas aquecidas é de difícil execução, tornando questioná-

vel a eficácia do processo. No segundo caso, que é o mais utili.

zado, a eficácia do processo é amplamente comprovada na prática,
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poré» em alguns casos, cano nos aços resistentes a fluência, a

eficácia do processo ê prejudicada, podendo até mesmo ser invia

bilizado nos aços que apresenta» trincas de reaquecinento. En-

tretanto, a principal desvantagem desse método ê seu alto custo.

II.2.2 - Alivio de Tensões Mecânico

O alivio de tensões mecânico consiste em introduzir

vm nível de tensões na estrutura, de forma que a solda escoe

plasticanente aliviando as tensões. Este nivel de tensões pode

ser introduzido de várias formas, entre as quais pode~se citar:

tensionasiento da estrutura soldada, vibração, tratamentos super

ficiais (raartelamento por granalhas (shot-peening), martelamento

com marteletes pneumãticcs (hamner-peening), etc..-•).

No caso dos tratamentos superficiais, os mesmos intro

duzem um nível de tensões residuais compressivas como mostra o

esquema da figura (II.7).

Em geral, esses processos são muito mais baratos que

os térmicos porém, a maior restrição ã sua utilização é que, a

eficácia do processo é obtida âs custas de prejuízo das proprie

dades mecânicas, segundo acreditam os autores consultados. Na

verdade, pelo que se verificou, existe falta de conhecimentos

mais profundos ã respeito da utilização desses processos, não

só na literatura, como nas normas.
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CAPITULO I I I

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

I I I . l - EFEITO DO MARTELAMENTO NA REDUÇÃO DAS TENSÕES RESIDUAIS

E NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO METAL MARTELADO

Em geral existe uma escassez de dados na literatura,

até o momento, para poder-se t i rar conclusões a respeito do mar

telamento como método de alívio de tensões tal como veremos nejs

te capítulo. As normas, condenam o nartelamento do primeiro e

último passe o que, como observar-se-á compromete a eficácia do

processo em aliviar tensões. Entre os autores verifica-se uma

tendência ao concenso em relação a eficácia do processo» pois a

maioria acredita que o método para ser efetivo, no tocante ao

alívio de tensões, o último passe terá que ser martelado, e além

disso reconhecem o martelemento a frio como o mais efetivo. As-

sim sendo, uma boa parte dos trabalhos procura estudar o efeito

do marte lamento nas propriedades mecânicas do metal martelado.

Considerando este aspecto, corco se verificará* o martelaroento

a frio, o sobremar te lamento e o n\ar telamento na "região de fra-

gilidade de revenido", são considerados detrimentals as proprie-

dades mecânicas do metal de uir.a nane ira geral. Entretanto, como

se observará, essa tendência é menos acentuada em alguns roateri^

ais.
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III.2 - EFICÁCIA DO PROCESSO

De GARMO, JONASSEM e MERIAM (3), estudaram a eficá-

cia do martelamento na redução do nível das tensões residuais

considerando cinco fatores: ( i) severidade de mar te lamento, (ii)

efeito da temperatura do material durante o marte lamento, (Üi)

efeito do martelamento dos últimos passes da solda, (iv) martela

nento do metal base adjacente a solda e (v) restrição no plano

das chapas, durante a soldagem. Utilizaram inicialmente o proce

diraento de martelar o maior número possível de passes, ã exces-

são do primeiro e último. Usaram martelos trabalhando com pres-

são de 95 a 105 psi (6,6 x IO5 a 7,2 x IO5 K/m2) e ferramentas

do tipo "bobbing" figura (I1I.1) mantendo a velocidade de deslo

caroento da ferramenta tão constante quanto possível. O método

utilizado para medir as tensões residuais, foi o baseado era ex-

tensômetros eletroresistivos.

Na primeira série de corpos de prova (CP's) as soldas

eram de topo, chanfro em "V" de 60°, e chapas de aço de 1"

(25,4 mm) de espessura. No passe de raiz utilizaram eletrodos

L-G010 0 3/16' (4,8 mm) e enchimento com eletrodos E-6012

0 1/4" (6,4 mm). 0 martelamento se deu a temperaturas de 500 a

000°F (260 a 317°C), e após resfriar até no máximo a 150°F (66°C)

mediram então as tensões longitudinais, e verificaram que ne-

nhum dos métodos reduzia consideravelmente as tensões residuais

longitudinais, embora o martelamento ã frio tenha provocado um

decréscimo maior no nível de tensões. Levantaram então a ques-

tão, se o efeito do martelamento fora eliminado pela deposição

dos últimos passes. Para comprovar esta suposição desenvolveram
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uma nova série de CP's semelhantes a primeira diferenciando-se

apenas pelo chanfro que passou a ser o duplo "V". Antes de depo

sitar os últimos passes, os CP's foram completamente aliviados

por recozimento. Em seguida, procedeu-se à medida das tensões

residuais. Constataram que as tensões resultantes da deposição

cio último passe, são da mesma ordem que as daqueles CP's em que

todos os passes exceto o primeiro e último foram martelados.

Concluíram então que se desejarmos aliviar tensões por inartela-

mento, os últimos passes terão que ser martelados.

Uma outra série de CP's, serviu para mostrar que não

havia muita diferença entre se martelar a frio ou a quente

(150°F (66°C) ou 500 a 600°F (260 a 317°C)) , embora o martela-

men to a frio fosse um pouco mais efetivo. Contudo, repetimos,

ha uma grande diferença entre se martelar ou não o último passe;

de fato,o CP em que só o último passe foi martelado, apresentou

resultados tão bons quanto aqueles em que todos os passes foram

martelados.

A fim de verificar o efeito do marte lamento na redu-

ção das tensões transversais, desenvolveram uma nova série de

CP's, com restrição na direção transversal, elevando o nível

dessas tensões ao máximo. Observaram que a redução na:» tensões

transversais só era apreciável quando o metal base adjacente

era martelado 2" (50,8 mm) de cada lado.

MORRIS (4) analizou o nartelaraento a frio e a quente

em soldas cujo metal base era aço acalmado e o metal de solda

resultante da deposição de eletrodos E-6010, e embora reconhe-

cendo a maior facilidade de se deformar o metal a quente, se o-

põe a esse procedimento, pelo fato de que a contração, poste ri-
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or ao martelamento, desenvolve tensões residuais que. anulariam

a eficácia do processo. Outro ponto considerado, ê que as tempe

raturas de término e início da solda são diferentes, o que com-

promete a uniformidade da operação. Quanto ao martelamento ou

não dos últimos passes o autor argumenta que a deposição de gran

de quantidade de massa relativa a deposição dos últimos passes*

acarretará a introdução de um nível de tensões maior do que a

decorrente da deposição dos passes anteriores. Logo, se qui«er-

mos aliviar tensões por martelamento, certamente os últimos pas

ses terão que ser martelados, ratificando as conclusões de De

GARMO, JONASSEN e MBRIAM. Construíram ura dispositivo baseado em

extensômetros eletroresistivos, que mostra que o nível de ten-

sões é abaixado por martelamento e aumentado pela deposição de

um passe.

0 "Welding Handbook" (5) afirma que se quizermos con

siderar o martelamento como processo de alívio de tensões, cer-

tamente o último passe terá que ser martelado.

III.3 - EFEITO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS

MORRIS (4) se manifesta favoravelmente ao martelamen

to a frio, particularmente em soIdas multipasses, pois o metal

deformado a frio, em conseqüência do martelamento, terá uma tem-

peratura de recristalização mais baixa e, quando da recristaliza

ção provocada pela deposição dos passes subseqüentes, haverá for

mação de grãos menores.

CALAMARI, CRÜM e PLACE(6) estudaram os efeitos do «ar

te lamento nos metais de base e de solda. Preferiram a utilização
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de ona ferrarcenta tipo "Chisel" figura (III.2), por adiarem que

produzia uma superfície mais plana e uniforme. Utilizaram duas

velocidades de deslocamento da ferramenta: (1) 5"/min (127 mm/

/min), a que chamaram de baixa, (ü) 20"/min (508 mm/min), a que

chamaram de alta.

Desenvolveram um CP de impacto, figura (III.3), re-

produzindo os efeitos do marte lamento nos metais de base e de

solda. Nos CP's em que estudaram os efeitos do martelamento, o

entalhe era justamente a morsa produzida pela ação da ferramen-

ta de um martelo montado num dispositivo fabricado para este fin.

Esse dispositivo permitia regular a velocidade de deslocamento

da ferramenta e mantê-la constante, além de não inpor carga apli-

cada ao martelo. O martelo utilizado trabalhava com uma pressão

de 90 psi (6,2 x 10 N/m ). Para efeito de comparação do metal

martelado com o não martelado, o entalhe nesse último foi usina-

do reproduzindo as condições de martelantento rápido (508 m/nán).

0 metal base era um aço semi-acalmado com 0,19% C e 0,73% Mn. Os

autores fazem a ressalva que os entalhes martelados não são tão

planos, nem uniformes, quanto os usinados, e isso possivelmente

poderia afetar alguns valores obtidos; entretanto, repetiram os

tc&tes várias vozes e a tendência geral dos resultados se mante-

ve. Escolheram como temperatura de transição, aquela na qual a

curva "energia absorvida versus temperatura" cruza o nível de 15

pés-libra (20,3 joules) compararam os resultados obtidos em CP's

do metal base, martelados rápida e lentamente, cor. o CP não mar-

telado, figura (III.4). Os CP's martelados lentamente, apresenta

ram uma queda nas energias de impacto maior do que as marteladas

rapidamente. As temperaturas de transição dos três CP's forams
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-165°F (-109°C) para o re tal não me r te lado, -15O°F (-1O1CC) pa-

ra o «artelado rapidamente e -70°P (-57°C) para o martelaâo len

tamente.

Para estudar o efeito da temperatura de martoelamento,

ensaiaram CP's martelados a várias temperaturas entre 10°F

(-12°C) e 900°F (482°C). Observaram que as temperaturas de tran

sição sofrem um aumento pronunciado, acompanhado de uma queda a

centuada nas energias de impacto, para os CP's martelados lenta

mente a 300°F (149°C). Esse fenômeno, é verificado nas amostras

marteladas até 900°F (4 82°C)e atribuí rara a isso, a deformação do

metal no intervalo de temperatura onde ocorre o fenômeno de "fra

gilidade de revenido".

O CP martelado a 10°F (-12°C), apresentou pequena va

riação na energia de impacto e temperatura de transição, era re-

lação ao CP não martelado.

Ao analizar o efeito do sobremartelamento (mais de

um passe de mar te lamento) , verificaram que o mestao promove uma

queda nas energias de impacto e elevação na temperatura de tran

sição, figura (III.5).

Conduziram testes de dureza abaixo do entalhe e os

CP's martelados apresentaram dureza maior que os não martelados.

Os CP's martelados na região de fragilidade de revenido apresen

taram as durezas mais elevadas.

Realizaram exame semelhante no metal de solda, depo-

sitando-o em um chanfro no metal de base, sendo que o reforço

das soldas foi retirado antes dos entalhes serem introduzidos



24

por martelamento ou usinados. Todos os corpos de prova de impac

to sofreram um leve ataque metalogrâfico para determinar a quari

tidade de estrutura colunar ou refinada na base do entalhe. Nos

CP's contendo entalhe usinado, a base do entalhe era localizada

de modo a que esses CP's tivessem aproximadamente a mesma estru

tura colunar ou refinada, na base do entalhe, que os CP's marte

lados com os quais eles foram comparados e utilizaram eletrodos

E-6010 nos experimentos realizados. Alguns resultados mostraram

-se semelhantes aos obtidos pelo metal de base, como a queda

mais acentuada das energias de impacto para o martelajaento len-

to em relação ao rápido a 70°F (21°Ç), e a queda acentuada das

energias de impacto para os CP's martelados a 500°F (260°C).

Observaram também o efeito de um passe apôs martela-

mento na restauração das propriedades de impacto, e o desempe-

nho de outros eletrodos como o eletrodo E-6016 (baixo hidrogê-

nio) e de solda ao arco submerso. Desses dois últimos citados,

o eletrodo E-6016 apresentou melhores propriedades de impacto

ijue o eletrodo E-6010 nas mesmas condições de marte lamento, fi-

gura (III.6), entretanto, no caso da solda ao arco suboerso o

mesmo não se verificou, figura (III.7).

Das micrografias realizadas constataram que a severi

dade e profundidade de deformação, pelo martelamento, era mais

pronunciada .o martelamento lento do que no rápido, A base do

metal martelado, apresentou inclusões de sulfeto dobradas e de

silicato fragmentadas, além de regiões oxidadas e microtrincas.

O "Welding Handbook" (5), cita que várias normas *

códigos exigem que o primeiro e último passes não devam ser mar



telados e, cora respeito ao sobremartelane.nto ressalta que as re

gras são um tanto confusas. Adverte para a queda nas proprieda-

des de impacto devido ao martelamento, principalmente no marte-

lamento conduzido na região de fragilidade de revenido (500 a

900°F) (260 a 480°C). Afirma que as soldas ao arco submerso e

as soldas com eletrodos de baixo hidrogênio E-7016, apresentam

melhores propriedades de impacto quartdo marteladas a 70°F (21°Q,

do que as soldas com eletrodos E-6010 marteladas na mesma tempe

ratura.

Com respeito ao roar te lamento de aços de baixa liga,

afirma que há razoes para crer que as precauções sejam as mesmas

que no caso de aços baixo carbono. Contudo, para alguns casos,

precauções especiais devam ser tomadas, como por exemplo: (i) no

caso de certas séries de aços AISI 300, o endurecimento por de-

formação deva ser considerado, (ii) as séries de aço AISI 400 têm.

relativamente baixa resistência ao impacto na condição como sol-

dada, e logo teremos que ter u«n cuidado muito maior se o martela

mento for realizado e (iii) os valores de alongamento relativo, ou

due til idade, dos metais de base ou de solda devera ser considera-

dos antes de utilizarmos o martelamento (não entrando em maiores

detalhes sobre esta afirmação).
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CAPITULO IV

:*JVTERI7xIS E MÉTODOS EXPERItCTITAIS

IV.1 - MATERIAIS

IV.1.1 - H>til de Base

Utilizou-se cono metal de base dos CP's uva chapa de

aço de 38,0 EBR de espessura de aço A-283 grau C cuja conposição

química é mostrada na tabela (IV.1).

IV. 1.2 - Metal de Solda

Utilizou-se eletrodos E-6010, E-7018 e £-8018 C-2 pa

ra as soldas ao arco elétrico manual e aranes EA3 e ENil e os

fluxos FSO-ENil e F7O-EA3-JV3 para as so Id as ao arco submerso.

Sendo que os fluxos e eletrodos foram ressecados conforme pro*

cediniento descrito no código ASKE Seção II. A composição química

dos metais de solda é mostrada na tabela (IV.2).

IV.2 - MfiTODOS EXPERIMENTAIS

IV.2,1 - Confecção dos Corpos de Prova

Soldou-sc as chapas de tal forma que o máximo de ten

sões residuais fosse obtido. Para tanto, utilizou-se um aparato

que restrínyc o movimento dos CP's a soldar cono znostra a figu-



re (IV.1). Além disso, não houve controle da oscilação lateral

do eletrodo e cada passe era constituído de uma sô canada, o

que aumenta o nível das tensões residuais. Deve-se ressaltar

que não se utilizou o mesmo processo nas chapas soldadas con

arco submerso, o qual será narrado ao final do texto.

Tomou-se o cuidado de retirar as chapas jâ soldadas

do aparato restritor socnente após o seu resfriamento até a tem

peratura ambiente, objetivando-se com isto minimizar a relaxa*

çio das tensões pela liberação das chapas do aparato.

Construiu-se duas séries de corpos de prova: (i)CP's

para avaliar a eficácia de processo de nartelanento na redução

do nível de tensões residuais de una junta soldada e (ii) CP's

para avaliação de efeito do raartelaiaento nas propriedades mecât

nicas do metal de solda.

Na série de CP's para avaliação co efeito do marte-

lariento nas propriedades mecânicas do metal de solda, o reforço

âü solda foi retirado antes do martelanento e as nossas decor-

rentes dessa operação for ar. feitas core r.ostra a figura (IV. 2).

Garantiu-se estar na condição nais severa, pelo não controle

da oscilação jr.ãxina do o let rocie, pois a ^ranulação obtida é

mais grosseira.

Para os CP's soldados con arco submerso o aparato

rtíStritor utilizado foi o mostrado na figura (IV.l.b), e libe-

rou-se os CP's do aparato restritor após o resfriamento até a

temperatura ambiente.

Na série de CP's para avaliação da eficácia do pro-

cesso e reforço cie solda não foi retirado.
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As dinionsÕes dos CP's das séries ( D e (2) são nos-

trados na figura ÍIV. 3).

IV.2.2 - Procedimento de Sold agem

Utilizou-se dois processos de soldagerc, arco elêtrl

co com eletrodos revestidos c arco submerso, arcbcs na posição

plana. Mediu-se a temperatura de orê-aqueciraento e a temperatu

ra interpasses, sendo as temperaturas medidas as seguintes:

(i) temperatura de pré-aqueciroento 25 C; (ii) tezsperatura in-

terpasses 250°C. Não houve põs-aqueciiaento neia eirpregou-se sa-

tã-junta, e executou-se a limpeza entre os passes coc escova

de aço manual. J\s variáveis de soleiaçer. estão listadas na ta-

bela (IV. 3).

IV.2.3 - Procedimento de Martelamento

Utilizou-se dois tipos de martelos pneunâticos, um

5 2
trabalhando com 5,9 x 10 N/n (85 psi), 30CO batidas por minu

to (bpm) e 2,2 kg, e outro trabalhando con una pressão de 6,2

x IO5 N/m2 (90 psi), 3000 b?n e 6,0 kg. A figura (IV.4) «ostra

â foto do martelo de 85 psi a qual é representativa dos dois

roartelos. Chamou-se o nartelancntc conduzido cora o martelo de

5,9 x 10 ti/n cie martelamentc leve e o nartelarcento cora o mar

ri 2 - •

te Io de 6,2 x 10 N/m de nartelanentc pesado. As dinensoes da

ferramenta do raartelo são rostradas na íiyura (IV.5).

A velocidade de avance de nartalo era-tão constante

(junnto possível (cerca de 750 \m/nín). Parn tanto, utilizou-se
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o ftesmo operador en todos os corpos de prova martelados, o qual

foi treinado antes da operação de nartelamento. Além disso o o-

gerador segtüa una guia fixada nuna tartaruga, colocada do lado

dos corpos de prova a seren martelados. Posicionou-se a ferra-

menta do martelo, de tal forma que a naior dimensão das mossas

ir.pressas nos CP's pelo martelanento fosse paralela ao eixo lor»

gitudinal do cordão de solda, conforme figura (IV.2). Conduziu-

-se o martelamento a temperatura ambiente. Fixou-se os CP's

(soldou-se e aparafusou-se) no aparato restritor, antes do mar-

telamento.

Definiu-se a quantidade de martelamento como sendo a

suficiente para cobrir os CP's de mossas, tendo sido tomado o

cuidado para que o nesmo ponto do cordão de solda fosse martela

do no máximo ur.ia vez. Manteve-se o número de passes de martela-

mento igual em todas as amostras.

IV.2.4 - Determinação das Tensões Residuais

Utilizou-se como nétodo de deterninação das tensões

residuais, o método de deterninação de tensões residuais por

difração de raios-x. O princípio desse método encontra-se deta

lhado no anexo I.

Para a determinação dos tensões residuais por difra

ção de raics-X, construiu-se ur. dispositive, figura (IV.6), a

fim de que se pudesse medir oo ângulos de difração de tal for-

ma que a amostra fosse exposta a 0 o e 45 en relação ao feixe

de raios~X. As figuras (IV. 7) e (IV.8) nostran as respectivas

posições da amostra em exposição.
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Utilizou-se una câmara plana, um tubo com anticatodo

de cromo (*c<
 = 2,28962 8) e filtro de vanádio, operando cora

30 nA e 30 kv, com ura tenpo de exposição de 8 horas.

Como o objetivo era determinar as tensões longitudi-

nais no centro do cordão de solda, posicionou-se o cordão de sol

da a fim de que a amostra girasse num plano horizontal em torno

do eixo x transversal ao cordão de solda, como mostra a figura

(IV.9).

Como o objetivo era verificar o efeito do marte lamen-

te na redução das tensões residuais, o ponto de medição escolhi-*

do foi o centro do cordão de solda por serem as tensões máximas.

Para determinar a distância filne/anostra, utilizou-

-se uma amostra de referência, pó âe cromo cor. "400 mesh" de gra

nulometria, que foi fixado a ar.cstra con bálsamo do Canadá. O Pa
o "*

râmetro cristalino Uo crorvo era a » 2,88230 A e foi determinado
o

pêlo método Debye-Scherer com radiação de cromo (*Cr*oj" 2,28962A)

A fim do verificar se c feixe de raios-X estava real^

isente incidindo sobre o T>rnt<" •>. ser nedide, utilizou-se o seguin

te procedimento:

(1) fixa-se uri pequenc nedc.rc de fita adesiva no ponto a ser

medido;

(2) sobre a fita adesiva, colcca-se una pitada de fósforo

branco fixado com báls.vio do Canadá;

(3) json as luzes do laboratório apartadas, e a amostra na po-

«ição correta, o fósforo branco torna-se Ituninoso.
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Mediu-se o diante tro dos anéis de difração do crono e

co ferro utilizando-se um nicrodensitônetro, que determina as

diferenças de densidade nc filrae de raios-X apôs a exposição. A

utilização do microdensitcnetro, deveu-se ao fato que as dife-

renças de densidade entre o ruído de fundo do filnie de raios-X

e cs anéis de difração é pequena. Da nesma forna as diferenças

de densidade dentro do anel de difração, menores ainda. Logo a

determinação do ponto de densidade máxima utilizando-se a visão

humana ê de uma imprecisão muito grande, pois como jâ foi dito,

a resolução dos anéis no filne não ê considerável. Um outro recur

se que utilizou-se para aprimorar a resolução da medida dos pi-

cos de densidade máxima, foi a ampliação da escala do registro,

«irSficc densidade >: distância, enren de 4 vozes a varredura nemî

nal do aparelho. 0 nétede consiste no seouintet ura feixe de luz,

eftitido através de un sensor, atravessa o filnie indo depois incî

dir sobre uina célula fotoelétrica, a qual é liaada a um gálvancV-

metro. T\ variarão da intensidade de luz que passa através do fil

me é acusada pelo rralvar.cr.etrc, e registrada nun papel jnilimetra_

do. /. varredura cio sensor so l̂ r.̂ o de uir. anel de di fração, pencil

te registrar intensidade versus distância. A fiçura (IV.10) mos-

tra esqueiaaticamentc c r-rocedi.T.ontc descrito.

Furos na nãscara da cortara, permitiraw que o posicio-

nainento do filne no rci c red ens í tone tro fosse feito sempre no mes-

mo lucal, conto luostran esrucr..:tica."nente a figura (IV. 11) e a var

rtídura (2o sensor sobre os íilros foi executada na direção

Os anéis de clifração cV crono são correspondente» à

difração dos planos (211) , e ócs anéis de áifracão do ferro cor-

respondente aos plano» (211) cia ferri ta. Tcr.cu-so o cuidado de
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linpar a superfície do CP corn água regia, para a remoção de 6-

xiáos pois a radiação de crono penetra somente 10 cicrons na

superfície do CP.

IV.2.5 - Metodologia para c Cálculo das Tensões Residuais por

Pifração de Raios-X

Determinou-se as tensões residuais utilizando-se a

seguinte equação:

g

* dn 1+l sen2*

o. = tensão a ser medida

d = distância interplanar dos planos (2 e 1) determinada

a partir do f ilne correspondente ao CP exposto a uma

incidência normal

d = distância interplanar dos planos (211), determinada

a partir do filme correspondente ao CP exposto à una

incidência inclinada

E = 2,1 x IO5 MPa

y = 0,27

* - 45°

Para o calculo de d o d utilizou-se o seguinte pro

cedimento: (i) cálculo da distância filme-amostra (dfa) do filme

analizado, utilizando a equação:

tg(180 - 20rJ»
c r 2dfa
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0Cr « ângulo de di fração dos planos (211) do cromo = 78.632°

para a radiação do crorao (*Cr* - 2,28962 X)

E>Cr = diârAetro do anel de àifração do cromo cedido no filme;

(ü ) de posse do valor da diferença, calcula-se o ângulo de dî

fr&çãb dos planos (211) da ferrita para a radiação do cromo

l'Cr<a ~ 2,28962 £) do filiae analizado utilizando-se a equa-

ção t

Tg(180 - 2B A |

6pe = ângulo de difração do ferro para o filme analizado,

dfa = distância filme/amostra

(iii) cora o valor dos ângulos de di fração calculados a partir

das incidências normais e inclinadas, utilizou-se a lei de Bragg

À • 2dsenõ , calculando-se os valores da distância interplanar

(d) dos planos difratantes para cada filme analizado, onde

>Cr*o = 2,28962 e C- = ângulo de difração do ferro do filme ana

lizado.

IV.2.6 - Ensaios Mecânicos

IV.2.6.1 - tr.Cíiio de

Ensaiou-se os cornos de prova de tração levando-os a

ruptura, a fim de observar a superfície de fratura ao MEV (Mi-

croscópio Eletrônico de Varredura). As dimensões dos CP's são

mostradas na figura (IV.12).

O entalhe no CP tem a função de provocar a fratura

na região martelada.
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IV.2.6»2 - Ensaio de Dobranento

Ensaiou-se os corpos de prova de dobramento até o Sn

guio de 180 , e contou-se o número de trincas após o dobramento

com o auxílio de uma lupa com um aumento de lOx.

As dimensões do CP de dobramento bem como o diânetro

do punção e apoios são mostrados nas figuras (IV. 13) e (IV. 14).

IV.2.7 - EXAME METALOGRAFICO

Cortou-se os corpos de prova na direção transversal

ao cordão de solda como mostra a figura (IV. 15), a fim de obser

var a mie roes t rutu r a e a profundidade de marte lamento.

Atacou-se as amostras com nital 2% e utilizou-se 3

' tipos de aumento para observá-las (lOOx, 200x e 400x).

IV.2.6 - EXAME AO MEV

As superfícies de fratura dos CP's ensaiados a tração

foram observadas ao MEV, utilizando-se 3 tipos de aumento (375x,

750x e 1500x) , a fim de analizar o mecanismo de fratura do CP.
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Tabela (IV.1) - Composição química do metal de base.

c

0,17

S i

0,20

Mn

0,90 0

P

,015 0

S

,058

FONTE COPPE/UFRJ (Laboratório)

Tabela (IV.2) - Composição química do metal de solda.

ELETRODO

•E-6010

*E-7018

**E-8018C2

**ENI

**EA3

0

0

0

0

0

c

. 11

,05

,12

, 0 7

, 1 2

<

0

0

0

0

0

51

,192

, 4 2

, 7

, 3 9

, 2 6

Mn

1,

1,

1-

1

1

5

,03

,20

,59

, 8 5

0

0

0

0

0

P

,006

,025

, 0 3

,027

,029

0 ,

s

050

0,017

o,

o,

o,

04

,014

,018

1

0

3

0

»i

-

,017

,5

,96

-

Ho

-

-

-

-

0,42

* Laboratório COPPE/UPRJ

** FABRICANTE



Tabela (IV.3) - Variáveis de soldagsm dos corpos d« prova soldados.

CP.

S z
1

(a) raiz arco elétri-
co manual E-6010 180 22 contínua 14

1 ench. aroo elétri-
co manual E-7018 210 20 contínua

acabara. arco elétri-
co manual E-7018 210 20 contínua

(b) raiz arco elétri-
co manual E-6010 180 22 contínua 14

ench. aroo elétri-
co manual £-6010 180 22 contínua 14 a 7

acabam. arco elétri-
co manual E-6010 180 22 contínua

raiz arco elétri-
co manual E-6010 180 22 contínua

3 ench. arco elétri-
co manual E-7018 210 20 contínua 14 a 9

arco elétri-
co manual E-8018 C2 210 20 ocntXnua



Tabela (IV.3) - continuação.

C P .

raiz

4 ench.

acabam.

raiz

5 ench.

acabam.

H

arco
submerso E-Ni 500 30 contínua

arco
submerso E-Ni E50 27 3,97 500 30 contínua

arco
submerso

E-Ni F70
EA3-A3

500 30 contínua

arco
submerso

E-A3 500 30 contínua

arco
submerso E-A3 27 3,97 500 30 contínua

arco
submerso E-A3 500 30 contínua

i
45

45

45

45

45

45

(a) representativo dos CP's utilizados para as soldas com E-7018 martelados com martelamento
leve, pesado e para o CP no qual mediu-se as tensões residuais.

(b) representativo dos CP's utilizados para as soldas com eletrodo E-6010 martelados com mar
te lamento leve e pesado.

Ni
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FIG JS-l- APARATO RESTRITOR PARA CRIAÇÃO DE TENSÕES
RESIDUAIS.

A ) PARA OS C.PS SOLDADOS AO ARCO ELÉTRICO
MANUAL
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Solda
2S.4IMI

1

FI6 .17-1* Aporoto rtstritor poro criocão do ttnsõts residuais.

BIPoro os C.PS Soldados cora orço submorso
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Figura (IV.4) - Foto do martelo usado no martelainento leve.
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Figura (IV. 6) - Dispositivo construído para medida das tensões

residuais.



Figura (IV. 7) - Incidência a 0 .

Figura (IV.8) - Incidência a 45C



FONTE OE RAIOS-X

u
h

A SER MEOIOA

FIQ.S 9 - POSICIONAMENTO DO CP. PARA MEOIOA DA TENSÍO RESIDUAL.



V*
hi

DC UM ANfL Of 0M*AÇAO NO

MICNQDCNjn&iCTRO •

CCIULA

FI6.ISLlO-l*«UeMA Of MfttOA Of OfNSiOAOf RAOIOtltXfteA



53in

A
EM
PUB»
IA*j

*<—

AlltV.
1

oc

MU
• M
I»

mm
dMMI

» l

OI'AACAO

•

L.
POSICAO

rtin Dt ktn

•

A NSIC

FIDK Mi t tZ

JO D

MTtHMMM
DO ANtL Df DlMACAO

ncetstno DOS rimos
DA clHAM

«C0I9TR0 KSWC MÍTICO DO riLMf ACIMA

FIG X Z - U - POSICIONAMENTO DOS FILMES NO MICROOENSITÔMETRO

too»»

•0WSA9 DECOMItTM
SO MAMtlLAMIRTO

1
iNTM.Ni

• .SUM

FIO TS- \Z - C P. DE TRAÇÃO



54

I

o

s

o
*
o

8



55

rs. o»*

F I 6 . G Z - I 4 — DIMENSÕES DOS APOIOS C 00 FUNÇÃO NO TESTE OS 000HANEIITO



56

FIGO?- ! 5 - M l f N T A Ç A O DA RETMADA DAS AMOSTRAS PARA EXAME METALQSItÁFICO.



CAPITULO V

RESULTADOS

V.l - DETERMINAÇÃO CAS TENSÕES RESIDUAIS

Determinou-se a tensão residual pelos métodos de dl

fração de raios-X e do furo cego. As tensões determinadas fo-

ram: (i) método de difração de raios-X: no CP como soldado a

tensão determinada foi de 652 MPa e no CP martelado -772 MPa

(tabela V.l); (ii) método do furo cego: no CP como soldado a

tensão determinada foi 182 MPa e no CP martelado -238 HP a (ane

xo II).

No caso do método de difraçao de raios-X, os anéis

de difraçao do ferro apresentaram-se contínuos, e foi possível

a determinação dos picos de difraçao em um papel roilimetrado,

ressaltando-se que no CP martelado a resolução dos picos foi

pior. No caso dos anéis de difraçao de cromo, as raias Xn K
cr oii

e *,* * i apresentaram-se superpostas.
vT Cl 2

Os valores das tensões residuais determinadas por

difração de raios-X ultrapassam o limite de escoamento era tra

ção e compressão, e serão discutidos no item VI.1.

Os anéis de difração do ferro apresentaram-se con-

tínuos, e foi possível a determinação dos picos de difraçao -do

ferro e do cromo num papel milimetrado.
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A tabela (V.I) lista os valores das variáveis das

diversas etapas do cálculo das tensões residuais. Observe-se

que os valores do diâmetro dos anéis de di fração do cromo e do

ferro nedidos no filiae foram tomados cono valores médios.

O cálculo do erro das medidas das tensões residuais

por difraçic de raios-X, encontram-se detalhados no anexo IX.

V.2 - EXAME MO MEV DA SUPERFÍCIE FRATURADA POR TRAÇÃO

Observou-se que a superfície das amostras rompidas

por tração, quando observadas ao MEV, evidenciaram que o meca-

nismo de fratura foi de coalescência de nicroporos para todos

os CP's, sendo a figura (V.l) representativa de todos os corpos

de prova.

V. 3 - EXAME VISUAL APÔS 0 TESTE DE DOBRAMENTO DA SUPERFÍCIE

MARTELADA

A tabela (V.2) e a figura (V.2) mostram o resultado

da inspeção visual após o teste de dobrarcento. Como pode-se ob

servar os CP's soldados com eletrodos E-7018 não apresentaram

trincas para nenhum grau de martelamento. 0 corpo de prova sol

dado com eletrodo E-6010, martelenento leve, apresentou o maior

número de trincas em relação ao corpo de prova soldado com ele

trodo E-8018 C-2 e às soldas ao arco submerso, além de uma gran

de quantidade de trincas menores que 1 mm. Os CP's 5, 6 e 7 a-

presentaram praticamente a mesma quantidade de trincas.

A figura (V.3) mostra esquematicamente como as trin-



59

cas se apresentaram apôs o teste de dobramento.

V.4 - EXAME METALOGR&FICO

A tabela (V.4) apresenta os constituintes presentes

nas amostras estudadas.

Como pode-se observar nas figuras (V.4) e (V.5)( a

diferença do grau de deformação entre a amostra (1) referente

ao CP soldado com eletrodo E-7018 e a amostra (2) referente ao

CP soldado com eletrodo E-6010 e nuito pequena, e os grãos apa

recém pouco deformados. A profundidade de defornaçao é muito

pequena, e praticamente igual para as duas arcostras.

Das amostras referentes aos CP's martelados com mar

telamento pesado (amostras 3 a 7) figuras (V.6 a V. 10), as õni^

cas que apresentaram os grãos sensivelmente deformados foram

as amostras 3 e 5. A profundidade de defornaçao é pequena e de

difícil comparação entre uma amostra e outra.

Dos resultados obtidos pode-se observar que: (i) o

grau de deformação dos grãos das amostras referentes aos CP's

que sofreram raartelamento leve é muito pequeno, e praticamente

o mesmo para as duas amostras; (ii) o grau de deformação dos

grãos para as anos trás referentes aos corpos de prova martela-

dos com martelamento pesado, é menor para as amostras 4, 6 e 7;

(iii) a profundidade de defornaçao das amostras referentes aos

CP's martelados com martelanento leve ê praticamente a mesma;

(iv) a profundidade de deformação das amostras referentes aos

corpos de prova martelados com martelamento pesado é pratica-
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sente a mesma (décimos de milímetro).

As superfícies das amostras, ir.ostradas nas fotos,

são as superficies marteladas.

Verificou-se por análise metalogrãfica, que o marte

lamento foi conduzido na região de grãos grosseiros.



Tabela (V.I) - calculo das variáveis utilizadas no cálculo das tensões

residuais.

CORPO DE PROVA dfa
(mm)

d. d,

(graus)

0 residual
(M>a)

E-7018
Como

Soldado

Incidência
Normal

78,81 78,845 1,16686

incidência 68,64 78,287
a 45

1,16916
652

E-7018
Mar te 1 ame n t o

Leve

incidência 6 9 0 3
Normal 78,076 1,17005

Incidência
a 45°

72,04 78,730 1,16732
-772

(*) dfa - para o cálculo da distância filme/amostra, utilizou-se a média
das medidas de quatro diâmetros dos anéis de cromo para cada filme.

(**) dn, dq, - para o cálculo dessas variáveis, utilizou-se a média das
medidas de quatro diâmetros dos anéis de ferro, para cada filme, res
pectivamente a incidência normal e inclinada. ""



Tabela (V.2) - Resultados do teste de dobramento

Corpo de

Prova

1

2

3

4

5

6

7

Eletrodo

E-7018

E-6010

E-7018

E-6010

E-8018C2

ENi

EA3

Grau de

Martelanento

leve

leve

pesado

pesado

pesado

posado

pesado

Resultado
An

Teste
Noo apresen-
tou trincas

Apresentou
trincas

Não apresen-
tou trincas

Ronpeu

Apresentou
trincas

Apresentou
trincas

apresentou
trincas

1 a 3 mm

0

18

0

-

4

3

4

Número de

3 a 5 mm 5

0

2

0

-

1

4

3

Trincas

alOitm

0

0

0

-

6

4

3

<10ntn

0

0

0

-

0

0

0

(*) média do número de trincas para 3 testes por corpo de prova.

d



Tabela (V.3) - Apresentação dos microconstituintes dos corpos de prova

martelados

AMOSTRA

1

2

3

4

5

6

7

Processo
de

Soldagem

arco
elétrico
manual
arco

elétrico
manual
arco

elétrico
manual

arco
elétrico
manual
arco

submerso

arco
submerso

arco
elétrico
manual

Consumível

E-7018

E-6010

E-6010

E-7018

BX-200 QÜ.

BX-200 FF

E-8018C-2

Grau
de

Martelamsnto

leve

leve

pesado

pesado

pesado

pesado

pesado

Constituintes

ferrita poligonal
raras regiões de ferrita
acicular
ferrita poligonal
ferrita no contorno de grão
componente lamelar
ferrita poligonal
ferrita no contorno de grão
componente lamelar

ferrita
perlita

agregado ferrita +
+ carbetos

agregado ferrita +
+ carbetos

ferrita poligonal
agregado ferrita carbetos
traços ferrita acicular



Figura (V.l) - Aspecto da superfície de fratura dos corpos de
'prova martelados observados ao MEV. Aumento
1450x. Microporos
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Figura (V.4) - Amostra 1: metal de solda: E-7018 - grau de mar-

telamento leve—ataque nital 2% - aumento lOOx

seção transversal do cordão de solda

Figura (V.5) Amostra 2: metal de solda: E-6010 - grau de marte

lamento leve — ataque nital 2% - aumento

— seção transversal do cordão de solda



68

Figura (V.6) - Amostra 3: metal de solda: E-6010 — grau de mar-

telamento pesado — .ataque.nital 2% — aumento lOOx

seção transversal do cordão de solda

Figura (V. 7) - Amostra 4: metal de solda: E-7018 - grau de marte

lamento pesado •*• ataque nital 2% ~ aumento lOOx -

- seção transversal do cordão de solda



Figura (V.8) - Anostra 5: metal de solda: ENi - grau de martela

mento pesado — ataque nital 2% — aumento lOOx —

— seção transversal do cordão de solda

Figura (V.9) * Amostra 6: metal de solda: EA3 — grau de martela

mento pesado - ataque nital 2% - aumento lOOx -

- seção transversal do cordão de solda
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Figura (V. 10) - Amostra 7: metal de solda: E-8018-C2 — grau de
martelamento pesado — ataque nital 2% - aumento
10Ox - seção transversal do cordão de solda



CAPITULO VI

DISCUSSÃO

V I . 1 - DSTERMKtfÇfc) O*S T S S & S FJESIDLRIS POR Dl FRAÇÃO DE RAIOS-X

O presente trabalho não se preocupou com a determina-

ção precisa dos valores das tensões residuais, mas sim na sua u-

tilização como método de verificação da eficácia do processo de

martelaroento no alívio de tensões. Isto, diga-se, foi plenamente

atingido.

A tabela (V.l) mostra valores de tensões residuais

trativas acima do limite de escoamento em tração, para o corpo

de prova como soldado, «3 tensões residuais compressivas provável

mente também acima do limite de escoamento em compressão, t*ara o

corpo de prova como martelado. Isto deve-se com toda a certeza a

imprecisões no i.étcco cie âeterrinacâc cias tensões residuais, pois esses

valores de tensão são maiores que os valores do limite de escoa*

mento atingido normalmente pelo metal de solda depositado por ele

trodos E-7018. Tal como explicado no Capitulo II, as tensões são

de natureza elástica, e se houvessem tensões residuais na superfí

cie do cordão de solda de natureza plástica, o we tal se deforcia-

ria relaxando as tensões e, portanto, diminuindo o nível de ten-

sões residuais ou eliminando-as completamente.
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As fontes de erro principais são: (i) indetermina-

çio da raia ^Cl<a » devido a superposição das raias X_ K e

erro na medida dos diâmetros dos anéis de difra-
"Cr a*'

ção do cromo e do ferro.

A superposição das raias, deveu-se ao fato de que,

obteve-se pó de cromo através de noagem, sem tratamento térmico

posterior. Os grãos altamente deformados produzem superposição

das raias.

O erro na medida do diâmetro dos anéis de cromo,

também deveu-se principalmente a superposição das raias *Cr<

e >„,.< e a não resolução da raia A_ K . Mo caso da medida doscr O2 T cr ai

diâmetros dos anéis de ferro, a causa principal é a granulome-

tria do cordão de solda, e nc corpo de prova martelado, além. da

granulometria grosseira, a deformação da superfície do cordão

de solda produzida por martelemento, esses fatores citados pre

judieam a resolução dos anéis de difração.

Estas duas fontes de erro, conferiram aos resultados

do presente trabalho, un erro considerável. Por isso, teve-se

que utilizar um outro método de determinação das tensões resi-

duais, para verificação da eficácia do processo, e optou-se pe_

Io método do furo cego. C cálculo do erro na determinação das

tensões residuais encontra-se explicitado no anexo IX.



A medida das tensões residuais foi feita no centro do

cordão, considerando-se que são tensões máximas. Mostrou-se no

Capitulo II que são três os principais mecanismos de formação de

tensões residuais: "tensões devido a contração da solda", "ten-

sões de transformação" e "efeito de tempera". Mo presente traba-

lho» considerou-se apenas a contração da solda como mecanismo de

dormação de tensões residuais, pois soldou-se com oscilação máxi

ma do eletrodo, logo cora alto aporte de calor e taxa de resfria-

mento baixa, praticamente suprimindo o efeito da tempera. Quanto

as tensões de transformação, também tem efeito pequeno, pois o

cordão é ferrítico (E-7018). Logo, pode-se assumir que as tensões

trativas no centro do cordão são máximas.

VI.2 - EFICÁCIA DO PROCESSO

Dos resultados obtidos, item V.l, configura-se as

indicações encontradas na literatura consultada, item III.2 ,

de que o processo de martelamento é eficaz em aliviar tensões.

Com respeito ã extensão do alivio, segundo a espessu-

ra, atingido pelo martelamento, nada se pode dizer, pois, em to-

dos os trabalhos consultados e no presente trabalho, os métodos

de medida das tensões residuais utilizados medem as tensões na

superfície do cordão de solda. Porém, o martelamento de todos os

passes, ã excessão do primeiro, poderia ser usado não somente co

mo processo de alívio de tensões (neste caso garantindo o alívio

ao longo da espessura) , mas como método de controle da distorção.
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A exclusão do roar tel amen to do primeiro passe, deve-se ao fato de

que este pouco acrescenta em termos de tensões residuais, como

também o martelamento deste passe pela alta restrição a que es-

ta submetido neste estágio de soldagci, poderia introduzir defei

tos que permaneceriam no cordão de solda ao final da soldagem.

Contrariamente a este opinião, DE GARMO ( 3 ). JON ASSEM, ME RI AN e

MORRIS ( 4 ) mostram que o nível de tensões em soldas nas quais

só o último passe foi martelado, ê praticamente o mesmo daqueles

em que todos os passes foram martelados. Entretanto, deve-se res

saltar que eles mediram as tensões na superfície do cordão de sol

da, portanto, apenas podem dizer que o nível das tensões residu-

ais na superfície é o mesmo para os dois casos. No presente traba

lho, optou-se pelo mortelamento apenas do último passe, apesar

das restrições citadas, pois o método de medida de tensões resi-

duais utilizado, mede as tensões na superfície.

VI. 3 - TEMPERATURA DE MARTELAMENTO

Optou-se pelo mattelamento a f r i o , em concordância com

os demais autores. I s to porque, além da contração da solda ter c-

corrido totalmente, ev i ta - se a formação de tensões após martela-

mento, além de se evi tar o r i s co de martelar o metal na região de

fragi l idade de revenido.

VI.4 - ESCOLHA DO MARTELO UTILIZADO

No tocante aos martelos adequados ao martelamento, po

de-se escolher martelos leves como o da figura ( IV.4) , pois bas-

ta apenas um pequeno grau de deformação para que ocorra a l i v i o
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Martelos pesados tornam mais difícil a operação de

martelamento, pois o operador não consegue manter o martelo no

local desejado, comprometendo a uniformidade da operação. Além

disso, a profundidade da mossa ê aumentada, acarretando a intro

dução de um concentrador de tensões maior. Outro ponto a ser con

siderado, é que a utilização de martelos muito pesados pode pro*

mover o arrancamento de material da superfície martelada, envia-

bilizando o processo.

No presente trabalho, durante a execução do martela-

nento pesado, o operador teve dificuldades para manter a ferra-

menta no local desejado, e para conduzi-lo a bom termo a uma ve

locidade constante. As mcssas produzidas por martelanento pesa-

do foram mais profundas, porém, a profundidade de deformação Io

go abaixo da morsa é praticamente a mesma para os dois tipos de

martelamento, como mostram as figuras (V.4) a (V.10). Logo, pode-

-se inferir que a extensão de alívio na espessura é praticamente

a mesma, para os dois tipos de martelos. Assim sendo, preferiu-

-se utilizar o martelo leve para alivio de tensões, pois além de

aliviar tensões como mostra a tabela (V.l), as mossas produzidas

são menos profundas, as superfícies marteladas são mais planas e

o operador controla mais facilmente a operação, conseguindo man-

ter a velocidade de martelamento constante e fixar o martelo na

região desejada.

VI. 5 - CONTROLE DA OSCILAÇÃO DO ELETRODO

Nas sold as ao «rco elétrico manual, o não controle da
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oscilação do eletrodo, além de acarretar a produção de tensões

residuais elevadas, fez com que se testasse as soldas na condi-

ção mais severa. Uma vez que o volume de material próximo a su-

perfície deformado sob a ação do martelo é todo constituído de

grãos grosseiros, como mostram as figuras (V.4) a (V.10). logo,

testando-se as soldas controlando a oscilação do eletrodo, como

orientam as normas, é possível que a gr anulação do material mar-

telado fosse mais fina, traduzindo-se, em última instância, em

material mais dúctil e possivelmente mais resistente á ação fra-

gilizadora do martelamento.

VI.6 - INFLUENCIA DO HIDROGÊNIO

Os cordões de solda obtidos pelo processo de soldagem

ao arco submerso e por eletrodos básicos, submetidos a martela-

mento, (cordões contenfo baixo teor de hidrogênio) quando testa-

dos, apresentaram melhores resultados, do que os cordões obtidos

com eletrodo E-6010 (com alto teor de hidrogênio) , figura (V.2)

tabela (V.2). A literatura consultada também cita que os eletro-

dos básicos martelados apresentam melhores propriedades mecânicas

que or, eletrodos E-6010 martelados, quando testados na mesma con-

dição, como está descrito no item III.3 . Em relação aos cordões

obtiáos por soldagem ao arco submerso, a literatura consultada

não diz qual o arame e o fluxo utilizado, como exposto no item

III.3 . Do exposto, pode-se chegar a conclusão que o hidrogênio

desempenha algum papel na redução das propriedades mecânicas do

metal martelado.

No presente trabalho, utilizou-se eletrodos com clas-

ses de resistência diferentes, e isto pode prejudicar as compara
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ferentes. Ou seja, or cordões obtidos por sold agem ao arco sub-

merso e por eletrodos básicos (E-7018) apresentam teores de hi-

drogênio bem mais baixos que os cordões obtidos pelo deposito

de eletrodos celulõsicos. Porém, inferir daí que a queda nas

propriedades mecânicas nos cordões obtidos por eletrodos E-6010,

deveu-se a presença do hidrogênio em altos teores no cordão de

solda, ê prejudicada, como jã foi dito antes, devido to fato que

os eletrodos básicos e os arames para soldagem ao arco submerso

possuixem classes de resistência diferentes que os eletrodos B-601Q.

Ao contrário, como foi exposto no Capitulo III, a literatura con

sultada mostrou que eletrodos de mesma classe de resistência

(E-6010 e E-6016), apresentaram propriedades mecânicas diferen-

tes guando testados na mesma condição. Desta forma, pode—se verl

ficar o efeito dos revestimentos básico e celulósico, sem ressal

vas. Os cordões soldados com eletrodos E-6016 apresentaram melho

res resultados, que os soldados com eletrodos E-6010, como mes-

tra o trabalho de CALAMARI, CRUM e PLACE (6), figura (III.6).

Logo, pode-se concluir daí que como os cordões soldados com ele-

trodos celulõsicos, apresentaram resultados piores que os cordões

obtidos com eletrodos básicos, que o hidrogênio tem influência

fragilizante nos metais de solda sujeitos ao martelamento. Entre

tanto, esta conclusão pode ser precipitada, pois a utilização des

tes dois tipos de revestimento, produz cordões com teores diferen

tes de outros elementos. Como por exemplo, os teores de oxigênio,

que são diferentes nos cordões obtidos pela utilização dos dois

revestimentos. Além do mais não se conhece mecanismos de fragili.

zação pelo hidrogênio, para materiais da classe de resistência

destes eletrodos. Do exposto acima, conclui-se que o efeito fra-
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g i l i z a n t e do hidrogênio ê nenhum.

VI.7 - ANALISE DA SUPERFÍCIE FRATURADA POR TRAÇÃO AO MEV

Tinha-se dúvidas se o marte lamento mudaria ou não os

mecanismos de fratura dos metais de solda martelados. Desta for

ma, ensaiou-se os CP's martelados â tração a fim de observar a

fratura nas s u p e r f í c i e s marteladas. Como observou-se f igura (V.l)

todos os CP's apresentaram o mesmo mecanismo de fratura;, por coa

lescênc ia de microporos, tanto na superf íc ie martelada como em to

da a super f í c i e de fratura dos corpos de prova.

VI. 8 - PROFUNDIDADE DE DEFORMAÇÃO

Para os do i s t ipos de mar te lamento, a profundidade da

superf í c i e deformada, é praticamente a mesma em todas as amostras

anal i sadas , f iguras (V.4 ) a (V.10).

Os grãos deformados são aqueles s i tuados a décimos de

milímetros abaixo da "base" da mossa impressa por martelamento.

Como mostram as f iguras (V.4) a (V.10) a profundidade de grãos

deformados é muito pequena, e facilmente removível por esmerilha

líier. t o . Assim sendo, pode-se u t i l i z a r o mar te lamento, como proce£

so de a l í v i o de tensões industrialmente seguindo as normas vigen

t e s , associado com o esmerilhair<ento da superf íc ie martelada. Ves

ta forma, além de obter a l í v i o de tensões na superfície , , pe lo mar

telamento do ultimo passe , e l imina-se o entalhe s u p e r f i c i a l (mo£

sa) produzido, bem como r e t i r a r - s e - i a os grãos abaixo da base das

morsas da superf í c i e martelada. Procedendo assim, além d» a l i v i a r

as tensões na super f í c i e do cordão de so lda , e l iminar - se - ta os e-
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feitos detrimentals, devido ao mar tel amen to, nas propriedades se ,

cãnicas do metal martelado, o metal apresentaria as propriedades

mecânicas da situação como-sold»do, satisfazendo assim as normas

vigentes.

VI.9 - ANALISE DOS RESULTADOS NO TESTE DE QOBRAMENTQ

Dos corpos de prova submetidos ao martelamento l e v e ,

soldados com e le trodos E-7018 e E-6010, o primeiro de baixo h i -

drogênio, apresentou melhores resultados t a l como o e letrodo

E-6015, também de baixo hidrogênio, nos trabalhos de CALAMARI,

CRUH e PLACE ( 6 ) , com praticamente a mesma profundidade de de -

formação da super f í c i e martelada. O t e s t e de dobramento a 180°,

submete a s u p e r f í c i e do metal de solda, que já fo i deformada

plasticamente pe lo martelamento, a um grau de deformação. Como

ambos os metais de solda são f e r r I t i c o s , conclui -se que o metal

de solda depositado por eletrodos E-6010 exaure mais faci lmente

sua capacidade de deformação que o E-7018.

Quanto aos CP's que «ofrem martelamento pesado, de no

vo o e letrodo E-7018 apresentou os melhores resultados e o e l e t r o

do E-6010 o pior tabela (V.2) figura (V.2). Os e letrodos E-6010

e o £-7018 são f e r r í t i c o s , já os d j i s apresentam cons t i tu in te s

como o agregado ferr i ta -carbetos , que pode conferir certo grau de

fragi l idade ã mie roes trutura. Mas da mesma forma que nos CP's sub

metidos ao martelamento l eve , pode-se dizer que o cordão de solda

obtido com o e l e t r o d o E-6010 exaure mais facilmente sua capacida-

de de deformação que o obtido com o eletrodo E-7018 e re s tante s ;

Os cordões correspondentes aos eletrodos E-8018C-2 e as soldas ao

arco submerso exaurem mais facilmente sua capacidade de deforma-



80

ção que os cordões obtidos com eletrodos E-7018. Porém, a consta

ração entre o eletrodo E-8018C-2 e as soldas ao arco submerso

entre si é de difícil avaliação.

VI.10 - CRÍTICA DOS ENSAIOS MECÂNICOS UTILIZADOS

Experimentou-se muita dificuldade para encontrar um

ensaio mecânico, que fosse adequado para avaliar o efeito do *mr

telamento nas propriedades mecânicas do metal martelado. Pois,

como se viu, a profundidade de deformação ê muito pequena.

No presente trabalho, utilizou-se o ensaio de tração

para verificar se houve mudança no mecanismo de fratura do metal

introduzida pelo martelamento, e o teste de dobraroento para ava-

liação qualitativa dos efeitos do martelamento entre os metais

de solda analisados. Quanto ao ensaio de impacto de CALAMARI,

CRUM e PLACE ( 6 ) , chegou-se a conclusão que a repxoâutibi lidade

de um ensaio em que os entalhes dos corpos de prova é a nossa

produzida por martelamento é muito pequena.

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, encon

trou-se dificuldades na avaliação dos efeitos do martelamento nas

propriedades mecânicas do metal martelado, com os resultados do

teste de óobramento. A avaliação do efeito nas propriedades mecâ

nicas entre os CP's martelados com martelamento leve apresentou

menos dificuldade, pois os resultados são palpavelmente diferen-

tes. Já nos CP's soldados com eletrodos E-8018C-2 e os corpos de

prova soldados pelo processo arco submerso, submetidos a martela

ri, into pesado, esta avaliação £ dificultada pela semelhança do com

portamento destes metais ao teste de óobramento. Assim sendo, che
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gou-se a conclusão que um ensaio quantitativo e não somente qua

litativo, deveria ser usado para avaliar os efeitos do martela-

men to nas propriedades mecânicas do metal de solda.

Sabe-se que o marte lamento introduz um grau de de for

macio plástica na superfície nartelada. Logo, quanto maior a ca

pacidade do metal em absorver deformações plásticas, menos sen-

sível será ao martelamento. Outro ponto a ser considerado, é

quanto a taxa de deformação, pois, no caso dos aços, estes são

sensíveis a taxa de deformação. Conclui-se daí, que o ensaio a

ser utilizado na avaliação dos efeitos do martelamento, nas pro

priedades mecânicas do metal martelado, seria o teste de tração,

com a deformação a fratura (cf) como critério de desempenho no

martelamento. Quanto a taxa de deformação, utilizando-se a mes-

ma para todos os corpos de prova ensaiados, elimina-se as ressal,

vas pois, todos os aços carbono são sensíveis a taxa de deforma-

ção.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSÕES

O presente trabalho verificou a eficácia do martela-

mento como processo de alivio de tensões em chapas grossas

(38,1 mm) de aço baixo carbono, soldadas com eletrodos E-7018.

Também estudou-se os efeitos do martelaroento nas pro

priedades mecânicas dos metais de solda depositados pelos ele-

trodos E-6010, E-7018 e E-8018C-2 (soldas ao arco elétrico manu-

al) e nos arames ENil e EA3 (soldas ao arco submerso).

Dos resultados obtidos chega-se as seguintes conclu-

sões :

(1) O processo de mar te lamento é eficaz em aliviar tensões, po-

rém nada se pode afirmar a respeito da extensão do alívio;

(2) Deve-se usar martelos leves no processo de alivio de tensões

por martelamento, pois basta apenas introduzir um pequeno

grau de deformação plástica na superfície martelada, para se

obter al ívio de tensões;

(3) A camada superficial afetada pelo martelamento, devido a sua

pequena profundidade, pode ser facilmente retirada por esme-

rilhamento;

(4) Os eletrodos básicos E-7018, têm as propriedades mecânicas

pouco afetadas pelo martelamento;



(5) Os eletrodos cela lõ si cos E-6010, têm as propriedades mecâni-

cas bastante afetadas pelo martelamento;

(6) O nartelamento não raodifica os mecanismos de fratura dos ne

tais-de-solda estudados neste trabalho.
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CAPITULO VIII

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

— Investigação do alívio de tensões por roartelamento ao longo da

espessura do cordão de solda.

— Distribuição das tensões residuais devido a soldagem em chapas

de aço baixa liga e alta liga.

— Distribuição das tensões residuais em chapas de aço de várias

espessuras.

— Distribuição das tensões residuais em chapas de aço, utilizan-

do-se vários processos de soldagem.

— Verificação do efeito do martelamento nas propriedades mecâni-

cas do metal martelado, e considerando-se o modelo proposto no

presente trabalho (O parâmetro de deformação ã fratura (Ef)).
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ANEXO I
* *

MEDIDA DAS TENSÕES RESIDUAIS POR Dl FRAÇÃO DE RAIOS X

TÉCNICA DE FILMAGEM

O princípio desse método, reside no fato de que quan-

do uni corpo é submetido a tensões, a distância entre os planos

cristalinos varia, e conseqüentemente o ângulo de difração tam-

bém varia satisfazendo assim a lei de Bragg (X = 2 d sen 6).

Consideremos uma barra de seção transversal A tensio-

nada elasticamente, na direção y sob uma força F, figura (A.I.l).

Para medir e e conseqüentemente o por difraçao de raios-X, te-

remos que utilizar dois planos difratantes, que são paralelos ou

aproximadamente paralelos ao eixo da barra (eixo y). Usando uma

fotografia de retroreflexão ã uma incidência normal, figura

(A.1.2) e equações (A.I.l), (A.T.2), (A.I.3) e (A.I.4).

c ss £ ss -8e (A.I.l)
x fcy y

dn " d ocz = — —

d » distância entre os planos difratantes ã uma incidência
n

normal da aiaostra tensionada

o = E e 4A.I.3)

0 = . JL (_ü Oj (A.1.4)
v v .

i
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Numa barra sujeita à tração pura, a tensão normal a

seção transversal da barra atua somente numa direção. Mas no ca

so mais geral, teremos tensões atuando em 3 direções formando

um sistema triaxial.

Consideremos uma porção do corpo tensionado na figu-

ra (A. 1.3), o sistema de coordenadas xyz è as direções princi-

pais 1, 2 e 3. As tensões atuando nas direções principais, são

chamadas de principais (oj, o2 e o } ) . Na superfície livre oj =

= Oi = 0. Entretanto a deformação normal a superfície não é ze-

ro e pode ser medida pela equação (A.1.5)

e3 = e2 = — (o, + o2) (A.I.5)
E

O valor de e3 pode ser medido por meio de di fração ã uma incidên

cia normal, como mostra a equação (A.1.6)

d - d
c, = — — = — (o, + o2) (A.I.6)

do E

Entretanto, normalmente terenos que medir uma tensão

o , figura (A.I.3), atuando numa direção OB que faz um ângulo 4

com a direção principal 1 e um ângulo £ com o eixo x. Isto é feî

to utilizando-se duas exposições, uma com feixe incidente normal

a superfície e outra inclinada ao longo de OA (e ). e é a defor

inação ã um ângulo C da superfície normal. A teoria da elasticida

de dã a seguinte relação para a diferença entre as duas deforma-

ções (equações (A.1.7) e (A.1.8))

o. 2

e - cj • -* (1 + v) sen * ÍA.I.7)

d. - d
mas c = — — — ^ onde d. ê a distância entre os planos difratan

• d ""
tes, aproximadamente normais a OA. Combinando as equações (A.I.3)
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d. - d dn - d d. - d
(A.I.6) e (A.1 .7) . Obtemos — - — = ~

d« d ° do
Of 2

- —* (1 + v) sen ty . Pode-se subs t i tu ir d por d com pouca mar
E

gem de erro e a equação (A.1.7) pode ser e s c r i t a :
E d - dn

(— - ) (A. 1.8)o. = 5
* (1 + v)sen ;' d

n

Assim sendo pode-se calcular o 4 através de duas expo-
v

s i ç õ e s , uma incidência normal e outra â um ângulo $r da superf íc ie

normal.
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FIG A l l — • • * • » * TENSIONAOA ELAST ICAMENTE DC SECXO TRANSVERSAL £ E SUJEITA Ã

TRAÇlO PURA .

RETRO-REfLE
xío

t t t n

irm
FIG A1-2— ESQUKMA DE ro-ioaiuriA oe RerRo-mrLEXAO A UMA MCIOINCM HOAMAU oe UMA

• AARA TfNSIONAOA EL/Í»TI CAMENTE.



FIGAI<3-ESQUEMA DAS TENSÕES QUC ATUAM NA SUPERFÍCIE. FORMANDO UM SISTEMA TRIAXIAL,

EM UM COftPO TCNSCriADO-
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ANEXO II

CALCULO DO ERRO NA DETERMINAÇÃO DAS TENSÕES RESIDUAIS

A.II.l - ERRO DEVIDO Ã SUPERPOSIÇÃO DAS RAIAS (*„ K , À _ ie )
•« • ir-a i ' cr—a2~

Considerando a lei de Bragg, enunciada na equação

(A.II.l) X= 2d sen e e diferenciando-a em relação a 6 vem que:

6X = 2d cosG«ôG (A.II.2)

Dividindo (A.II.2) per (A.II.l), vem que:

ÓC = ̂ r ~ te; (A. II. 3)

A equação (A.II.3) dã o valor de 5G em radianos.

Cálculo de 50 para a radiação utilizada neste tra-

balho

Ü • 76,632° .\_ K = 2,29351 8
ir a i

45 9

2

Logo substituindo os valores de 6A, t g 0, A-, K e

í> na equação (A.II.3)

60 - 0,00337461 Cr d

60 = 0,2048108°
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A.II.2 - CALCULO DO ERRO ISA DETERMINAÇÃO DO ANGULO DE Dl FRAÇÃO ,

DO FERRO Orc

Seja a equação A.II.4:

tg(ir - 2CCr) = j ^ (A.II.4)

onde D- = diânetro de anel de ei fração do cromo

0_ = ângulo de difraçãc do crorao

DFA = distância filne amestra

e a equação A.II.5:

t9(" - 2CFe) = j^ (A.II.5)

onde DF = diâmetro do ar.el cie difração do ferro

0_ = ânçjulo de difraçãc do ferro

Dividindo A.II.5 por A.II.4 ven que:

- 2C ) °Cr
C r 2DFA

" 20FO) - - tgC: - 20Cr) ^

7 - 20pe) = ~ tg 2;Fe

tç(- - 20Cr) = - tg 2CCr logo,

' tg 2CFC - tg 20Cr >: 3 ^

CFG = \ are tg ^ X 2CCr (A.II.6)

0 ângulo de di^ração do ferro ĉ ,e é uma função de

D , Gc e Dp/ lo<jo diferenciando a equação (A.II.6) , obtem-

-se a variação de GF considerando a variação de cada uma de£



tas variáveis

d G
Fe 5£ <T 2GCr} dDCr

20cr> x

arc t, ̂  x tg

dGFe
V» ^^cr + D*

X d D

Cr Cr

4 D r e . D C r . d e C r

Fe

tn 2C
Cr

Cr

Fe

DCr X d DFe

cr

>dDCr

Cr

DFe*dDCr

Cr

'Cr

sen 40Cr

D C r *

Então o erro na dctcxr.inaçao do ângulo de di fração

do ferro será:

Fe cr
C r

Fe D -eC

sen 4CCr

GCr = 76,632°

Dp * diâmetro nédic do anel de difração do ferro

Dc = diâmetro médio de anel de difração do cromo

cDp * erro esperado na nedida do anel de ferro (desvio

padrão das medidas do anel de ferro)

cDc
 m erro esperado na medida do anel de cromo (desvio

padrão das nedióas de anel de cromo)



95

eG = erro devido a superposição das raias X K

X_ K em radianosCr a 2

A.II.3 - CALCULO DAS TE:S5ES MÁXIMAS E MIMIMAS CONSIDERANDO O

ERRO liA MEDIDA DO SyCCLO PC ANEL DE Dl FRAÇÃO

d. E I

Se a equaçlo (A.II.S) c$ = (-** - 1) (-̂ -) — ± — )
n 1+v sen2 <{i

Considerando a lei de Bragg A= 2dsenô a equação

A.II.8 pode ser escrita:

ü n t ±
sen(ü. - eC.) 1 + 7 senz\{»

E = 2,1 x IO5 MPa

Y = 0,27

* = 45°

0 = ângulo de di fração do ferro ã uma incidência normal

Cr, = ângulo de di fração de Fe â una incidência inclinada

cC = erro na determinação do ângulo de difração do ferro

ã uma incidência r.orr.al

ctF, * êrre na deterrinação do angulo de difração do ferro

ã uma incidência inclinada

Considerando as variações máxinas e mínimas de ©n

e G,, determina-se as tensões náximas e mínimas a partir des-

tas variações do ângulo de difração. A tabela A.II.l lista os

valores da nédia e do desvie padrão das medidas do anel de cro

mo. A tabela A.II.2 lista os valores de eG^, E 0 R e 0$ m a x c



Tabela A.II.I - Distribuição das medidas dos diâmetros dos anéis de difração do cromo
e do ferro.

C.r.

Medida dos Diâmetros dos Anois do rifração
(mm)

Média das Medidas Desvio Padrão das
dos Diâmetros dos Medidas dos
Anéis de Difração Diâmetros dos

(mm) Anéis de Difração
(mm)

CROMO FERRO CROMO FERRO CROMO FERRO

•
eu
o

•
0<

Filme
(0°)

g
g Filme

(45°)

Filme
§ (0°)

1

2

3

79

59

69

,5

,0

.5

79

69

69

,2

,2

,7

79

69

69

.2

,2

,5

79,

69,

69,

7

2

5

64

59

61

,6

,5

,3

64,

59,

60,

6

5

8

64

59

60

,6

,2

64

59

61

,9

,7

,5

79,

69,

69,

4

15

55

64

59

61

,68

,48

,03

0,

0,

0,

2AA')

10

1028

0

0

0

, 1 J 0 0

,206

,4573

Filme 4
(45°)

72,6 72,8 72,6 72,3 59,2 60,0 59,7 60,3 7: ,58 59,80 0,2062 0,4690



Tabela 7>.II.2 - Distribuição das tensões máximas e mínimas calculadas

a partir do erro U^rvJ n a determinação do ângulo de

difração do Icrro.

eCr, o o
CP Filme max min

{0^ (HP a) (KPa)
Filme 1 o,2O

Como no±
Filme 3

Como _o °'27

M . , . 2 -1395 -130
Martelado

45°
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AUEXO I I I

METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE TENSÕES RESIDUAIS PELO MÉTODO

DO FURO CLOC

0 raêtodo consiste nas seguintes etapas:

(i) Coloca-se ur». extensômetro eletroresistivo do tipo "roseta"

(Figuras (II. 1) e (II.2) ao redor do ponto onde se quer me

dir o valer da tensão residual.

(i i) Posiciona-se as resistência na direção das deformações a

serer cedidas, fig. (II.2).

( i i i ) Esse extensômetro c liçado a un aparelho que mede a varia

çãc cio resistência de extensônetro, associsidc-a cora a varî

ação de conprimento da resistência (s = f-|-) e em consequêri

cia cera z defomaçâo na direção da resistência.

(iv) Faz-cc un furo no centro cio extensôwctro do tipo "roseta",

e rclaxaçãu das dcfcrr.iiiçõcs é registrada no aparelho conto

já foi dito antes.

::ostra-sc a seguir o cálculo das tensões residuais

dos CP's, considerados neste trabalhe antes e após o nartelamen_

to.

I 1 I . 1 - C/tLCÜLO DAS TLMSÕES RLSIDUAIS DO CP COMO SOLDADO

i

A tensão a ser nodiUa c a tensão longitudinal (II.2)
i

por üer n úc r.'.ai''i* valor.
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A leitura das deformações obtidas nas resistências

(1), (2) e (3) é a seguinte:

ei = deformação na resistência (1) = -291

t2 = deformação na resistência <2) = -51

is = deformação na resistência (3) = +301

Como as direções das tensões cedidas são aproximada

mente as principais, pode-se utilizar as fórmulas:

- K K n = _M K
u x 4A 4Bcõs2fj ' wy 4A 4Bcos2S

M = c 3 + C| = 301 - 291 = 10 K = £ 3 - ex = 301 + 291 « 592

Cálcu lo de B

M - 2 e 2
t a n y e n t i 2tf = —̂— - 592"^ = ^,189

2; = 10,713 - 6 = 5,357°

«Aft»

Cálculo de o..

r = ~ - = 3,31 = constante do aparelho ut i l izado
o

v = 0,2 7 = coeficiente de Poiscn

E = 2,1 x 105 MPa = módulo de elasticidade

. o,O28 x IO"5

( 3 , l ) 4

2 x 2,1 x 10" 3,31

_L - JL I* - 1 + 0,27 i ( 4 j t 1 ^2

r í r" ' 2 x 2 ,1 x IO5 ! 1+0,27 .3,31

- 0,079 x 10"5
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x 4 x -0,028 x 10 3 4 x (-0,079) x 10 cos 2 x (5,357)

« 182 (IlPa)

II.2 - CALCULO DAS TENSÕES RESIDUAIS PU CP MARTELADO

A tensão a ser calculada ê a tensão longitudinal.

A leitura das deformações nas resistências (1), (2)

e (3) e a seguinte:

Ei = deformação na resistência (1) = +48

d = deformação na resistência (2) = +158

tj = deformação na resistência (3) = +315

H - ti + cj « 315 + 48 = 363, ?N = £3 + ei - 315 - 48 » 267

Cálculo de S

.„ M - 2s2 363 - 2 x 158 _ . . , ,tangente 2 2 = -—*• = T£n 0,176

;: = 9,96 3° => 6 = 4,992°

Calcule de a

r s r̂ - = constante do aparelho »
o

v * coeficiente de Poisson = 0,27

E • ir.ódulo de e l a s t i c i d a d e • 2,1 x IO3 MPa

. 0,028 x ío"4

2 E r ! 2 x 2,1 x 10° 3,31
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t . _
I (_4_) ± _ _?. I = _ 1 + 0.27 | 4 ( 1 _ ;

2E I 1+j r2 ih I 2 x 2,1 x 104 I 1+0,27 (3,31)'

(3,31)
) ! = - 0,079 x 10

363 267

"D)4 x (-0,028 x 10 ) 4(-0,079 x 10"4) ccs2 (4,992)°
) x 10 ° =

=238 IPa

íigura A.III.I - Extensometro oletroresistivo em roseta utili-

zado para medida das tensões residuais.
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FIG.AIJL2- AivRAwjo oo« ExrcNtÔMtrROs tuerROResisrivos CM noser* M R A MCOIOA

TfNSÕIS RESIDUAIS.
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FI6A1U3 - POSICIONAMENTO 00 txrCNSOMCTRO CUTRORESISTIVO 00 TIPO "ROMTA'

NA OIRIÇÂO OAS TINSÕf» A ttUlM MI 010 A».


