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Resumo da tese apresentada ã COPPE/UPRJ como parte dos requis^ 

tos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências 
(M.Sc.) 

A SOLDAGEM DO AÇO DIN 20MnMoNi55 PELO PROCESSO 

ARCO SUBMERSO EM CHANFRO ESTREITO 

Marcelo Melo Moraes 

Março de 1987 

Orientador: João Marcos Alcoforado Rebello 

Programa: Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

Foi desenvolvida uma metodologia para a soldagem de 
laminados de aço DIN 20MnMoNi55 (ASTM A533 grB CL1) de grande 
espessura com qualidade nuclear, pelo processo arco submerso 
em chanfro estreito, empregando-se fluxo do tipo DIN 8b435 e 
arames do tipo DIN S3NiMol de 05 mm e 04 mm. 

Para esse fim foram confeccionadas juntas soldadas em 
chanfro estreito de 120 mm e 50 mm de espessura, objetivando a 
otimização dos parâmetros de soldagem e a investigação da in
fluência da distância do arame à face do chanfro, da tensão de 
soldagem e do diâmetro do arame, no desempenho operacional e 
na qualidade da junta soldada, em especial, na tenacidade ao 
impacto ISO-V. Estas foram avaliadas por meio de ensaios não 
destrutivos, ensaios mecânicos e metalográfi os, e os resulta
dos comparados aos de uma junta de 120 mm de espessura soldada 
pelo processo arco submerso em chanfro convencional, empregan
do-se o mesmo metal de base e consumíveis (arame 0 5 mm). 

A análise dos resultado mostrou que o aumento da 
distância do arame à face do chanfro e da tensão de soldagem 
proporcionaram aumento da dureza e da tenacidade ao impacto 
ISO-V do metal de solda. Mostrou também que a redução do angu 
Io de abertura do chanfro foi o principal responsável pela ob
tenção de uma zona termicamente afetada isenta de grãos gros -
seiros, e que a otimização ao aterramento, a redução da tensão 
de soldagem e o aumento da distância do arame â face do chan -
fro também contribuíram para isso. 

Conclui-se que a qualidade e o nível de complexidade 
de execução de uma junta soldada em chanfro estreito são idên
ticos â soldada em chanfro convencional. Alem disso, a solda
gem em chanfro estreito proporcionou maior produtividade e ma^ 
or economia em consumíveis. 
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Abstract of thesis presented to COPPE/UFRJ as partial fulfillment 

of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

SUBMERGED ARC NARROW GAP WELDING OF THE STEEL DIN 20MnMoNi55 

Marcelo Melo Moraes 

March/1987 

Chairman: João Marcos Alcoforado Rebèllo 

Department: Materials and Metallurgical Engineering 

The methodology for submerged arc narrow gap welding 

for high thickness rolled steel DIN 20MnMoNi55 was developed, 

using din S3NiMo1 04 mm and 05 mm wires, and DIN 8B435 flux. 

For this purpose, submerged arc narrow gap welded joints 

with 50 mm and 120 mm thickness were made aiming the welding 

parameters optimization and the study of the influence of welding 

voltage, wire diameter and wire to groove face distance on the 

operational performance and on the welded joint quality, specially 

on the ISO-V impact toughness. These welded joints were checked 

by non-destructive mechanical and metallographic tests. Results 

were compared with those obtained by one 120 mm thickness 

submerged arc conventional gap welded joint, using the same base 

metal and consumables (05 mm wire). 

The analysis of the results shows that the increasing 

of the wire to groove face distance and the welding voltage 

increases the hardness and the ISO-V impact toughness of the weld 

metal. It shows also that the reduction of the gap angle is the 

main cause for the obtainment of a heat affected zone free from 

coarse grains, the reduction of the welding voltage, the 

increasing of the wire to groove face distance, and the grounding 

optimization also contribute for that. 

It was also concluded that the quality and the execution 

complexity level of a narrow gap welded joint are identical to a 

conventional gap welded joint. 
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I. INTRODUÇÃO 

O rendimento e a econoirticidade de uma operação de sol̂  

dagem dependem da obtenção de uma solda que, atendendo aos re 

quisitos de qualidade, apresente o menor dispêndio possível em 

energia, materiais e tempo. Uma das maneiras de se obter tais 

vantagens em soldagens de união, especialmente em componentes 

de grande espessura, é a utilização da técnica de chanfro e£ 

treito. 

A soldagem em chanfro estreito começou a ser utilizada 

industrialmente no final da década de 60 com o processo MIG au 

tomãtico, na fabricação de cascos resistentes de submarinos (1), 

com o objetivo de diminuir a distorção de soldagem. Anos mais 

tarde, essa nova técnica começou a ser aplicada a soldagens de 

componentes de grande espessura (2,3), objetivando maior produ 

tividade. 

Por tradição, a designação Soldagem em Chanfro Estreî  

to ("Narrow Gap Welding") esteve ligada exclusivamente ao pro

cesso MIG. Entretanto, nos últimos anos, tem-se verificado a 

crescente utilização do processo de soldagem por arco submerso 

en chanfro estreito na fabricação de componentes de grande e£ 

pessura, no lugar do processo de soldagem MIG, devido ã sua ca 

pacidade de produzir passes de solda com melhor geometria, sem 

respingos, e de possibilitar melhor controle das propriedades 

mecânicas do cordão de solda pela escolha adequada do fluxo (4). 

Em conseqüência, esta nova técnica tornou-se apta a ser aplica 

da em componentes de grande espessura e alta responsabilidade, 

como os vasos de pressão para centrais nucleares de potência, 

que atualmente podem necessitar de juntas soldadas com mais de 

600mm de espessura. 

Em uma central nuclear de potência, dentre os componen 

tes de maior grau de responsabilidade estão os chamados compo

nentes primários - vaso de pressão do reator, gerador de vapor, 

pressurizador e bomba de circulação, que são também os de maior 



espessura. Excetuando-se a bomba de circulação cuja estrutura 

normalmente é de aço fundido, a estrutura desses componentes ê 

fabricada por soldaqem a partir de forjados e laminados de aço 

DIN 20MnMoNi55, ou similares, com qualidade nuclear. Nesse tî  

po de construção, a fabricação dos forjados e laminados, dos 

consumlveis, e as operações de soldaqem são reoidos por espeoi 

ficações rígidas, compatíveis com grau de responsabilidade des_ 

ses componentes. Qualquer modificação a ser introduzida por 

um fabricante, deve ter respaldo em pesquisas que demonstrem 

sua compatibilidade com os requisitos de qualidade vigentes. 

O processo de soldaqem por arco sumbmerso em chanfro 

estreito já ê utilizado na fabricação de componentes primários 

de centrais nucleares de potência. Porém, vários aspectos re

levantes ainda são objeto de estudo, como a influência de para 

metros de soldaqem nas condições operacionais, e nas proprieda 

des mecânicas, macro e microestrutura de junta soldada. 

Este trabalho visou primeiramente o desenvolvimento da 

metodologia de soldagem por arco submerso em chanfro estreito 

para espessuras da ordem de 120mm, que atenda aos requisitos 

de qualidade dos componentes primários de centrais nucleares. 

Dentro desse escopo, avaliou-se o efeito da variação dos parâ

metros de soldagem, mais especificamente da tensão de soldagem 

e da distância do arame (e.'.etrodo) a face do chanfro, e do dia 

metro do arame nas condições de soldagem e na tenacidade ao 

impacto ISO-V de juntas de aço DIN 20MnMoNi55 soldadas por ar 

co submerso em chanfro estreito. 

Para esse fim, foram confeccionadas juntas soldadas por 

arco submerso em chanfro estreito, utilizando-se o aço DIN 

20MnMoNi55 como metal de base e arames coir.patíveis de diâmetros 

4mm e 5mm. Foi confeccionada também, para referência, uma jun 

ta soldada por arco submerso em chanfro convencional com arame 

05mm, utilizando-se o mesmo metal de base e parâmetros de sol̂  

dagem já qualificados. Nas amostras soldadas em chanfro cstrejl 

to, a variação da distância do arame S face do chanfro foi a 

maior possível, e a da tensão de so?dagem foi dentro dos l.imi-
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terj utilizados industrialmente, visando, assim, estabelecer con 

juntos de parâmetros de soldagem que proporcionem desempenho 

operacional e propriedades mecânicas compatíveis com os requi 

sitos de qualidade dos componentes primários de centrais nucle 

ares de potêncir. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

II.1. O aço DIN 20MnMoNi55 

II.1.1. Generalidades 

O aço DIN 20MnMoNi55 laminado (ASTM A533 GrB CL1) efor 

jado (ASTM A508 CL3) ê, atualmente, o aço mais empregado na fa 

bricação das partes estruturais dos componentes primários de 

centrais nucleares de potência a água pressurizada (PWT), in 

elusive as das centrais brasileiras. 

A tabela II.1 apresenta a composição química e as pro 

priedades mecânicas especificadas para o aço DIN 20MnMoNi55 desj 

tinado ã fabricação de componentes primários de PWT's. Não há 

diferença de especificação para os tipos laminado e forjado. A 

lém disso, verifica-se que ê necessário controlar vários ele 

mentos químicos residuais em razão daá suas influências no com 

portamento mecânico, na tenacidade e na soldabilidade desse a 

ço (item II.1.2). O controle desses elementos é que distingue 

o aço para "uso nuclear" do aço para "uso convencional". 

Os componentes primários são fabricados por soldagem e 

a partir de peças laminadas e forjadas de grandes dimensões, em 

particular, de grande espessura, exigindo, assim, a utilização 

de processos especiais de fabricação para que se possa garantir 

as propriedades ao longo da espessura. 

Normalmente, o aço ê elaborado em forno elétrico a pa£ 

tir de gusa desulfurado (S <0,03%) e de sucata com composição 

química controlada (6, 7 ). Ainda líquido, o aço ê desoxidado 

pelo processo VDC ("Vacuum Carbon Desoxidation") e vasado a vá 

cuo ( 7-y ). Após sua solidificação, o lingote é refundido 

uma ou mais vezes pelo processo ESR ("Eletro-slag-remelting"), 

VAR ("Vacuum-arc-reineltinq") ou MHKW ("Midvall-Heppenstahl-Kloe 

ckner-Werke"), com o objetivo de melhorar a pureza e a homege 

neidade do lingote. ( 7-9 ). Antes do lingote str trabalhado, 
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corta-se suas partes superior e inferior, refer ;es ãs zonas 

de segregação positiva e negativa, respectivamente. Entretanto, 

mesmo <-om a aplicação dos processos de refusão, os lingotes fi_ 

nais de grande porte ainda apresentam cavidades na zona de se 

gregacão tipo V (zona central) e, logicamente, grandes estrutu 

ras dendrlticas. Mais detalhes do processo de fabricação po 

dem ser encontrados em (6, 8). 

Para se obter peças laminadas de grande espessura com 

propriedades mecânicas uniformes (10), os lingotes são submetî  

dos a um Drê-forjamento a quente (800 a 1200°C), antes da lanú 

nação a quente propriamente dita, com o objetivo de quebrar as 

estruturas dendrlticas e de caldear as cavidades da região cen 

trai. Este pré-forjamento deforma mais o material no seu inte 

rior, enquanto a laminação o deforma mais nas regiões próximas 

âs superfícies, resultando, assim, em um nível de deformação 

aproximadamente uniforme ao longo da espessura e bem semelhan 

tes às das peças forjadas de mesmo porte. 

Anéis forjados (11, 12) são fabricados a partir de lin 

gotes cuja região central foi treoanada. Assim, sem a presença 

de segregações do tipo V e das cavidades existentes nesta regî  

ão, obtém-se anéis forjados de grande espessura com a qualidçi 

de especificada. Calotas forjadas são fabricadas a partir de 

lingotes completos ou trepanados. O coeficiente de forjamento, 

em qualquer caso, é sempre superior a 3. 

Após a laminação (10, 13, 14), as peças são tratadas ter 

micamente. Primeiramente, a peça é normalizada ã temperatura 

de 870 a 925°C e revenida ã temperatura de 600 a 650°C. Após 

a usinagem preliminar e os testei não-destrutivos (ultra-som), 

a peça é reaustenitizada entre 870 e 925°C, temperada em água 

e revenida ã temperatura de 640 a 650°C. A peça, então, é sub 

metida a ensaios não-destrutivos e é usinada para suas dimen 

soes finais. 

Em relação ã temperatura de revenido, o código ASME 

(15) especifica que esta deve ser superior a 635 C para os 



forjados de aço A508 CL3 e superior a 595 C para laminados de 

aço A533 GrB CL1, enquanto a KTA (5) estipula que esta deve ser, 

no mínimo, 30 C superior â temperatura a ser utilizada nos trâ  

tamentos térmicos de alívio de tensões aplicados quando da fa 

bricação do componente. NAKAO e colaboradores (14) concluíram 

que temperaturas de revenido acima de 660 C direcionam a migra 

ção de H preferencialmente para as segregações e microsegregíi 

ções existentes na peça, podendo, então, causar o aparecimento 

de microtrincas. A tendência atual é que a temperatura de re 

venido se situe entre 640 e 650°C (7). 

Os ensaios destrutivos são realizados em uma ou várias 

amostras retiradas da peçn,que são submetidas a um tratamento 

térmico de alívio de tensões simulado antes da usinagem dos cor 

pos de prova. Este tratamento simula todos os ciclos de alívio 

de tensões que a peça pode sofrer durante e após a fabricação 

de componente, e, em conseqüência, simula também seu efeito nas 

propriedades mecânicas e tenacidade da peça. Normalmente, uma 

peça experimenta vários tratamentos de alívio de tensões 

durante a fabricação do componente. Fabricantes europeus uti 

lizaro tratamentos intermediários em torno de 500 C e o trata 

mento final ã temperatura cie 610 + 10°C, enquanto os norte-ame 

ricanos realizam todos a 610 í 15°C. Neste aço, a temperatu 

ras próximas a 550 C, existe a tendência das impurezas migrarem 

para os contornos de grão, enquanto a 610 - 10 C ocorre a pre 

cipitação de carbonetos nos contornos e, principalmente, no 

interior dos grãos (17-21). Ambos os fenômenos podem causar 

a fragilização, e até mesmo o trincamento, por reaquecimeto na 

região de grãos grosseiros da zona termicamente afetada pela 

soldagem. 

II.1.2. Influência da composição química 

Os limites dos teores dos elementos de liga e residu 

ais especificados na tabela II.1 visam garantir, como já dito, 

as características desejáveis de resistência mecânica, tenaci-



dade e soldabilidade. A seguir são apresentados os principais 

efeitos desses elementos nas propriedades do aço DIN 20MnMoNi55. 

O teor de C (6) entre 0,15 e 025% garante boa soldabi-

lidade e a obtenção das propriedades mecânicas especificadas. 

.Teores abaixo desta faixa causam a diminuição da resistência 

mecâi ica e da temperatura de transição dútil-frãgil, enquanto 

teores mais elevados aumentam a suscetibilidade ao trincamento 

na zona termicamente afetada. 

O Mn evita a fragilização a quente, devido à precipita 

ção de FeS nos contornos de grão, pela formação preferencial de 

MnS, que, tendo uma temperatura de fusão mais elevada, se di£ 

tribui no interior do grão. Porém, quantidades maiores de MnS 

tendem a formar inclusões alongadas que apresentam fraca coe 

são com a matriz, podendo proporcionar o fenômeno de rasgameri 

to lamelar. Segundo DOLBY e SAUNDERS G.7), o teor de Mn em tor 

no de 1,3% ê suficiente para se evitar o trincamento a quente 

e o rasgumento lamelar no aço DIN 20MnMoNi55 quando Mn/S >70. 

O Ni na faixa de 0,45 a 0,85% ê benéfico porque aumen 

ta a tenacidade e a dutilidade, inclusive a dutilidade a quen

te, enquanto promove aumento na resistência mecânica e dureza 

(6, 8). 

O Mo tipicamente promove a formação de bainita, eleva 

a temperatura de crescimento dos grãos na região austenítica e 

melhora a resistência e a dureza a quente. DOLBY e SAUNDERS(17) 

concluíram que teores acima de 0,65% causam a precipitação de 

Mo~C em quantidades superiores às necessárias para se alcançar 

a resistência mecânica e a dureza desejadas, aumentando,assim, 

o risco de fragilização a quente e por reaquecimento. CERJAK 

e colaboradores (11) constataram qne o aumento no teor de Mo d.i 

minui a energia absorvida ao impacto ISO-V e a dutilidade. 

Outros elementos formadores de carbonetos - Cr, Ti, Zr,Nb, 

V e Co, devem ter seus teores limitados ao mínimo possível, já 

que não têm nenhuma função específica no aço DIN 20MnMoNi55. 

As conseqüências da presença de elementos do grupo IVA 



e VA da tabela perõdica, tais como Sn, Sb, As e P, no aço OIN 

20MnMoNi55 foram estudadas por vários pesquisadores (17, 18, 

19, 22, 23). Estes elementos apresentam forte tendência à se 

gregação para os contornos de qrãos íerríticos e, com exceção 

do P, quase nenhuma tendência â segregação para con'ornos de 

grãos austeníticos, causamk), assim, redução na dutjlidade ã 

fluência e, em conseqüência, aumento na suscetibilirade ã fra_ 

gilizacão por reaauecimento e ao envelhecimento a quente na regî  

ão de grãos grosseiros da zona termicamente afetada pela opera 

ção de soldagem. 

O Al na presença do W forma uma fina dispersão de AlN 

que reduz o crescimento de grão austenltico pelo processo de 

nucleação heterogênea (24). No aço DIN 20MnMoNi55, o AlN é 

principal responsável pela obtenção de granulacão fina nas pe 

ças de grandes dimensões ( 6 ), já que estes requerem um longo 

tempo de austenitização para obeterem um aquecimento uniforme. 

0 teor de Al especificado ê de 0,010 a 0,040%. KUSSMAUL e co 

laboradores (19) constataram que acima dessa faixa, o Al pode 

proporcionar o aparecimento de trincas a quente e de reaqueci-

mento. Também o N acima dê 0,013% tende ao mesmo efeito, alem 

de propiciar maior suscetibilidade ao envelhecimento por defor 

mação (25). 

S e 0 influem diretamente no volume e morgologia das 

inclusões não metálicas, que provocam alterações nas proprieda 

des mecânicas. Teores de S até 0,01% proporcionam um alto pa 

tamar superior de energia na curva energia absorvida x tempe

ratura no ensaio de impacto ISO-V (6 ). 

0 Si forma inclusões (silicatos de Al e Mn) que propor 

cionam uma certa perda de tenacidade na direção de espessura, 

mas é benéfico no sentido de aumentar moderadamente a resistên 

cia mecânica sem riscos quanto â soldabilidade, dentro do teor 

especificado (0,10% a 0,35%) (6). 

No caso especifico de componentes sujeitos a irradiação, 

os teores de Cu e P estão relacionados com a fragilização por 



irradiação de neutrons (26-28). Os teores de Co e Ta têm im 

portância adicional por terem isótopos de meia vida longa, que 

podem causar problemas de radioproteção, especialmente no des 

comissionamento* do reator (8). 

II. 1.3. vicroestrutura e propriedades rtersrrras 

A composição química e o tamanho de grão austenítico 

(ASTM 5 ou mais fino)(5) dos laminados e forjados do aço DIN 

20MnMoNi55 fabricados recentemente, são mantidos em faixas bem 

estreitas. Em conseqüência, as propriedades mecânicas, a tena

cidade e a microestrutura dependem, fundamentalmente, da taxa 

de resfriamento na tempera. Em peças de grande espessura, a 

heterogeneidade de propriedades causada pela diferença da taxa 

de resfriamento ao longo da espessura é mais aparente na ener 

gia absorvida ao impacto ISO-V (figura II.1), porém ê muito pou 

co representativa sob qualquer aspecto, inclusive soldabilidade 

(LU. 

Poucos estudos têm sido publicados a respeito da micro 

estrutura do aço DIN 20MnMoNi55 e, ainda assim, existe uma cer 

ta divergência n*s análises microestruturais apresentadas. CAN 

DION e colaboradores 0.2) e HORN e colaboradores (29) reportam 

que a estrutura ê totalmente bainítica, sendo bainita inferior 

na superfície e bainita superior no centro da peça. CERJAK e 

colaboradores PD e NAKAO e colaboradores (14) reportam a pre 

sença de ferrita pró-eutectoide no interior da peça, e DORMA 

GEN e colaboradores (30) reportam além da bainita a presença de 

martensíta na superfície da peça e de ferrita proeutectoide no 

seu centro. As razões dessas divergências são, provavelmente, 

as variações na composição química e nas espessuras das peças 

analisadas. 

0 diagrama de resfriamento contínuo (CCT) do aço DIN 

* O descomissionamento ocorre quando o reator não tem mais au 

torização de funcionar por qualquer motivo. 
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20MnMoNi55 ê apt^senLa-o na figura II.2 para teores de C 0,17» 

e 0,20%. Do dia- rama infere-se que a martensita só é formada 

quando a taxa de resfriamento for superior a 50.000°C/h, o que 

não ocorre na prii ica, visto que a taxa d3 resfriamento na su 

perfície para peçss fir».v> ê inferior a 30.000 C/h (9). Aumen 

tos nos tec res de Cr e M'i deslocam o campo bainítico no diagra 

na CCT para a dire ta a cara baixo, favorecendo a formação da 

martensita (29). I feir-'ta aparece quando a taxa de resfriamen 

to for inferior a f.OOG vVh, ou seja, a região central de uma 

peça de 100mm de espessvnc. O aumento do teor de Mo e, em me

nor grau, do Ni, deslocam o campo de ferrita para a direita, 

retardando sua formação. A perlita, no caso perlita fina, só 

aparece quando a taxa de resfriamento for inferior a 600°C/h, 

ou seja, o centro de uma peça de 350mm de espessura. 

•A figura II.3 apresenta as micrografias referentes ao 

centro e ã superfície de um laminado de aço DIN 20MnMoNi55 com 

220mm de espessura, apôs tempera e revenido. 0 tratamento de 

revenido degenerou a microestrutura, contudo, observa-se que 

se trata de bainita, provavelmente bainita granular de segunda 

espécie ou superior de primeira espécie no centro, e bainita 

granular de primeira espécie na superfície, conforme a classi^ 

ficação de ECONOMOPOULOS e colaboradores (31). 

Os microconstituintes são formados a partir de grãos 

austeniticos finos, normalmente tamanho ASTM 7 a 12, que tive 

ram seu crescimento inibido durante o período de austenitiza 

ção pela presença de AlN (item II.1.2). 

A garantia de granulação fina é fundamental para a boa 

soldabilidade deste aço, pois atenua os efeitos da presença de 

elementos causadores de fragilização a quente e por reaquecimen 

to, e de envelhecimento a quente e por deformação (item II.1.2), 

que tendem a ocorrer principalmente na região de grãos grossei^ 

ros da zona termicamente afetada pela operação de soldagem 

(17-19, 22,23). 

A variação das propriedades mecânicas, principalmente 
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a energia absorvida ao impacto ISO-V, coro a taxa de resfriamen 

to está ligada ã resposta dessas microestruturas ãs solicita 

ções mecânicas. A bainita inferior ê a que apresenta melhores 

propriedades dentre as estruturas aciculares devido a sua al_ 

ta densidade de discordâncias e, principalmente, a grande 

quantidade de carbonetos finamente dispersos na matriz (32,33). 

A bainita superior revela menor energia absorvida ao impacto 

ISO-V, porque, neste caso, as plaquetas de Fe-C orientadas pa 

ralelamente ã direção do eixo maior das 1ameias de ferrita, ou 

as plaquetas de ferrita e austenita dispostas de forma ordena 

da e paralela, não obstruem de fôrma eficaz a propagação da 

trinca (32, 33). As propriedades mecânicas das bainitas granu 

lares dependem da distribuição, natureza e tamanho dos micro-

const ituintes presentes ( 6 ) . A perlita apresenta menor tena

cidade do que a bainita superior (6). A ferrita é, dentre as 

microestruturas presentes, a de menor resistência mecânica e 

tenacidade, porém, resultados obtidos por CERJAK e colaborado

res (11) e MARSHALL e colaboradores (6) demonstram que uma pe 

quena percentagem de ferrita pró-eutctóide na rede bainitica 

não causa prejuízo significante a essas duas propriedades. 

II.2. A soldagem por arco submerso em chanfro estreito 

A soldagem de união por arco submerso em tíwnfzo estreito (SAW-NG) 

ê um desenvolvimento da soldagem por arco submerso em chanfro 

convencional (SAW convencional), aplicável â fabricação de jun 

tas soldadas de grande espessura, que proporciona vantagens e 

conômicas consideráveis em relação a essa última (2-4, 34, 35). 

A figura II.4 apresenta exemplos de chanfros estreito 

e convencional empregados na fabricação de juntas soldadas de 

grande espessura por arco submerso, onde se observa a redução 

da quantidade de metal depositado proporcionada por este novo 

método. Nesta figura, observa-se também que a redução percen

tual da quantidade de metal depositado aumenta com o aumento 

da espessura, ou seja, o método torna-se mais vantajoso econo-
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micamente â medida que aumenta a espessura da junta soldada. 

A redução da quantidade de metal depositado resulta na 

redução de tempo de soldagem e, por conseguinte, na redução da 

quantidade de homens.hora necessários ã operação, na economia 

de energia e de gás para preaquecimento, e na maior disponibi

lidade do equipamento de soldagem. 

Ao contrário do que possa parecer ã primeira vista, a 

SAW-NG pode proporcionar juntas soldadas de melhor qualidade do 

que a SAW convencional, sem que seja necessário elevar o nível 

de complexidade normal de uma SAW. Esta afirmação baseia-se na 

redução da distorção de soldagem (3, 34, 35) e da fração de qrãos 

grosseiros presentes na zona termicaraente afetada do metal de 

base (ZTA) (35, 36) proporcionada pela SAW-NG. A distorção 

de soldagem e, para soldas com restrição o nivel de tensões re 

siduais, aumentam com o aumento do ângulo de abertura do chan 

fro, logo, quanto menor o ângulo, menor a distorção e/ou nivel 

de tensões residuais. A fração de grãos grosseiros presentes 

na ZTA é função do ângulo entre o arame (eletrodo) e a face do 

chanfro (17) (ângulo de ataque), como mostra a figura II.5. Lo 

go, como este ângulo ê consideravelmente menor na SAW-NG,a fra 

ção de grãos grosseiros da ZTA também o será. Dependendo dos 

consumiveis e dos parâmetros de soldagem empregados, esta regi_ 

ão de grãos grosseiros pode até ser totalmente eliminada (item 

II.2.5). Em todo o caso, a redução da quantidade de grãos gros 

seiros na ZTA proporciona melhores propriedades mecânicas e d:L 

minui a suscetibilidade ã fragilização a quente e por reaqueci_ 

mento, e ao envelhecimento a quente e por deformação (17-23,25). 

Na SAW-NG, defeitos como faltas de fusão, inclusões de 

escória e pulos de arco da poça de fusão para a parede do chan 

fro têm maior possibilidade de ocorrer do que na SAW convencio 

nal; entretanto, esses problemas podem ser evitados pela esco 

lha correta dos consumlveis-, pela otimização dos parâmetros de 

soldagem e por um aterramento mais eficiente (34, 35 e 36). A 

lém disso, a utilização de chanfros estreitos requerem melhor 

controle no alinhamento das pecar, e do arame, e no pocicionanen 
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to do arame no chanfro (35). 

Segundo HUTT (34), e HANTSCH e colaboradores (35)» o 

sucesso de uma SAW-NG depende da escolha correta dos parâmetros 

de soldagem, da geometria do chanfro, da técnica de soldagem e 

da otimização do aterramento, de tal modo que se assegure a fu 

são minima necessária da parede do chanfro, escórias auto-des_ 

tacáveis e propriedades mecânicas da junta soldada compatíveis 

com os requisitos de qualidade da obra. 

II.2.1. Técnica de soldagem 

A geometria do chanfro a ser utilizado em uma SAW-NG de 

pende,basicamente, do diâmetro do arame e da técnica de solda 

gem empregada. Em termos de técnica de soldaqem, a literatura 

(34-39) faz referência a soldagens com um ou vários passes por 

camada, com ou sem oscilação do arame, e com deposição por um 

ou dois arames. 

A utilização de 2 arames que depositam simultaneamente 

(38) aumenta consideravelmente a taxa de deposição. Porém, de 

vido ao maior aporte de calor aplicado, as propriedades mecâni 

cas e a tenacidade da junta soldada podem ser prejudicados. A 

utilização de um único arame permite um melhor controle da geo 

met ria do passe de solda que, como será relatado no item II.2.4, 

é de suma importância na SAW-NG. 

A oscilação transversal a direção de soldagem também 

pode proporcionar um aumento da taxa de deposição, entretanto, 

ela não permite a disposição de passes com seções transversais 

uniformes ao longo do seu comprimento, o que pode acarretar des_ 

continuidades como faltas de fusão e inclusões de escória, além 

da heterogeneidade de propriedades no metal de solda e na ZTA 

pela diferença de diluição inerente âs oscilações. A utili

zação de 1 arame sem oscilação permite melhor controle da geo 

metria do passe de solda, melhor controle dos parâmetros de 

soldagem e, em conseqüência, melhor controle e maior homogenei_ 

dade de propriedades do metal de solda e da ZTA ao longo do 
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comprimento da junta soldada. 

A figura II.6 apresenta um esquema representativo da 

deposição de 1, 2 e 3 passes por camada na SAW-NG. A deposi^ 

ção de apenas um passe jor camada proporciona, logicamente, a 

maior produtividade na confecação da junta soldada. Neste ca 

so, o arame é localizado no centro do chanfro e permanece nes_ 

ta posição durante toda a extensão do passe. A largura do chan 

fro pode ter variações causadas pelas tolerâncias de montagem, 

fabricação do chanfro, contração de soldaqem etc, de modo que 

se necessite alguma flexibilidade na localização do arame no 

chanfro para compensar essas variações. Com apenas um passe 

por camada, o sistema não tem flexibilidade para superar aque 

Ias dificuldades, implicando, assim, na maior probabilidade de 

ocorrência de faltas de fusão e inclusões de escória (4, 34, 35 

e 36)• A única possibilidade de contornar esses problemas, nes 

te caso, é com o aumento do aporte de calor (4 ), que acarreta 

aumento na seção transversal do passe de solda ãs custas da 

queda nas propriedades mecânicas e, possivelmente, na tenacida 

de, o que nem sempre ê conveniente. 

HANTSCH e colaboradores (35) concluíram que é necessá 

rio a deposição de, pelo menos, 2 passes por camada (figura II.6) 

na SAW-NG de peças de grande espessura, para que as variações 

na largura do chanfro sejam absorvidas pela variação permissl^ 

vel da superposição de passes, e para permitir maior flexibill. 

dade na escolha dos parâmetros de soldagem. Esta flexibilida 

de é fundamental par a otimização das propriedades mecânicas e 

da tenacidade da junta soldada, para o controle da geometria 

do passe de solda e, conseqüentemente, para a garantia da for 

mação de escórias auto-destacáveis, indispensáveis na soldagem 

em chanfro estreito. 

Para espessuras superiores a 300mm, HANTSCH e colabora 

dores (35) recomendam a deposição de 3 passes por camada, devi. 

do ã dificuldade de acesso para limpeza e quando da necessida 

de de algum reparo. 

Para a soldagem de componentes de alta responsabilida-
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de, como os componentes para instalações nucleares, vários au 

tores (35, 36, 39) recomendam a deposição por apenas 1 arame, 

sem oscilação e, no mínimo, 2 passes por camada depositados al̂  

ternadamente. 

II.2.2. Geometria do chanfro 

Segundo ALTEMAR (39), a abertura do chanfro ê uma varî  

ável crítica pois afeta a destacabilidade da escória, sendo 

função do diâmetro do arame, da tensão, da corrente e da velo

cidade de soldagem. A relação entre os parâmetros de soldagem 

citados e a geometria do passe de solda, e, por conseguinte, a 

destacabilidade da escória, será apresentada no item II.2.4. Su 

pondo parâmetros de soldagem comumente utilizados na prática,o 

mesmo autor concluiu que a abertura do chanfro é função da d is 

tância do arame â face do chanfro e do diâmetro do arame. A 

figura II.7 apresenta esta relação, sendo que a abertura(g) do 

chanfro decresce ã medida que o diâmetn(d) do arame aumenta. 

Este estudo baseia-se na hipótese- da deposição de 2 passes por 

camada, sem oscilação, por 1 arame. A tabela II.2 apresentava 

lores práticos para a abertura do chanfro em função do diâme 

tro do arame, sugeridos por ALTEMAR (39). Este valores, em com 

binação com parâmetros de soldaqem adequados, proporcionam su 

perposição de passes e penetração adequadas. 

HANTSCH e colaboradores (35), e ALEMAR (39), sugerem 

que a inclinação das faces do chanfro seja de 0,5° a Io para 

soldas de alta restrição, como as circunferência is (figura II.4), 

de modo a facilitar a remoção de escória e a prevenir contra a 

formação de um ângulo negativo entre as faces do chanfro, já 

que é praticamente impossível evitar pequenas contrações em 

soldas de grande espessura. Para soldas de menor restrição, co 

mos as longitudinais, KENNEDY (4) sugere um ângulo entre 0,5° 

e 3 para os mesmos fins. 
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II.2.3. Consumiveis 

Na soldagem do aço DIN 20MnMoNi55 por SAW convensional, 

utilizam-se arames de baixa liga ao Mn, Mo e Ni da classe de 

resistência S3 conforme norma DIN 8575 (40) (EF3-N conforme 

norma AWS 5.23-80 •(41)),e fluxos aglomerados básicos com fluo 

rita de classificação 8b435 conforme norma DIN 8557 (42) (não 

classificado na norma AWS 5.23-80). A escória gerada é autc-

destacSvel e, ajustando-se convenientemente os parâmetros de 

soldagem, obtém-se propriedades mecânicas e tenacidade no mini 

mo similares às do aço DIN 20MnMqNi5. (6). 

Não há, na literatura, estudos a respeito de consuiní 

veis para a SAW-NG do aço DIN 20MnMoNi55 ou seus similares. 

HANTSCH e colaboradores (35) reportaram o excelente desempenho 

dos consumiveis descritos no parágrafo anterior na SAW-NG de 

uma junta de aço DIN 20MnMoNi55 com 650mm. Nesta junta solda

da, nenhuma descontinuidade não aceitável foi detectada pelos 

ensaios não destrutivos. 

KENNEDY (4) sugere que para a SAW-NG com até 2 pass 

ses por camada pode-se utilizar consumiveis com menor percentu 

ai de elementos de liga, já que a participação do metal de ba 

se no metal de solda, como um todo, é bem maior do que na SAW 

convencional. 

O metal de solda formado pela deposição dos consumiveis 

citados no inicio deste item, apresenta grande percentagem de 

ferrita r.cicular em razão da presença de Mn, Ni e, principal^ 

mente, Mo. Segundo DOLBY (43), o aumento da percentagem de 

ferrita acicular no metal de solda, até 90%, promove, concomi-

tantemente, o aumeto do limite de escoamento e da resistência 

â clivagem, e a redução da temperatura de transição dútil-frá 

gil, conforme mostra a figura II.8. Além disso, quanto mais 

finas e mais entrelaçadas foram as lamelas de ferrita, melhor 

será a tenacidade do metal de solda. 
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II.2.4. Parâmetros de soldagem 

A escolha dos parâmetros de soldagem visa, basicamente, 

a obtenção de juntas soldadas conforme os requisitos de qualjL 

dade especificados. Na SAW-NG, entretanto, o exame visual do 

passe de solda depositado é dificultado pela geometria do chan 

fro, e, por esta razão, é necessário garantir que não haja re 

tenções de escória por qualquer razão. Mesmo com o emprego de 

fluxos que proporcionem escórias auto-destacãveis, esta proprie 

dade só estará garantida se a superfície do passe de solda de 

positado formar um ângulo obtuso com as superfícies a ele adja 

centes (face do chanfro, outro passe de solda). Em conseqüên

cia, é fundamental o controle da geometria do passe de solda e 

da superposição de passes. 

Como citado na introdução ao item II.2, o emprego de 

chanfros estreitos proporciona redução ná fração de grãos gros 

seiros da ZTA do netal de base e, como conseqüência, proporcio 

na melhor tenacidade nesta região. 

Os parâmetros de soldagem relevantes na SAW-NG são os 

mesmos da SAW convencional (tensão, corrente, velocidade de dess 

locamento do cabeçote de soldagem etc.) acrescidos da distân 

cia do arame ã face do chanfro. O controle desta distância pro 

porciona regularidade na geometria do cordão e na superposição 

de passes, além de influir na penetração e no percentual do re 

fino de grão da ZTA (35). Na SAW convencional, esta distância 

não é uma variável relevante e, na prática, varia de 5,5 a 7,5mm 

(distância do centro do arame â face do chanfro), para depôsî  

ções com arames de 05mm em condições normais. Na SAW-NG esta 

distância é um parâmetro relevante e deve ser otimizado em con 

junto com os outros parâmetros de soldagem. 

A corrente de soldagem é o principal fator controlador 

da taxa de deposição e influi na geometria do passe de solda. 

0 aumento da corrente de soldagem proporciona o aumento da ta

xa de deposição e, por conseguinte, da produtividade da opera 

ção de soldagem. Maiores correntes de soldagem proporcionam 

também passes de solda mais espessos e mais largos. Estes dois 
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últimos efeitos são relevantes para a SAW-NG porque a maior 

profundidade resulta em maior beneficiamento do passe imediata 

mente inferior, e a maior largura proporciona maior penetração 

lateral e, em conseqüência, menor probabilidade de ocorrência 

de faltas de fusão. Entretanto, o aumento do aporte de calor 

decorrente do aumento da corrente de soldagem resulta na redução 

da taxa de resfriamento, o que torna a microestrura mais gros

seira. EVANS (44) verificou que para metais de solda do tipo 

C-Mn, o aumento do aporte de calor a partir de 2kJ/mm resultou 

em diminuição da tenacidade. THREADGILL e GARWOOD (4 5) verifi

caram que a tenacidade da ZTA do aço DIN 20MnMoNi55 para 5kJ/fnm 

foi superior ã obtida para 2kJ/mm. Os autores não formularam 

qualquer hipótese para explicar este comportamento do aço DIN 

20Mn.MoNi55. 

0 aumento da tensão proporciona passes de solda mais 

largos e menos espessos. Passes de solda mais largos melhoram a 

penetração lateral, com efeito semelhante â corrente de solda 

gem. A figura II.9 apresenta a combinação corrente x tensão de 

soldagem aDliçada, na prática, para soldagens a arco submerso (46). 

Em tensões de soldagem abaixo do intervalo recomendado, a trans 

ferência do metal de adição para a poça de fusão por curto ci£ 

cuito pode provocar respinqos. Acima do intervalo recomendado, 

o arco elétrico não é protegido convenientemente, o que causa 

porosidades, e, além disso, o maior comprimento do arco elêtrî  

co aumenta a probabilidade de ocorrência de sopro magnético. 

Este intervalo recomendado para a SAW convencional aplica-se da 

mesma forma e pelas mesmas razões â SAW-NG. 

A taxa de deposição pode ser aumentada pelo aumento do 

comprimento livre do arame ("stick-out"), porém, o efeito na 

geometria do passe de solda será o mesmo da diminuição da ten 

são de soldagem, o que pode resultar em faltas de fusão e in 

clusões de escória. 

A velocidade de soldagem (velocidade de deslocamento do cabe 

cote de soldagem) afeta a forma do cordão, além de alterar o aporte 

de calor. 0 seu aumento proporciona passes de solda mais estrei 

tos e espessos, além de diminuir o aporte de calor. A velocî  
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dade de soldagem maxima é ctntrolada pela corrente de soldagem 

utilizada, acima da qual existe a possibilidade de ocorrência 

de mordeduras, sopros magnéticos e porosidades (46). 

A figura 11-10 apresenta, esquematicamente, um passe 

de solda otimizado, adjacente ã face do chanfro (35). Verifica-

se que a superfície do passe de solda forma um ângulo obtuso 

com a face do chanfro, e que a região de grãos grosseiros da 

ZTA de um passe é totalmente refinada pela deposição do passe 

imediatamente superior. Como indicado na figura, o refino to 

tal se dã quando C2>C1, onde a distância Cl refere-se à região 

de grãos grosseiros da ZTA de um passe de solda que não foi re 

transformada em grãos grosseiros pela deposição do passe imedî  

atamente superior, e a distância C2 refere-se â região de grãos 

refinados da ZTA do passe imediatamente superior. Na prática, 

o ajuste das viariáveis Cl e C2 depende do controle da tenraera 

tura de preaquecimento, da temperatura de interpasses, do apor 

te de calor e, principalmente, do controle da distância do ara 

me ã face do chanfro (distância D da figura 11-10) e do alinha 

mento dos passes. HANTSCH e colaboradores (35) concluíram que 

outros fatores, como o alinhamento do arame, a transferência de 

corrente para o arame e o aterramento (exato posicionamento do 

arco elétrico), devem ser otimizados para que se obtenha regu

laridade dos parâmetros de soldagem e alinhamento perfeito dos 

passes de solda. 

II.2.5. Formarão de microestrutura na SAW-NG 

A formação da microestrutura do metal de solda, e da 

ZTA na SAW-NG foi estudada por HANTSCH e colaboradores (35). A 

figura 11.11 apresenta, esquematicamente, a influência dos cí 

cios térmicos de soldagem e da distância D na formação da mi

croestrutura da ZTA de uma SAW-NG, onde se observa que: 

- para se evitar faltas de fusão na zona de ligação, a penetra 

ção (E) deve ser aumentada correspondentemente ao aumento da 

espessura da camada de solda (A); 
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- para se reduzir a fração de qrãos grosseiros da ZTA, a pene

tração (E) deve ser a menor possível, ou seja, a distância D 

deve ser a maior possível e a espessura da cantada de solda 

(A) deve ser a menor possível; 

- a fração de.grãos grosseiros remanescentes sofreu duas auste 

nitizações a alta temperatura. 

A figura 11.12 apresenta, esquematicamente, a formação 

da microestrutura do metal de solda de uma SAW-NG em função da 

espessura da camada de solda, onde se verifica que o aumento da 

espessura da camada de solda (A) aumenta a fração de grãos co 

lunares do metal de solda. As espessuras Al, A2 e A3 que cons 

tarn desta figura são as mesmas espessuras Al, Ai e A3 que con£ 

tam da figura 11.11 e que correspondem, portanto, ãs distân 

cias Dl, D2 e D3 e ãs penetrações El, E2 e E3, respectivamente. 

A região de superposição de passes numa mesma camada, que a 

princípio parece ser formada apenas de grãos refinados, consti 

tui-se de 5 tipos de sub-regiões, sendo 3 de grãos qrosseiros 

e 2 de grãos refinados, cada uma tendo experimentado um ciclo 

térmico diferente. 
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III. MATERIAIS E MÉTODOS 

III.l. Materiais 

111.1.1. Metal de base 

O metal de base utilizado na confecção de juntas solda 

das foi o aço DIN 20MnMoNi55 laminado a quente, com 220mm de 

espessura, cuja composição química é apresentada na tabela III.1. 

A peça foi temperada em água após austenitização a 900-5°C por 

8,5h, e revenida a 635-5 C por 6,5h com resfriamento ao ar. 

A peça utilizada na presente pesquisa originou-se de um 

descarte lateral feito no metal de base de uma amostra de qua 

lificação de procedimento de soldagem executada na NUCLEP. An 

tes de se proceder o descarte, a amostra foi submetida a um 

tratamento térmico de alivio de tensões simulado (item II.1) a 

550^10°C/52,5h + 600-10°C/24h, onde a velocidade de aquecimen 

to e de resfriamento foi inferior a 20°C/h. Este tratamento 

foi realizado em razão da soldagem de qualificação. 0 descar 

te foi feito por corte oxiacetileno com preaquecimento a 150°C, 

e distou, aproximadamente, 250mm da zona de ligação da solda 

de qualificação. As dimensões finais da peça descartada foram 

220 x 395 x 2600mm. 

A tabela III,1 apresenta as propriedades mecânidas da 

peça utilizada nesta pesquisa, que foram obtidas a partir de 

ensaios mecânicos realizados em uma amostra retiraia desta pe 

ça. O tamanho de grão austenitico foi medido conforme a norma 

ASTtf E 112 (47), e variou entre 6 e 8. 

A peça foi também submetida ao ensaio de ultra-som em 

100% do seu volume. Neste ensaio, foi utilizado um transdutor 

com feixe normal de 2MHz, e não se constatou qualquer desconti 

nuidade acima da especificada pela KTA 3201.1 (5) (disco normal 

ao feixe com 0 3mm). 

111.1.2. Consumlveis 

O arame utilizado nesta pesquisa foi o S3NiMol, fabri 
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cado pela UNION, com bitolas 04nm e 05mm, ambos cobreados. Tra 

ta-se de um arame de baixo carbono baixa liga (Mn, Mo e Ni)r 

classificado como S3NiMol pela norma DIN 8575 (40), e como 

EF3-N pela norma AWS-5-23-80 (41). A tabela III.2 apresenta a 

composição química de referência deste arame. Os teores dos e 

lementos residuais - P, S, Cr, Al, V, Co, Ta, Cu, N - devem sa 

tisfazer ã especificação do aço DIN 20MnMoNi55 (tabela II.1). 

O fluxo utilizado foi o OP41TT fabricado pela OERLIKON. 

Trata-se de um fluxo neutro aglomerado básico com fluorita, cla£ 

sifiçado como 3b435 pela norma DIN 8557 (42), cuja composição 

química e índice de basicidade são apresentados na tabela III.3. 

Para ser utilizado o fluxo foi secado entre 350 e 4 50°C durar» 

te 2 a lOh, e mantido em estufa entre 150 a 200°C. O fluxo as 

pirado da solda era peneirado e voltava ã estufa de manutenção, 

sendo reaproveitado, no máximo, por 2 vezes. 

A tabela III.4 apresenta a composição química e as pro 

priedades mecânicas do metal depositado, sem qualquer interfe 

rência do metal de base, da combinação das corridas do arame 

05mm e do fluxo utilizados. A tabela III.4 apresenta também os 

valores referentes â combinação das corridas do arame 04mm e 

do fluxo. 

III.2. Soldagem 

III.2.1. Preparação das amostras 

A peça de testes (item III.1) foi cortada em 5 partes 

com 500mm de comprimento cada. Para a SAW-NG com arame 05mm 

foram utilizadas três partes (denominadas amostras A, B e C) e, 

em cada uma delas, na face referente ao corte do descarte, foi 

usinado um rasgo no centro da espessura ao longo do comprimen 

to da amostra com 120mm de profundidade, ângulo de abertura de 

0,5° a Io, e 22mm de abertura na base inferior do rasgo (valor 

recomendado na tabela II.2). A figura III.1 mostra a localiza 

ção do rasgo (daqui por diante denominado chanfro) na amostra, 
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bem como sua geometria. 

Para a SAW convencional (amostra CON), as partes res 

tantes da peça de teste foram rebaixadas por usinagem até e es 

pessura de 120mm, e nestas foram usinados chanfros nas faces 

referentes ao corte do descarte. A figura II.4 apresenta ageo 

metria do chanfro. 

Após a usinagem, as superfícies dos chanfros foram es 

merilhadas para possibilitar a execução do teste por líquidos 

penetrantes, que não revelou a presença de microtrincas nestas 

superfícies. 

Os chanfros para a SAW-NG com arame de 04mm (amostra D 

e E) foram abertos nas amostras A e B, após as soldagens com a 

rame de 05mm, nas faces opostas ãs dos primeiros chanfros. As 

localizações desses chanfros são apresentadas na figura III.l,e 

a sua geometria ê apresentada na figura III.2. A largura do 

chanfro utilizado também foi a recomendada na tabela II.2. A 

fabricação desses chanfros seguiu o mesmo procedimento dos an

teriormente descritos, assim como o exame não destrutivo. 

A opção pela soldagem em um rasgo aberto em uma peça, 

ao invés de uma soldagem de união de duas peças, na SAW-NG, vî  

sou melhorar a simulação de uma soldagem com restrição máxima, 

maior facilidade na montagem, além de evitar operações como goî  

vagem da raiz e contra-solda que seriam feitas de modo similar 

â SAW convencional, não ascresce/itando, então, nenhum efeito 

particularmente inerente â SAW-NG. 

A opção pela localização do chanfro no meio.da espejs 

sura da amostra deveu-se aos seguintes fatos: a composição qul̂  

mica da amostra varia muito mais em relação â espessura (tabe

la III.1) do que em relação ao comprimento ou largura; a dife 

rença entre as propriedades mecânicas na direção transversal e 

normal da amostra é irrelevante (tabela III.2); e a distribui 

ção das microsegregações ao longo da espessura ê aproximadamen 

te uniforme. 

A figura III.3 mostra o esquema de fixação das amostras 
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com chanfro estreito na placa base. O objetivo da colocação 

das placas laterais de reforço foi aumentar a restrição, embo

ra se esperasse uma distorção menor do que na SAW convencional. 

A amostra com chanfro convencional foi fixada do mesmo modo. Pa 

ra a soldagem, a amostra foi colocada sobre uma mesa de aqueci 

mento, nivelada e alinhada em relação ao deslocamento do cabe 

cote. 

III.2.2. Equipamento de soldagem 

A figura III.4 mostra uma vista geral do equipamento 

de soldagem utilizado na SAW-NG das amostras. Este constituiu-

se de um retificador marca ESAB, modelo LAD 1400, com capacida 

de de geração de corrente contínua até 1400A, e de uma máquina 

de solda marca DEUMA, modelo 411K2. Ao cabeçote de soldagem 

foi acoplado um registrador grafico de corrente e tensão de sol̂  

dagem marca LINAX, através de um shunt de 1500A. A velocidade 

de deslocamento do cabeçote de soldagem foi controlada por meio 

de um indicador marca ESÀB, modelo 

Na parte de alimentação do arame, utilizou-se um endi-

reitador com três estágios defasados de 120°, fabricado na 

NUCLEP, que garantiu a entrada do arame no cabeçote de solda 

gem perfeitamente alinhado. 

O cabeçote de soldagem foi projetado e construído na 

NUCLEP especialmente para as soldagens por arco submerso em 

chanfros estreitos. Suas principais características são: 

- capacidade de soldar em chanfros estreitos de até 4 50mm de 

espessura; 

- bom isolamento elétrico entre suas superfícies e a face do 

chanfro; 

- boa transmissão de corrente para o arame em qualquer circuns 

tância; 

- capacidade de manter constante uma distância previamente de 

terminada entre o arame e a face do chanfro, mesmo na eventu 
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alidade de pequenos desvios de planicidade na face do chan 

fro ou de um pequeno desalinhamento de peça em relação ao dei» 

locamento do cabeçote; 

- refrigeração eficiente, se necessário. 

Neste trabalho, as superfícies do cabeçote não foram 

recobertas por isolante elétrico, com o objetivo de se estabe

lecer valores mínimos da distância D (item II.2.4) que garantam 

bom isolamento elétrico em relação ã face do chanfro, mesmo na 

eventualidade de algum dano no recobrimento isolante do cabeço 

te. 

O equipamento para a SAW convencional foi o mesmo empre 

gado na SAW-NG, ã exceção do cabeçote de soldagem. Em seu lu

gar, utilizou-se um bico de soldagem usual para arame 05mm. 

A temperatura de preaquecimento, entrepasses e põs-aque 

cimento (encharcamento) foi controlada através de lápis térmico 

e pirômetro de contato. 

Todos os instrumentos de medição (registradores, pirôme 

tros etc.) e o shunt, foram previamente calibrados contra pa

drões aferidos. Os lápis térmicos tiveram suas temperaturas de 

controle verificadas em laboratório com termopares. 

III.2.3. Procedimento de soldagem 

A tabela III.5 apresenta os conjuntos de parâmetros de 

soldagem empregados na SAW-NG das amostras A a E. Nas amostras 

soldadas com arame JJ5mm (A, B e C), variou-se basicamente a ten 

são de soldagem e a distância D. Foram depositadas também 2 

regiões com corrente de soldagem reduzida, com o objetivo de se 

analisar o comportamento dos passes de acabamento e beneficia 

mento que são depositados deste modo. A redução da corrente de 

soldagem nos passes de acabamento e beneficiamento evita a for 

mação de penetrações exageradas na região da' face da solda. Na 

prática, a corrente de soldagem é reduzida a, aproximadamente, 

3mm do final do enchimento do chanfro, porém, nessas amostras, 
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esta distância foi aumentada proprositadamente para pemitir 

a retirada de corpos de prova de ensaios mecânicos. Os passes 

de beneficiamento são depositados com a finalidade de benefici 

ar os passes de acabamentoe formam o reforço de solda, que, no£ 

malmente é retirado. 

Nos passes de enchimento (sub-orostras Al, A3,BI a B3, Cl 

e C2), a corrente de soldagem foi mantida a 700A porque este 

valor ê o máximo recomendado pelo fabricante e sua redução ira 

plicarianaredução da taxa de deposição. Além disso, este valor 

ê utilizado nas SAN's convencionais com arame 05mm, proporcio

nando boas propriedades mecânicas e boa tenacidade ã junta sol̂  

dada. 

Nas amostras soldadas com arame 04mm, D e C, foram ut_i 

lizados dois conjuntos de parâmetros de soldagem por amostra, 

sendo um referente aos passes de acabamento e beneficiamento. 

Nessas amostras, procurou-se somente avaliar a influência de 

tensão de soldagem. 

Em todas as amostras, o aterramento foi feito em 4 pon 

tos, os cantos da placa base, para se evitar a ocorrência de 

sopros magnéticos. 

A técnica de soldagem adotada nas SAW-NG's foi a depo

sição alternada de dois passes por camada por um único arame. 

O cabeçote de soldagem foi posicionado perpendicularmente ã su 

perflcie da amostra, deslocando-se em um plano paralelo ao eî  

xo do chanfro, sem oscilação. 

A tabela III.6 apresenta os parâmetros utilizados na 

SAW convencional (amostra CON). Nesta amostra, os passes tam 

bém foram depositados por um único arame sem qualquer oscilação. 

Os passes de raiz foram goivados e, após o esmerilhamento da su 

perflcie goivada, procedeu-se a contra solda. 

III.3. Ensaios das amostras 

Cada passe de solda foi inspecionado visualmente quan-
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to ao seu aspecto e forma logo após sua deposição. Apôs o tra 

tamento térmico de alivio de tensões, as amostras foram subme

tidas a ensaio por ultra-som empregando-se transdutores de fei_ 

xe nor ia 1 de 2 e 4MHz, e de feixe angular a 45° e 60° de 4MHz. 

.As amostras foram, então, traçadas para a retirada de corpos de 

prova para ensaios mecânicos conforme o esquema apresentado na 

figura III.5. 

111.3.1. Análise química 

O material para análise química foi obtido por broquea 

mento no centro do metal de solda de cada sub-amostra.As análises 

de C, S e N foram realizadas por analisadores marca LECO, mode 

los CS46 (C e S) e (N). Os teores de Ho, Ni, Al, Co, Cu, V e 

Ta foram determinados era ura espectrofotômetro de absorção atô

mica marca JARRELL-ASH, modelo 7081, e os teores de Mn, Si, P 

e Cr foram determinados por método espectrocolorimétrico em um 

espectrocolorímetro marca BAUSCH LOMB, modelo Spectronic 88. 

111.3.2. Ensaios mecânicos 

Em cada sub-anostra foram realizados ensaios de tração, do 

bramento, impacto e dureza. 

Os corpos de prova de tração retangular foram retira 

dos transversalmente ao cordão de solda (figura III.6) e ensajl 

ados â temperatura ambiente, segundo a norma DIN 50145 (48),em 

uma máquina universal de ensaios marca MTS, com capacidade de 

25tf. O corpo de prova foi do tipo ISO-V coro lOmm de espessura, 

conforme a norma D1N 50120 (49). 

Os corpos de prova de dobramento normal foram retirados 

transversalmente ao cordão de solda (figura III.6) e ensaiados 

conforme a norma DIN 50121 (50), no mesmo equipamento emprega 

do no ensaio de tração. 0 diâmetro do punção de dobramento foi 

de três vezes a espessura do corpo de prova, sendo que esta foi 
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sempre 20 mm. Os corpos de prova referentes aos passes de aca 

bamento foram retirados adjacentes ã superfície da amostra, sen 

do esta a sua superfície tracionada no ensaio. 

Os corpos de prova de impacto também foram retirados 

transversalmente ao cordão de solda (figura III.6) e ensaiados 

conforme a norma DIN 50 115 (51) a diversas temperaturas, de mo 

do a se obter curvas energia absorvida x temperatura ( curvas 

de transição) para cada posição do entalhe. Nas regiões refe -

rentes aos passes de acabamento, os ensaios foram realizados so 

mente a 0°C por causa do pouco volume de junta soldada disponí

vel nestas regiões. Nas amostras soldadas em chanfro estreito, 

o entalhe foi posicionado na zona de ligação, no centro da su -

perposição de passe, e no centro do passe de solda, enquanto na 

amostra soldada em chanfro convencional, este foi posicionado na 

zona de ligação e no centro da solda, neste último, sem a preo

cupação de localizá-lo especificamente. O corpo de prova utili 

zado foi o ISO-V conforme a norma DIN 50 115 (51). Os ensaios 

foram realizados em um pêndulo marca WOLPERT-AMSLER, modelo 15-

30K, com capacidade de 294 J de energia de impacto. As tempera 

turas de ensaio foram obtidas através de um criostato automáti

co marca LAUDA, modelo ULTRA KRYOSTAT 4 FACHr e foram controla

dos por termômetro de vidro. 

O ensaio de dureza VICKERS foi realizado conforme a 

norma DIN 50 133 (52) em um durõmetro marca LEITZ, modelo 301-

252.0001. Em cada sub-amostra e na amostra CON, foram levanta

dos perfis de dureza HV1 em seções transversais polidas, abran

gendo o metal de solda, a ZTA e o metal de base. Nas sub-amos-

tras referentes aos passes dê acabamento, o perfil de dureza foi 

feito o mais próximo possível da superfície. Foram realizadas, 

também, impresssoes de HV 0,05 em alguns microconstituintes que 

ocorreram na ZTA, com o objetivo de melhor identificá-los. 

Todos os instrumentos e equipamentos de ensaio utili

zados foram calibrados contra padrões aferidos. 



29 

IIT.3.3. Análise metalogrãfica 

A análise macrogrãfica foi realizada em todos os cortes 

transversais ao cordão de solda, destinados â retirada de fa 

tias para usinagem de corpos de prova, com o objetivo de detec 

tar possíveis descontinuidades. Para esta análise, as seções 

transversais foram lixadas atê lixa 600 e atacadas com nital 

10%. 

A análise micrográfica foi realizada em um corte trans_ 

versai ao cordão de solda cora o objetivo de se identificar as 

microestruturas constantes no metal de solda, metal de base e 

ZTA. A preparação das amostras para observação ao microscópio 

ótico e ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) foi feita 

utilizando-se técnicas convencionais de lixamento e polimento 

com pasta de diamante, seguindo-se o ataque com nital 2%. 

A análise das amostras ao MEV teve por objetivo identi 

ficar microestruturas na ZTA que não puderam ser resolvidas 

ao microscópio ótico. 

A percentagem de grãos colunares e reaquecidos do metal 

de solda foi medida para cada região ao microscópio ótico, com 

20X de aumento, em cima de uma reta hipotética que continha a 

máxima fração de grãos colunares presentes. 

Os microconstituintes da região colunar foram identify 

cados com base no documento IIW-IX-1377-85 (53), enquanto os 

constantes na zona reaquecida foram identificados com base nas 

descrições de EVANS (44, 54-56), uma vez que não há na litera

tura uma padronização para os microconstituintes que ocorrem 

nesta região. Na ZTA, os microconstituintes foram identifica

dos conforme nomenclatura utilizada por ECON0M0POULOS e colabo

radores (31). 
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IV. RESULTADOS 

IV.1. Soldagem 

O aspecto e a forma dos passes de solda foram avalia_ 

dos por inspeção visual após sua deposição. Quanto ao aspecto, 

todos os passes de todos os conjuntos de parâmetros de soldagem 

empregados (sub-amostras) apresentaram superfícies regulares sem 

descontinuidades. Quanto ã forma, observou-se que a qeometria 

da região de superposição de passes favoreceu a auto-destacabi^ 

1 idade da escoria, ou seja, o ângulo formado entre as super_ 

fícies dos passes de solda foi sempre bem obtuso. Entretanto, 

a geometria da interface face do chanfro/superfície do passe 

variou em função da distância D (tabela IV.1). Para deposições 

com arame 05mm, a distância D = 8,0mm (sub-amostras A3 e B3)re 

sultou em ângulos agudos entre as superfícies do chanfro e do 

passe de solda, independentemente da tensão de soldagem aplicada. 

A tabela IV.1 apresenta também a avaliação quanto ã re 

moção da escória e quanto ãs condições operacionais para cada 

conjunto de parâmetros de soldagem empregado. A facilidade de 

remoção da escória foi função somente da forma de passe de sol_ 

da e, por conseguinte, a distância D. O risco de abertura 

de arco entre a superfície do cabeçote de soldagem e a face do 

chanfro dependeu da distância entre essas superfícies, que, por 

sua vez, depende da distância D. Quanto menor D, maior o risco 

de abertura de arco elétrico entre essas superfícies. Para ara 

me 05,Omm, D - 6,0mm proporcionou algum risco de abertura de ar 

co entre essas superfícies. Para arame 04mm, a distância D u-

tilizada (5,5mm) não proporcionou este tipo de problema porque 

a espessura da extremidade do cabeçote de soldagem pode ser re 

duzida. 

Como referência, a soldagem da amostra com chanfro con 

vencional, executada com parâmetros já devidamente qualificados, 

apresentou sempre passes de solda com forma conveniente, escõ 

ria auto-destacável, e nenhum problema operacional. 
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IV.2 - Ensaios não destrutivos 

Nos ensaios por ultra-som realizados nas amostras sol

dadas com arame 04 mm (D e E), não se constatou qualquer descon 

tinuidade. Entretanto, nas amostras soldadas com arame 0 5 mm 

(A, B e C), constatou-se a presença de descontinuidades não a-

ceitáveis nas regiões referentes à distância D = 8,0 mm (sub-a-

mostras A3 e B3). Essas descontinuidades foram- posteriormente 

analisadas metalograficamente (item IV.4), sendo identificadas 

como inclusões de escória. 

IV.3 - Análise química 

A tabela IV. 2 apresenta as composições químicas dos cor 

does de solda das sub-amostras, e da face, centro e raiz da sol. 

da da amostra CON. Observa-se, nesta tabela, que os cordões ãe 

positados com arame 04 mm (Dl, D2, El, E2) apresentaram teores 

de Ni mais elevados e teores de Mn mais baixos do que os cor

dões depositados com arame 05 mm (Al a A4, Bi a B4, Cl, C2,CON) . 

As variações de composição química verificadas entre os 

cordões de solda depositados com arame 04 mm e com arame 05 mm 

refletem as diferenças de composição química verificadas nas 

qualificações desses consumiveis (tabela III.4). 

Nas sub-amostras referentes às soldas de enchimento por 

SAW-NG com arame de 05 mm (Al a A3, BI a B3, Cl e C2) , verifi -

cou-se que o teor de carbono no cordão de solda aumentou com o 

aumento de tensão de soldagem e com a diminuição da distância D, 

e que o teor de Mo aumentou com o aumento da distância D e a di 

minuição de tensão de soldagem. Para as soldas de enchimento 

com arame. 04 mm (Dl e El) , verifica-se que o teor de C aumentou 

com o aumento da tensão de soldagem. 

Em relação aos teores de Mo e C, verifica-se que a amos; 

tra CON apresentou teores mais reduzidos do que as amostras soJL 

dadas em chnfro estreito. 

Com exceção da variação dos testes de carbono e molibi-
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dênio, não se constatou qualquer outra variação relevante 

decorrente da variação das condições de soldagem. 

IV.4. Análise macrogrãfica 

A figura IV.1 apresenta as macrogrãfias das amostras 

A, B, C, D, E e CON. Nas amostras soldadas em chanfro estrei

to, verifica-se que alguns passes de solda não estão perfeita

mente alinhados, indicando que o arco elétrico se desviou em 

relação ao eixo do arame. Não foi feita uma avaliação quanti

tativa desses desvios, entretanto, dentre as amostras soldadas 

com arame JJ5mm (A, B e C), observou-se que a amostra A apresen 

tou maior número de passes desalinhados do que as amostras BeC. 

Observou-se também que a variação da distância D não influiu 

na quantidade de desvios. Nas amostras soldadas com arame 04mm 

(C e D), observou-se que a amostra E apresentou maior número 

de passes desalinhados do que a amostra D, que foi a amostra 

que apresentou os passes mais alinhados. Essas observações bâ  

searam-se nas macrografias feitas em todos os cortes transver 

sais referentes às fatias cortadas para a retirada de corpos 

de prova, e não apenas nas macrografias apresentadas n<» fiqura 

IV.1. Os desalinhamentos são melhor visualizados na Figura IV.10(item IV.6.2) 

Nas análises macrogrãficas realizadas nos cortes trans; 

versais das amostras CON, C, D e E não se constatou qualquer 

desconti.iuidade. Porém, nas amostras A e B, constatou-se a 

presença de algumas inclusões de escória não aceitáveis junto 

â zona de ligação, nas regiões onde a distância D foi igual a 

8,0mm (sub-amostras A3 e B3) . A figura IV.2 apresenta exemplos 

de inclusões de escória que ocorreram nas sub-amostra A3 e B3. 

Nessas sub-amostras, os corpos de prova de ensaios mecânicos 

que seriam retirados nos locais onde ocorreram esses defeitos 

foram deslocados para que seus resultados não sofressem altera 

ções devido â presença desses defeitos. 

Quanto ã penetração, verificou-se que a largura do me 
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tal de solda da amostra A ê em média l,0mm superior â largura 

do metal de solda das amostras B e C. Em relação âs amostras 

soldadas com arame 04mm, não se verificou diferença na largura 

do metal de solda. 

IV.5. Ensaios mecânicos 

IV.5.1. Dobramento 

Todos os corpos de prova foram aprovados nos ensaios de 

dobramento, indicando, assim, que as juntas soldadas de todas 

as sub-amostras apresentaram dutilidade maior do que a exigida 

pelo teste. Os corpos de prova retirados da amostra CON apre

sentaram o mesmo resultado. Não foi observada qualquer descon 

tinuidade nas superfícies tracionadas dos corpos de prova. 

IV.5.2. Tração 

A tabela IV.3 apresenta os resultados dos ensaios de 

tração referentes ãs amostras soldadas em chanfro estreito e, 

como referência, também os referentes ã amostra CON. Todos os 

ensaios apresentaram resultados compatíveis com os valores es

pecificados pela KTA 3201.1 (5) (tabela II.1). Os corpos de 

prova referentes âs soldas depositadas com aportes de calor su 

periores a 2,5kJ/mm fraturaram no metal de base, enquanto os re 

ferentes âs soldas depositadas com aporte de calor até 2,5kJ/nm 

fraturaram preferencialmente no metal de solda (65% incluindo-

se a amostra CON). 

IV.5.3. Impacto . 

Os resultados dos ensaios de impacto ISO-V do metal de 

base,da amostra CON, e das sub-amostras soldadas em chanfro es 

treito, são apresentados na tabela IV.4. Todos os resultados 
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estão em conformidade com os valores especificados na KEA 3201.1 

(5) (tabela II.1). 

As curvas energia absorvida x temperatura foram forma 

das a partir dos valores médios de energia absorvida calculei 

dos para cada temperatura de ensaio. A figura IV.3 apresenta 

essas curvas agrupadas em conjuntos referentes âs posições Co 

entalhe na junta soldada (zona de ligação, centro do passe, e 

superposição de passes), para cada diâmetro de arame utilizado. 

Aos conjuntos de curvas referentes ã zona de ligação , adicionou-

se a curva referente ao metal de base para comj.aA-ação. 

Para melhor visualização dos resultado^, visando identi_ 

ficar as influências da tensão de soldagem e da distância D na 

energia absorvida ao impacto IfiO-V (EA), os valores médios de 

energia absorvida foram dispostos em curvas referentes âs tem

peraturas de ensaio, e agrupados para cada posição do entalhe 

(figuras IV.4a. IV.4b, IV.5a, IV.5b, IV.6a e IV.6b). As tempe 

raturas referentes âs energias absorvidas de 41J, C8J e 100J, 

T4,j, Tgg_ e T100J respectivamente, foram obtidas de cada cur 

va da figura IV.3, e também dispostas em curvas agrupadas para 

cada posição de entalhe (figuras IV.4a, IV.5a e IV.6a). 

Em relação aos ensaios realizados nas juntas soldadas 

em chanfro estreito com entalhe posicionado na zona de ligação 

(figuras IV.3a e IV.4), não se verificou uma influência marcan 

te de tensão de soldagem para as deposições com arame 05mm (Al 

a A3, Bi a B3, Cl, C2), exceto para a temperatura de -30 C, on 

de o valor de EA aumentou com o aumento da tensão de soldagem. 

Para este mesmo diâmetro de arame, verifica-se também que na 

faixa de -65°C a -20°C, o aumento da distância D resultou, de 

um modo geral, na diminuição de T41J, Tgo,
 e TIOOJ' P a r a depo 

sições com arame 04mm (Dl e El), verifica-se que o aumento da 

tensão de soldagem resultou no aumento da T41J, T-g- e
 TjoOJ'e 

na diminuição do patamar superior de energia (PSE). Das juntas 

soldadas em chanfro estreito, as sub-amostras A2 e A3 obtiveram 

os melhores resultados e a sub-amostra El o pior (maiores T.,J( 
f6ftT e T1007 e m e n o r P S E) para essa posição de entalhe. A amos_ 
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tra CON apresentou resultados dentro do intervalo de resulta 

dos referentes ãs amostras soldadas em chanfro estreito, exce 

to quanto a T 1 0 0j <l
ue f oi a mais baixa. Comparativamente ao 

metal de base, as zonas de ligação da amostra CON e das amo£ 

trás soldadas em chanfro estreito apresentaram PSE maiores, em 

média 30J aproximadamente, e T., , TggJ e TIQQJ deslocados de, 

no mínimo, -27°C, -24°C e -30°C, respectivamente. Em relação 

aos passes de acabamento, verifica-se que os valores de energia 

absorvida a 0°C (EAnoc) foram, em geral, menores do que os re 

ferentes aos passes de enchimento. 

Nos ensaios realizados com entalhe no centro do passe 

de solda (figuras IV. 3b e IV. 5), verifica-se que os valores de e 

nergia absorvida obtidos nas deposições com arame 04mm (Dl e El), 

foram bem pr^imos, evidenciando-se apenas um pequeno desloca

mento de -6 C para T\00 e de -3 C para T.gJ, da sub-amostra 

soldada com 31V em relação ã sub-amostra soldada com 29V. Nas 

deposições com arame 05mm (Al a A3, Bi a B3, Cl e C2), consta 

tou-se influências marcantes da tensão de soldagem e da distân 

cia D nos valores de energia absorvida, e, em conseqüência, u 

ma dispersão de resultados considerável. Aumentes na tensão de 

soldagem e na distância D resultaram em aumentos dos valores de 

EA. As sub-amostras Dl e El, cujas soldas foram feitas com a-

rame 04mm, apresentaram resultados que se situam, em geral, na 

média dos resultados apresentados pelas sub-amostras cujas sol̂  

das foram feitas com arame 05mm. Dentre as juntas soldadas em 

chanfro estreito, a sub-amostra A3 obteve os melhores resulta

dos de impacto para esta posição de entalhe, seguida da sub-a 

mostra A2. Os piores resultados foram os referentes ã sub-amos 

tra Bi, seguida da sub-amostra Al. A amostra CON apresentou va 

lores de EA no limite superior da faixa de EA's referentes ãs 

amostras soldadas em chanfro estreito com arare 05mm. O mesmo se 

observou para os valores de E'.-Op referentes aos passes de acéi 

bamento, sendo que para as amostras D e E estes valores fo

ram superiores aos obtidos pelos passes de enchimento. Estes 

valores de EAQoc não apresentaram variação significativa. 
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Nos ensaios realizados com entalhe posicionado na su 

perposição de passes (figuras IV.3c e IV.6), verificou-se, de 

uma maneira geral, as mesmas influências da tensão de soldagem 

e da distância D verificadas para o entalhe posicionado no cen 

tro do passe de solda, embora não tão evidentes em razão da me 

nor dispersão de resultados. Neste caso, o PSE referente ã a-

mostra C foi inferior aos apresentados pelas amostras B, em mê 

dia 10J, e A, em média 15J. As curvas referentes às amostras 

soldadas com arame 04mm (Dl e El) são bem semelhantes, porém, 

*p e T 100J 41J foram um pouco maiores para a sub-amostra El, ao 

contrário da variação verificada para o entalhe no centro do 

passe. Estas amostras apresentaram, em relação as juntas sol

da s com arame #5mm, T.. , T-8J e T.Q0 inferiores e PSE apenas 

pouco superior ao apresentado pela amostra C. Dentre as juntas 

soldadas com chanfro estreito, a sub-amostra A3 obteve novamen 

te o melhor desempenho, seguida da sub-amostra Dl, apesar des 

ta ter obtido T.,j, Tgg_ e T.00, mais baixos. A amostra CON, 

comparativamente ãs demais amostras, apresentou T..j e Tgoj 

superiores apenas âs sub-amostras A3 e Dl, T,nn_ superior ape

nas â sub-amostra Dl, e PSE apenas inferior â sub-amostra A2. 

Em relação às sub-amostras referentes aos passes de acabamento 

soldados com arame 05mm (A4 e B4), o valor de EAQoc também au 

mentou com o aumento de tensão de soldagem, enquanto que para 

as soldadas com arame 04mm não houve variação. Estes valores 

de EAQoc foram compatíveis com os respectivos valores obtidos 

nas soldas de enchimento. 

Na amostra CON, os valores de EA referentes â zona de 

ligação foram sempre inferiores aos referentes ao metal de sol̂  

da. Nas amostras soldadas com arame 04mm, esse efeito foi con 

firmado, sendo que os valores de EA referentes â superposição 

de passes foram, de um modo geral, superiores aos referentes 

ao centro do cordão. Nas amostras soldadas com arame 05mm es 

se efeito não foi confirmado, não se constatando destaque para 

nenhuma das três posições do entalhe. Dentre as juntas solda

das em chanfro estreito, a sub-amostra A3 obteve o melhor desem 
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penho geral, enquanto a sub-amostra Bi obteve o pior. 

IV.5.4. Dureza 

Os perfis de dureza HVl das amostras soldadas em chan 

fro estreito e em chanfro convencional são apresentados na fi 

gura IV.7, onse se verifica a não ocorrência de durezas anor

mais. Para melhor visualização dos resultados, a dureza máxi

ma registrada na ZTA, e as médias de dureza obtidas nas regiões 

de grãos colunares e reaquecidos .do metal de solda de cada pe£ 

fil foram dispostos em conjunto, como mostra a figura IV.8. 

Desta figura, verifica-se que as regiões de grãos colunares e 

de grãos reaquecidos apresentam, em média, valores de dureza 

HVl próximos, com uma pequena superioridade para a primeira. 

Verifica-se também que as juntas soldadas com menor aporte de 

calor (Dl, D2, El, E2) apresentaram durezas HVl médias inferi 

ores ãs apresentadas pelas juntas soldadas com maior aporte de 

calor (Al a A4, BI a B4); que a diminuição da distância D e o 

aumento da tensão de soldagem proporcionaram, em geral, um pe 

queno aumento na dureza do metal de solda; e que a amostra CON 

registrou durezas HVl médias no metal de solda superiores às 

registradas nas demais amostras. 

Os resultados das durezas HV0,05 realizados nas micro-

constituintes da ZTA serão apresentados no item IV.6. 

IV.6. Análise microqrãfica 

IV.6.1. Metal de base 

A figura IV.9 apresenta a microestrutura do metal de ba 

se utilizada neste trabalho. Conforme previsto no item II.1.3, 

a microestrutura ê 100% bainltica, e apresenta uma quantidade 

considerável de microsegregações, que são visualizadas 

na figura IV.1. 
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IV.6.2. Metal de solda 

O metal de solda compõe-se de regiões de grãos coluna 

res e reaquecidos, dispostos em seqüência, uma sobro a outra, 

como mostra a figura IV.10. Na região de grãos reaquecidos 

observou-se a ausência de grãos grosseiros em todas as amos, 

trás. A tabela IV.5 apresenta a percentagem das regiões de 

grãos colunares e reaquecidos no metal de solda, onde se verify 

ca que as sub-amostras soldadas com arame 04mm (Dl, D2, El eE2) 

apresentaram maior percentagem de grãos colunares, e, dentre es 

sas, a diminuição do aporte de calor resultou no aumento dessa 

percentagem. Verifica-se também que a amostra CON apresentou 

percentagem de grãos colunares acima da média das sub-amostras 

soldadas com arame 05mm. 

A microestrutura da região de grãos colunares pratica

mente não variou no conjunto de amostras soldadas com arame 

05mm e no conjunto de amostras soldadas com arames 04mm (menor 

aporte de calor). A figura IV.11 apresenta as microestruturas 

típicas dessa reqião dos dois conjuntos de amostras considera

dos. Nas regiões de grãos colunares das amostras soldadas com 

arame 05mm, observa-se a presença de grande quantidade de fer-

rita acicular (AF), ferrita de contorno de grão, e muito poucas 

ocorrências de ferrita com fase secundária alinhada e de agre

gados ferrita-carboneto. Nas regiões de grãos colunares das 

amostras soldadas com arame 04mm, observa-se grande quantidade 

ferrita acicular, ferrita de contorno de grão, e pequenas quan 

tidades de ferrita poligonal intragranular, de ferrita com 2a. 

fase não alinhada, e de agregado ferrita-carboneto. Comparati^ 

vãmente ãs regiões de grãos colunares do primeiro conjunto de 

amostras, verifica-se que essas regiões apresentam ferrita aci 

cular em menor quantidade e de maiores dimensões, ferrita de 

contorno de grão mais espessa, e agregado ferrita-carboneto em 

maior quantidade e de maiores dimensões. 

A microestrutura da região de grãos reaquecidos também 

praticamente não variou dentro dos conjuntos citados. A figu

ra IV. 12 apresenta as microestruturas típicas dessa região pa 
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ra os dois conjuntos citados. No conjunto referente às deposi

ções com arame 05mm, observa-se a presença de ferrita que varia 

da forma equiaxial à acicular, ambas bem finas, e, logo abaixo 

da região de grãos colunares, observa-se ocasionalmente ferric 

ta de contorno de grão bem fina e descontinuada. No conjun 

to referente ãs deposições com arame 04mm, observa-se a presen 

ça de ferrita poligonal intergranular e de agregado ferrita-ca£ 

boneto em pequena quantidade, além dos constituintes microes-

truturais citados no primeiro conjunto. Comparativamente ao 

primeiro conjunto, a microestrutura dessa região apresenta-se 

um pouco mais grosseira. 

Em cada conjunto de amostras citado no parágrafo ante

rior, exceto a amostra CON, os constituintes microestruturais 

observados no centro da região de superposição de passes fo

ram os mesmos observados nas respectivas regiões de grãos rea-

quecidos, porém mais grosseiros, como mostra a figura IV.13. 

Na amostra CON, não se avaliou a microestrutura na superposição 

de passes porque esta não se constitui numa região caracterís. 

tica do metal de solda na SAW convencional. 

IV.6.3. Zona termicamente afetada do metal de base 

A tabela IV.6 apresenta a quantidade de regiões de grãos 

grosseiros da ZTA, observados ao longo da zona de ligação de 

cada sub-amostra soldada por SAW-NG. Verifica-se, de um modo 

geral, que as sub-amostras praticamente não apresentam grãos 

grosseiros na ZTA, excluindo-se as regiões correspondentes ãs 

duas primeiras camadas de solda das sub-amostras soldadas no 

fundo do chanfro (Al, BI, Cl, Dl e El), e as duas últimas ca 

madas de solda das sub-amostras soldadas na extremidade do chan 

fro (A4, C4, D2 e E2). A causa do aparecimento dessas regiões 

de grãos grosseiros na ZTA foi a presença de grãos colunares 

do metal de solda junto ã zona de ligação em razão do desali-

nhamento do passe de solda no sentido da parede do chanfro, co 

mo mostra a figura IV.14. Convém observar-que nem todos os de 
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salinhamentos causai«m o aparecimento de grãos grosseiros na 

ZTA. Na amostra CON, verificou-se a presença de grãos grossei^ 

ros na ZTA de todos os passes de solda depositados adjacentes 

ã zona de ligação (figura IV.14). 

As microsegregações do metal de base tiveram grande in 

fluência na formação da microestrutura da ZTA junto ã zona de 

ligação, não se observando qualquer variação morfológica dessas 

micròestruturas nas diversas amostras analisadas, inclusive na 

amostra CON. A figura IV.15 mostra micròestruturas típicas da 

ZTA junto ã zona de ligação onde esta apresenta-se totalmente 

refinada. Na ausência de microsegregações (figura IV.15a), e£ 

sa região constiui-se de grãos poligonais muito finos de ferri 

ta e car bone tos. Na presença de microsegregações (figura IV.lS.b), 

observou-se a formação de aglomerados de constituintes escuros, 

impossíveis de serem identificados por microscopia ótica. Ao 

microscópio eletrônico de varredura, esses constituintes foram 

identificados como bainita granular de primeira espécie, com; 

tatando-se, também, áreas de bainita granular de segunda espé

cie e raros constituintes A-M (figura IV.16). Nos dois tipos 

de bainita granular, verificou-se a presença de grande quanti

dade de carbonetos. 

A figura IV.17 apresenta as micròestruturas típicas das 

regiões de grãos grosseiros da ZTA. Na presença de microsegre 

gações (figura IV.17a), observou-se a formação de constituintes 

escuros nos contornos de grão semelhantes aos citados no pará

grafo anterior, e de estruturas lamelares no interior dos grãos, 

também impossíveis de serem identificados ao microscópio ótico. 

Ao microscópio eletrônico de varredura (figura IV.18), os cons 

tituintes escuros foram identificados como bainita granular de 

primeira espécie, já degenerada pelos sucessivos aumentos de 

temperatura devido às deposições dos passes de solda subseqflon 

tes e do tratamento térmico de alívio de tensões. No interior 

dos grãos, constatou-se a presença de bainita granular de se 

gunda espécie. Em ambos os tipos de bainita granular, verifi

cou-se também grande quantidade de carbonetos. Na ausência de 
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microsegregações, verificou-se a formação de dois tipos de mil 

croestruturas. Uma identificada como bainita inferior (figura 

IV.17.b), e a outra como bainita granular de segunda espécie 

(figura lV.17.c) em razão de sua similaridade, ao microscópio 

ótico, com a microestrutura presente no interior do grão na 

presença de microsegregações. 

As microdurezas HV0,05 realizadas nos diversos consti

tuintes microestruturais da região de grãos finos e de grãos qro£ 

seiros da ZTA, junto ã zona de ligação, revelaram que a baini

ta granular de primeira espécie que ocorre nos contornos de 

grão apresentaram as maiores durezas, 40lHV0,05 no máximo, en 

quanto este mesmo constituinte na região de grãos refinados, a 

bainita inferior e a bainita granular de segunda esoécie apre 

sentaram durezas máximas de 347HV0,05 (alguns exemplos da figu

ra IV.17). As regiões de grãos finos, na ausência de microsegre 

gações, apresentaram dureza máxima de 327HV0,O5. 
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V. DISCUSSÃO 

V.l. Seleção dos parâmetros de soldagem 

A escolha dos parâmetros para as soldagem das amos 

trás com chanfro estreito (tabela III.5) baseou-se nos parâme 

tros normalmente utilizados na SAW convencional (tabela III.6), 

de modo a manter o alto rendimento já alcançado. A taxa de de 

posição utilizada nas sub-amostras foram, no mínimo, iguais às 

utilizadas na SAW convencional para cada diâmetro de arame uti 

lizado. 

Como já mencionado no item III.2.3, a corrente de sol̂  

dagem utilizada nas amostras soldadas en> chanfro estreito com 

arame 05mm (A, B, C) foi a mesma utilizada normalmente na SAW 

convencional, que é a máxima recomendada pelo fabricante do flu 

xo. Nas amostras soldadas com arame 04nun, decidiu-se, então, 

utilizar o mesmo critério. 

As tensões de soldagem utilizadas nas amostras solda 

das em chanfro estreito foram, no mínimo, iguais ã utilizada 

na SAW convencional. O objetivo da variação foi aumentar a pe 

netração lateral do passe de solda dentro de limites seguros 

indicados na figura 11.11. 

As velocidades de deslocamento do cabeçote de soldagem 

utilizada nas amostras soldadasein chanfro estreito foram as mes» 

mas utilizadas normalmente nas respectivas SAW convencionais, 

que são as máximas recomendadas para as correntes de soldagem 

utilizadas (46). 

A altura de fluxo utilizada na soldagem em chanfro es_ 

treito foi menor do que a normalmente utilizada na SAW conven 

clonal (25mm), devido ã menor largura do chanfro e, em conse

qüência, da maior dificuldade de saída de gases da solda. O 

comprimento livre do arame também foi reduzido em relação ã 

SAW convencional, de 25mm para 20mm, com o objetivo de garan 

tir melhor posicionamento deste no chanfro e de melhorar a for 
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ma do passe de solda (item II.2.4), apesar da pequena redução, 

quase despresível, na taxa de deposição. 

As temperaturas de preaquecisento e de entrepasses ut_i 

lizadas nas amostras soldadas em chanfro estreito foram as mes_ 

mas utilizadas na SAW convencional para não produzir alterações 

IÍU extensão e nas propriedades da ZTA e da região de grãos rea 

qjecidos do metal de solda, já que na SAW convencional as pro 

priedades dessas duas regiões são satisfatórias, conforme mo£ 

tram os resultados apresentados pela amostra CON no capitulo 

IV. 

Conforme apresentado no item II.2.5, a distância D de 

ve ser a maior possível que ainda garanta a fusão do metal de 

base ao longo de toda a zona de ligação, e a formação de um ân 

guio obtuso entre as superfícies do passe de solda e a face do 

chanfro. A variação da distância D nas amostras soldadas em 

chanfro estreito objetivou otimizá-la segundo esse preceito. 

V.2. Avaliação do procedimento de soldagem 

A técnica de soldagem utilizada na SAW-NG - 1 arame, 2 

passes por camada, sem oscilação - revelou ser de fácil aplica 

ção e não apresentou problemas operacionais relevantes, exceto 

nas sub-amostras Al e Bi, conforme citado na tabela IV.1. O 

risco potencial de abertura de arco entre o cabeçote de solda_ 

gem e a face do chanfro é suficiente para descartar esses con 

juntos de parâmetros de soldagem como aceitáveis, apesar da 

possibilidade de recobrimento do cabeçote de soldagem com iso 

lante elétrico. 

A escória formada pelos consumíveis empregados neste 

trabalho é normalmente auto-destacável. Na soldagem em chan 

fro estreito de peças de grande espessura e/ou comprimento, ê 

fundamental que se assegure esta característica para que não 

se gaste tempo com retiradas mecânicas de escória, e também por 

causa da dificuldade na inspeção visual dos primeiros passes de 
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solda depositados. Nesse estudo, isto só foi assegurado quan 

do se formou um ângulo obtuso entre a superfície do passe de 

solda e a face do chanfro. Segundo esse critério, as sub-amos_ 

trás A3 e B3 também estariam descartadas, jâ que nelas o ângu

lo foi agudo (tabela IV.1) e, além disso, constatou-se algumas 

inclusões de escória não aceitáveis (figura IV.2). A sub-amostra C2 re 

presenta, então, um caso limite, pois, apesar de se ter obser

vado a formação de ângulo reto em vários passes de solda (tabe 

Ia IV.1), não se constatou inclusões de escória. 

Quanto ã geometria dos chanfros, constata-se que as a 

berturas de chanfro recomendadas por ALTEMAR (39) para SAW-N(?s 

com arames de 04mm e 05mm (tabela II.2) se adaptaram muito bem 

às faixas de parâmetros de soldagem empregados neste estudo, 

proporcionando superposição de passes satisfatória. 

Em relação às sub-amostras soldadas com arame 05mm, 

conclui-se, portanto, que a distância D influiu no desempenho 

operacional, ou seja, nas .condições operacionais e na retirada 

de escória, sendo que a distância D = 7,0mm (A2, B2 e Cl) pro 

porcionou o melhor desempenho para 700A de corrente de solda 

gem (passes de enchimento), e a distância D = 6,5 (A4 e B4)pro 

porcionou um desempenho satisfatório para 600A de corrente de 

soldagem (passes de acabamento). A tensão de soldagem não in 

fluiu no desempenho operacional, já que os grupos de sub-amos

tras referentes ã mesma distância D (Al e BI; A2, Cl e B2; A3 

e B3 ; A4 e B4) apresentaram exatamente o mesmo desempenho op£ 

cional (tabela IV.1). 

Em relação às sub-amostras soldadas com arame 04mm, Dl, 

D2, El, E2), todas proporcionaram um desempenho satisfatório 

quanto ao procedimento de soldagem (tabela IV.1), indicando, 

assim, que para os conjuntos de parâmetros de soldagem emprega 

dos a distância D = 5,5 é adequada, e que a variação de ten 

são de soldagem também não influiu no desempenho. 

Na amostra CON, o desempenho operacional satisfatório 

já era esperado, porque esta foi soldada utilizando-se um con 
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junto de parâmetros já otimizados de longa data. 

0 tempo de soldagem das amostras não foi determinado, 

mas pela quantidade de passes de solda depositados nas juntas 

de 120mm de espessura com chanfro estreito e convencional, 84 

e 130 respectivamente, conclui-se que o chanfro estreito pro

porciona maior rapidez na soldagem da junta, apesar do tempo 

pouco maior, gasto no controle do alinhamento das amostras com 

esse tipo de chanfro. As quantidades de passes de solda depo

sitados nas amostras soldadas em chanfro estreito são mostradas 

na tabela III. 5. enquanto a quantidade referente ã amostra sol̂  

dada em chanfro convencional foi a depositada antes da goivagem 

e contra-solda, já que estas operações não foram realizadas nas 

amostras com chanfro estreito. 

V.3. Análise macrográfica 

Conforme mencionado no item IV.4, a distância D = 8,0nm 

(sub-amostras A3 e B3) proporcionou a ocorrência de defeitos 

do tipo inclusão de escoria junto ã zona de ligação. Estes de 

feitos foram causados pelo aprisionamento de escória em cavid£ 

des formadas na interface do metal de solda e da ZTA, que não 

puderam ser retirados por ferramentas convencionais e que não 

foram refundidos pelo passe- imediatamente superior. 

Nas sub-amostras cujas distâncias D foram inferiores a 

8,0mm, não se constatou qualquer descontinuidade em razão da 

forma dos passes de solda dessas sub-amostras (tabela IV.l). A 

distância D influiu, então, na forma do cordão e, por conse 

guinte, na ocorrência de inclusões de escória, proporcionando 

sua ocorrência a partir de 8,0mm para arames de 05mm, indepen

dentemente da tensão de soldagem utilizada (30V, 32V ou 34V). 

Nas amostras soldadas em chanfro estreito, o desalinha 

mento de alguns passes de solda indica a ocorrência de pe

quenos sopros magnéticos, já que a distância D foi mantida cons_ 

tante. Estes desalinhamentos só foram observados nas macrogra 



46 

fias. Conforme reportado no item IV.4, as amostras soldadas 

com maiores tensões de soldanem apresentaram maior número do 

desalinhamentos, no caso, a amostra A para o arame 05mm e a amos 

tra E para o arame 04mm. Conclui-se, então, que as amostras 

soldadas com as maiores relações tensão/corrente foram mais 

suscetíveis ã ocorrência de sopros magnéticos. Esta conclusão 

é coerente com c^ resultados apresentados na literatura (46) 

(item II.2.4) . 

A diferença de largura do metal de solda das amostras 

soldadas com arame 05mm (A, B e C) foi muito pequena. Em mé

dia, a largura do metal de solda da amostra A foi l,0mm maior 

do que as das amostras B e C. Porém, esta ê, provavelmente, a 

razão para a variação dos teores de carbono no metal de solda 

dessas amostras (tabela IV.2), iá que o teor de carbono do me 

tal de base (tabela III.1) é maior do que o do metal deposita

do (tabela III.4). Conclui-se, então, que o aumento de tensão 

de soldagem resultou no aumento da penetração e, conseqüentemcn 

te, da diluição. 

Conforme exposto no item lV.3, a diminuição de distân

cia D causou o aumento do teor d« carbono no metal de solda. Se 

gundo HANTSCH e colaboradores (35) a maior penetração e, conse 

qüentemente, a maior diluição causada pela diminuição da dis_ 

tâncía D poderia explicar o aumento do teor de carbono. En 

tretanto, não foi possível avaliar a influência da distância D 

na penetração, devido a contração de soldagem que ocorreu em 

todas as amostras. Esta avaliação poderia ser realizada em ter 

mos comparativos se cada amostra fosse soldada com a distância 

D fixa. 

V.4. Análise microgrãfica 

V.4.1. Metal de solda 

0 fato das microestruturas das regiões de grãos coluna 

res (figura IV.11) e reaquecidos (figura IV.12) não ter varia-



47 

do no conjunto de amostras soldadas com arame 05ram (A, B, C e 

CON) e no conjunto de amostras soldadas com arame de 04nm (D e 

E) já era esperado, em razão da pouca diferença de aporte de 

calor entre as amostras de cada conjunto. 

A grande quantidade de ferrita acicular na região de 

grãos colunares das amostras soldadas com arame 05mm, deve-se 

aos teores de Mn, Mo e Ni (43, 54, 57, 58) e ao baixo teor de 

S (55) no metal de solda (tabela IV.2.) 

Na região de grãos colunares do metal de solda das a 

mostras soldadas com arame 04mm (D e E), o efeito combinado da 

redução do aporte de calor, da redução dos teores de Mn e Mo, 

e do aumento do teor de Ni, em relação âs amostras A, B e C, re 

sultou em uma microestrutura mais grosseira com redução da quan 

tidade de ferrita acicular e no aumento da quantidade de fer 

rita intragranular e de contorno de grão, de agregados ferrita 

carbonetos e de ferrita com segunda fase não alinhada (figura 

IV.11). Em relação ao aporte de calor, com base nos estudos 

de EVANS (44) em metais de solda do tipo C-Mn, o efeito seria 

inverso. Logo, essa alteração microestrutural deve-se ãs redu 

ções dos teores de Mn e Mo (4 3, 54, 57 e 58), já que não há 

razão para que a presença de Ni e Mo revertam essa tendência. 

Quanto ao aumento do teor cie ;?;, PARANHOS (58) concluiu que 

0,94% de Ni ê pouco efetivo no refino de microestrutura desta 

região para teores de 1,50 a 1,60% Mn. No das amostras D e E, 

o teor de Ni se situa em torno de 1,55%, sendo ainda ineficaz 

no sentido de complementar os teores de Mn e Mo quanto ao refi 

no da microestrutura. 

A região de grãos reaquecidos resulta das modificações 

na microestrutura bruta de fusão, ou seja, da região de grãos 

colunares, devido ã re-austenitização desta pela ação da depo

sição dos passes subseqüentes. Neste estudo, não se observou 

a presença de grãos grosseiros na região reaquecida, provavel

mente, em razão da presença de Mo e Mn. Constatou-se, porém, 

que as amostras soldadas com arame 04mm apresentaram microestru 

tura mais grosseira, além de pequena quantidade de ferrita po-
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ligonal intragranular e de agregados ferrita-carboneto, a que 

se atribui as mesmas razões expostas no parágrafo anterior. 

Segundo BECKER e colaboradores (59), a deposição de um 

passe de solda exatamente alinhado sobre outro, refunde uma 

parte maior da região de grãos colunares do passe inferior. Um 

passe de solda depositado fora deste alinhamento, além de re-

fundir uma parte menor da região de grãos colunares do passe 

inferior, refunde também uma parte maior de região de grãos re 

finados do passe que lhe ê subjacente. A maior fração de grãos 

colunares obtidos pela amostra soldada em chanfro convencional 

(tabela IV.5), cujos passes não são alinhados, em relação às â  

mostras soldadas em chanfro estreito com o mesmo diâmetro de 

arame (A, B e C), cujos passes são alinhados, é absolutamente 

coerente com a constatação de BECKER. 

O aporte de calor também influiu no refino da microes-

trutura do metal de solda, já que as amostras soldadas em chan 

fro estreito com menor aporte de calor (D e E) apresentaram 

maior fração de grãos colunares do que as amostras soldadas com 

maior aporte de calor (A, B, C e CON). Este resultado ê coeren 

te com os reportados por EVANS (44 ). 

V.4.2. Zona termicamente afetada do metal de base 

Como reportado no capítulo 2, a fração de grãos gros

seiros na ZTA depende de 5 fatores: do ângulo entre o eletro 

do e a face do chanfro d"'); da distância D (35); do aporte de 

calor (35); da presença de elementos de liga que inibam o crês 

cimento dos grãos na fase austenltica (item II.1.2), e da tem 

peratura de preaquecimento e entrepasses (17,35). No presen 

te estudo, foi avaliada apenas a influência dos três pri

meiros fatores, dentro dos seus limites de variação constantes 

das tabela III.5 e III.6. 

Neste estudo, todos os conjuntos de parâmetros empre 

gados na SAW-NG foram capazes de refinar completamente a micro 

estrutura da ZTA ao longo da zona de ligação, uma vez que, co 
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mo reportado no item IV. 6.3, as poucas regiões de qrãos grossei_ 

ros presentes nesta região foram devidos a desalinhamentos do 

passe de solda. Entretanto, nem todos os desalinhamentos cau 

saram a formação de grãos grosseiros na ZTA, pois,somente aque 

les que proporcionaram grãos colunares adjacentes â zona de lî  

gação após a deposição dos passes subseqüentes, proporcionaram 

grãos grosseiros na ZTA. Na maioria dos passes desalinhados, 

isto não ocorreu. 

Do exposto no parágrafo anterior, pode-se concluir, ge 

nericamente, que o refino total da ZTA é possível, e que, den 

tro dos limites de variação dos parâmetros e geometrias de chan 

fros utilizados nas amostras SAW-NG, este refino não foi fun 

ção da distância D o nem da tensão de soldagem. 

Como se pode observar nas macrografias das amostra A, 

B e C (figura IV.1), a reta que passa nos pontos de máxima per 

centagem de grãos colunares no metal de solda se afasta da zo

na de ligação ã medida que. a distância D cresce. Observa-se 

também, que a região de grãos colunares do passe de solda se 

afasta quase na mesma proporção, aumentando a espessura da re 

região de grãos reaquecidos junto ã zona de ligação e, por con 

seguinte, reduzindo esta espessura na região de superposição 

de passes. Com base nessas observações, pode-se explicar a 

maior ocorrência de regiões de grãos grosseiros para a distân 

cia D = 6,0mm (tabela IV.6) nas amostras soldadas em chanfro 

estreito com arame 05nm (Al e Bi). Nessas sub-amostras, a pro 

babilidade de um desalinhamento,causado por um sopro magnético 

de pequena intensidade, proporcionar o aparecimento de grãos 

grosseiros na ZTA é maior em relação às amostras eujas distân

cias D são maiores (A2, A3, B2, B3, Cl e C2), devido ã menor 

espessura de grãos reaquecidos, normalmente presentes nessas 

sub-amostras junto ã zona de ligação. Conclui-se, então, que 

a distância D influiu no refino total do microestrutura da ZTA 

porque, quanto maior, melhor absorveu os desalinhamentos dos 

passes de solda. 

Na tabela IV.6, verifica-se que a quantidade de regjl 
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ões de grãos grosseiros na ZTA da amostra A (34v} é muito maior 

do que as verificadas nas amostras B (30V) e C (32V). Neste 

caso, verificou-se também que a amostra A apresentou mais pa£ 

ses desalinhados do que as amostras 8 (3nv) e C (32V),como n,o£ 

tra a figura IV.1. As mesmas observações foram feitas para a 

amostra E em relação â amostra D (figura IV.1). Este comporta 

mento indica que a tensão de soldagem também influiu nc refino 

total da microestrutura da ZTA, já que quanto maior, proporcio 

nou o aparecimento de maior número de passes desalinhados o, em 

conseqüência, de regiões de grãos grosseiros na ZTA. 

A presença de qrãos grosseiros na ZTA referentes a to 

dos os passes de solda depositados, adjacentes ã zona de liga

ção na amostra soldada com chanfro convencional, indica que a 

redução do ângulo de abertura do chanfro aumenta o refino da ini 

croestrutura da ZTA. Este resultado está de acordo com o mode 

Io proposto por DOLBY e SAUNDERS (17) (figura II.5). 

Em relação ao refino de microestruturas da ZTA, con

clui-se, então, que a redução da tensão de soldagem, o aumento 

da distância D e, principalmente, a redução da abertura do chan 

fro dimininuem a quantidade de regiões de grãos grosseiros da 

ZTA, considerando-se os seus limites de variação no presente 

estudo. 

0 fato da microestrutura da ZTA adjacente ã zona de lî  

gaçâo ter se apresentado sempre quase toda refinada nas amos

tras soldadas em chanfro estreito, foi a causa da grande seme

lhança de microestrutura observada nesta reqíão em todas as a-

mostras soldadas em chanfro estreito. Não se observou diferen 

ça entre as amostras mesmo quando da ocorrência de grãos gros_ 

seiros. 

A presença de microsegregações na ZTA adjacente ã zona 

de ligação, resultou em alterações de microestrutura, que fo 

ram observadas em todas as sub-amostras soldadas em chanfro es 

treito e na amostra CON (figura IV.17). Nesta região, a pre 

sença de microsegregações proporcionou a formação de bainita 

granular de primeira espécie, cuja dureza máxima variou de 
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401HV0,05 nos grãos grosseiros a 334HV0,05 nos grãos refina 

dos. Na ausência dessas microsegregações, essa região apresen 

tou bainita granular de segunda espécie e bainita inferior na 

região de grãos grosseiros, e grãos poligonais muito finos de 

ferrita na região refinada, cujas durezas máximas foram 

347HV0,05 e 327HV0.05, respectivamente (iten IV.6). Os valores 

de microdurezas obtidos indicam que os constituintes microestru 

turais observados nesta região na presença ou não de microse

gregações não são frágeis, e que a presença dessas microsegra-

gações não aumenta muito a dureza nesta região. Conclusão î  

dêntica foi reportada por THREADGILL e GARDW0OD (45). 

Esses resultados indicam que a variação do aporte de ca 

lor, da tensão de soldagem e da distância D não influíram nos 

tipos e nas microdurezas dos constituintes microestruturais pre 

sentes nas regiões de grãos grosseiros e de grãos refinados. 

V.5. Análise do comportamento mecânico 

V.5.1. Resi stência mecânica 

A resistência mecânica das juntas soldadas em chanfro 

estreito na direção transversal ao cordão de solda foi, em ge 

ral, superior ã do metal de base (tabela IV.3), exceto nas sub-

amostras B2, B3, B4, Dl, D2, El, E2 e CON. 

Dentre as sub-amostras soldadas com arame 05mm, as sub-

amostras B2, B3 e B4 são as que apresentaram teores de carbono 

no metal de solda abaixo de 0,07% (tabela IV.2). A amostra CON 

também apresentou teor de carbono no metal de solda abaixo des 

se limite. Conclui-se, então, que o teor de carbono influiu na 

resistência mecânica do cordão de solda na direção transversal 

deste, já que acima de 0,07% proporcionou resistência do cordão 

de solda maior do que a do metal de base nesta direção. 

Como já, discutido no item V.3, o aumento do teor de 

carbono é função do aumento da penetração, que, por sua vez, é 

função do aumento de tensão de soldagem e, provavelmente, da 
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redução da distância D. Por conseguinte, conclui-se que o au 

mento da resistência do cordão de solda é função do aumento 

de tensão e da diminuição da distância D. 

Quanto às sub-amostras soldadas com arame 04nun (Dl, D2, 

El e E2), verifica-se que todas apresentaram resistência mecâ

nica inferior ao metal de base (tabela IV.3). Isto se expli

ca pelo baixo aporte de calor e pelo teor de C e de Mn apresen 

tados por essas sub-amostras. Este resultado é coerente com 

os de EVANS (44, 54), que concluiu que a redução no aporte de 

calor, e a redução simultânea de carbono e manganês no metal de 

solda reduzem sua resistência mecânica. Para esse grupo de 

sub-amostras, não foi possível identificar a influência da ten 

são de soldagem, jâ que não houve diferença de resultados. 

V.5.2. Dureza 

Os resultados de dureza HVl no metal de solda das sub-

amostras soldadas em chanfro estreito, revelaram uma nítida in 

fluência da tensão de soldagem, da distância D e do aporte de 

calor (figura IV.8). Nessas sub-amostras, a redução da distân 

cia D e aumento da tensão de soldagem proporcionaram o aumento 

de dureza HVl. Isto pode ser explicado com base no teor decar 

bono no metal de solda.(tabela IV.2), da mesma forma apresenta

da no item V.5.1. Além disso, a redução do aporte de calor re 

sultou na redução da dureza, resultado este também obtido por 

EVANS (44). 

Os valores de dureza, a exemplo da resistência mecâni

ca, aurrantaram com o aumento dos teores de elementos de liga, de 

vido ao endurecimento por solução sólida. Como mostra a tabe

la IV. 2, o metal de solda referente às sub-amostras soldadas 

com arame 04ntm, em relação ãs referentes às sub-amostras solda 

das con arame 05mn, apresentaram teores mais elevados de Ni e 

mais reduzidos de Mn. PA RAN HO S (58), concluiu que o Ni não é 

tão eficaz quanto o Mn no aumento da dureza. Para as sub-amos» 

trás soldadas com arame 04mm, infere-se, então, que a dureza 



53 

mais reduzida verificada nessas sub-amostras deve-se â redução 

do aporte de calor e ã redução dos teores de Mn. 

V.5.3. Tenacidade ao impacto ISO-V 

V.5.3.1. Zona de ligação 

As curvas apresentadas na figura IV.4 mostram que não 

existe influência da tensão de soldagem e da distância D nos 

valores de EA na zona de ligação para o conjunto de sub-amo£ 

trás soldadas com arame 05mm (Al a A3, Bi a B3, Cl e C2). Ex 

cetua-se dessa regra os valores referentes a -30 C, ende o au 

mento da tensão de soldagem proporcionou o aumento discreto dos 

valores de EA. 

A razão da obtenção de valores de EA tão próximos foi 

a grande semelhança de microestrutura na região da zona de l_i 

gação apresentada pelas sub-amostras desse conjunto (figuras 

IV.15 e IV.17). Entretanto, a amostra CON apresentou valores 

de EA comparáveis aos das sub-amostras citadas, apesar de ter 

apresentado grande quantidade de regiões de grãos grosseiros 

junto ã zona de ligação. Essas regiões de grãos grosseiros, co 

mo discutido no item V.4.2, não contêm microconstituintes frá 

géis e, além disso, os microconstituintes presentes apresenta

ram microdurezas pouco superiores âs apresentadas pelas regiões 

de grãos refinados. Locio, não há razão para que houvesse dif£ 

renças sensíveis. 

Quanto aos valores obtidos a -30 C, verificou-se que 

a tendência de resultados apresentada na figura IV.4 é a mes_ 

ma apresentada nas figuras IV.5 e IV.6 referentes ao metal de 

solda, porém em menor escala. Neste caso, o posicionamento do 

entalhe na zona de ligação pode explicar essa tendência. Como 

se observa nas macrografias da figura IV.1, o aumento da ten 

são de soldagem provoca uma ondulação mais apentuada na zona 

de ligação e, em conseqüência, maior participação do metal de 

solda e da ZTA no plano do entalhe dos corpos de prova, ou se 

ja, o metal de solda aumenta sua participação nos resultados 

da zona de ligação. 
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O efeito do aoorte de calor na tanacidade ao impacto 

ISO-V da zona de ligação foi comprometido em razão da diferen 

ça de composição química do metal de solda (tabela IV.2) apre 

sentada pelos conjuntos de amostras soldadas com arames 04mm 

(O e E) e 05mm (A, B e C). Em conseqüência, nada se pode con 

cluir em relação ao aporte de calor. 

A tenacidade ao impacto ISO-V do metal de base (aço 

DIN 20MnMoNi55) é inferior ã tenacidade da zona de ligação de 

qualquer sub-amostra soldada em chanfro estreito (figura IV.3), 

em razão da microestrutura bem mais grosseira presente no me 

tal de base (figura IV.9). Em conseqüência, conclui-se que a 

soldagem do aço DIN 20MnMoNi55 por arco submerso em chanfro es 

treito proporciona zonas de ligação com tenacidade ao impacto 

ISO-V superiores ã deste aço. 

V.5.3.2. Metal de solda 

A tenacidade ao.impacto do metal de solda das amostras 

A e E foi avaliada no centro da região de superposição de pas> 

ses e na região de maior fração de grãos colunares (centro do 

passe de solda), não se constatando variações significativas 

entre essas localizações nas amostras A, B e'C (figuras IV.5 e 

IV.6). Nas amostras D e E, a região de superposição de passes 

apresentou T.. Jf T-g e T..__ inferiores â região do centro do 

passe de solda. Este comportamento é devido ã microestrutura 

mais refinada presente na região de superposição de passes 

(figuras IV.11 e IV.13). 

A influência da tensão de soldageir. e da distância D 

nos valores de EA do metal de solda das amostras soldadas em 

chanfro estreito foi marcante, como mostram as figuras IV.5 e 

IV. 6. Constata-se, de uma forma geral, que o aumento da tensão 

de soldagem e da distância D proprocionaram o aumento de valo

res de EA no patamar superior de energia e na região de trans_i 

ção. Este fato pode ser atribuído às variações dos teores de 

carbono e molibdênio resultantes das variações desses parâme

tros de soldagem (tabela IV.2). 
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Quanto ã tensão de sol flag em, verifica-se que os teores 

de carbono no metal de solda aumentaram com o aumento deste pa 

râmetro. Segundo BONNET (60), o aumento do teor de carbono de 

0,06% até 0,11% causa um ligeiro decréscimo na temperatura de 

transição dütil-frãgil. Este decréscimo está associado à ação 

dos carbonetos no refino da microestrutura. 

Quanto ã distância D, o seu aumento resultou no auraen 

to dos teores de molibdênio e, em conseqüência, no aumento dos 

valores de EA do metal de solda. Na análise dos resultados de 

impacto ISO-V obtidos por BRUCKNER e colaboradores (61) em me 

tais de solda do tipo Mn-Mo-Ni com qualidade nuclear, constata 

-se que o aumento do teor de molibdênio na faixa de 0,35% a 

0,62% resultou no aumento dos valores de EA a 0°C. Por outro 

lado, SAKAKI (62) reporta que o aumento do teor de molibdênio 

até 0,2% resulta no aumento da tenacidade dos metais de solda 

depositados por eletrodos revestidos, e que, além desse limite, 

a tenacidade cai. Segundo este autor, a queda da tenacidade p<i 

rece estar assossiada â precipitação de Mo2C na matriz de fer-

rita acicular. 

GARLAND e KIRKWOOD(63) observaram que a precipitação 

de Mo2C é acelerada pela presença de A1N. Para os metais de 

solda cujos teores de alumínio e nitroqênio são baixos, como os 

do presente estudo, a precipitação de MOjC deve ser retardada, 

permitindo, assim, que maiores teores de molibdênio ainda resul 

tem em aumentos de tenacidade ao impacto. 

Em relação ãs amostras soldadas com arame 04mm (D e E), 

constatou-se a diminuição de T...., T,_ e T.0Q_ comparativamen 

te ãs amostras soldadas com arame 05mm (fiquras IV. 5 e IV.6). 

Segundo EVANS (44, 54), as reduções do aporte de calor e do teor 

de Manganês, como ocorre nas amostras D e E em relação ãs amo£ 

trás A, B e C, resultariam em um comportamento oposto. Entre

tanto, PARANHOS (58) observou comportamento semelhante em me 

tais de solda do tipo C-Mn, para teores de Mn de 0,86%e1,59%, 

quando o entalhe foi posicionado defasado do centro de solda, 

ou seja, com maior participação da região de grãos reaquecidos 
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no plano do entalhe. O autor atribuiu esse comportamento ao 

elevado nível do patamar superior de enerqia e ao baixo limite 

de escoamento apresentado pelo metal de solda com 0,86% de Mn. 

Essas premissas aplicam-se ãs amostras D e E (figuras IV.5 e 

IV. 6, e tabela IV.3), assim como a constatação da maior evidên 

cia dosse comportamento na região de superposição de passes, on 

de é maior a participação de grãos reaquecidos no plano do en 

talhe do corpo de prova. 

Os corpos de prova de impacto que foram retirados do 

metal de solda da amostra CON não. tiveram seus entalhes lòcalî  

zados em qualquer região especifica. Em conseqüência, foi mui_ 

to grande a probabilidade do plano de entalhe cortar maior quan 

tidade de grãos refinados do que os corpos de prova retirados 

das amostras A a E com entalhe no centro do passe de solda. Os 

melhores resultados obtidos pela amostra CON (figuras IV.5 e IV.6), foram 

neste caso, conseqüência da maior percentagem de grãos refina

dos no plano de entalhe. Tal comportamento foi observado por 

vários autores (4 3, 44, 57,58). o metal de solda da amostra CON 

apresentou também melhor tenacidade comparativamente ã região 

de superposição de passes do metal de solda das amostras solda 

das em chanfro estreito (A e E). Nesta região, verifica-se que 

a microestrutura ê mais qrosseira do que a presente na região 

de grãos reaquecidos (figuras IV.12 e IV.13), e também mais 

grosseira do que a observada no interior dos grãos colunares 

(figura IV.11). Logo, esse comportamento se justifica pela 

maior quantidade de grãos refinados, ou de microconstituintes 

refinados, presentes no plano do entalhe da amostra C0N. 

V.6. Considerações finais 

V.6.1. 0 diâmetro do arame 

A diminuição do diâmetro do arame, para os mesmos pa 

râmetros de soldagem, aumenta a pressão do arco elétrico e, 

por conseguinte, aumenta a penetração e diminui a relação lar 
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gura/espessura do passe de solda depositado. Além.disso, o au 

mento do diâmetro do arame permite a utilização de maiores cor 

tentes de soldagem, proporcionando, assim, maior volume de me 

tal depositado por passe de solda, para uma mesma velocidade 

de deslocamento do cabeçote de soldagem. Este maior volume e£ 

tá diretamente relacionado â maior produtividade. 

Especificamente em relação â SAW-NG, o passe de solda 

deve ter a maior relação largura/espessura possível (item II.2.4), 

a penetração deve ser apenas a suficiente para prevenir fal_ 

tas de fusão e outras descontinuidades na zona de ligação, e 

o volume de metal depositado por passe de solda deve ser o 

maior possível. Logo, o diâmetro do arame deve ser o maior po£ 

sível, desde que a junta soldada preencha todos os requisitos 

de qualidade especificados. 

Comparando-se o número de passes de solda depositados 

por unidade de espessura do chanfro nas amostras soldadas em 

chanfro estreito (figura IV.1), constata-se que as deposições 

com arame 05mm (amostras A, B e C) proprocionaram maior Drodu-

tividade do que as deposições com arame 04mm (amostras D e E) , 

l,48mm/passe de solda e l,25mm/passe de solda, respectivamente. 

As propriedades mecânicas das juntas soldadas com ara 

mes 04mm e 05mm foram, em geral, semelhantes (capítulo IV), e 

satisfizeram os requisitos de qualidade especificados (tabela 

III.1) com boa margem de segurança. 

Conclui-se, então, que a deposição com arame fJ5mm ê 

mais adequada ã SAW-NG, no universo de parâmetros de soldagem 

e geometrias de chanfro utilizados no presente estudo. 

V.6.2. Otimização dos parâmetros de soldagem 

Dentro do escopo deste trabalho, os critérios para se 

avaliar o desempenho de um conjunto de parâmetros na SAW-NG são 

o desempenho operacional, as propriedades mecânicas, o refino 

de grãos da ZTA e a produtividade. Com base nesses critérios 

e considerando-se as discussões apresentadas nos itens V.2 a 
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V.5, e V.6.1, conclui-se que: 

- em relação aos passes de enchimento, as sub-anostras A2(34v,. 

7,0mm), CK32V, 7,0mm) eC2(32V, 7,5mm) obtiveram os melho 

res desempenhos. Para utilização industrial, recomenda-se, 

por medida de segurança, o emprego dos conjuntos de parãme 

tros de soldagem referentes âs sub-amostras A2 ou Cl, em râ  

zão da distância D referente ã sub-amostra C2 ser muito pró

xima ã distância que proporcionou a ocorrência de desconti-

nuidades na zona de ligação (8mm). 

- em relação aos passes de acabamento e beneficiamento, todas 

as sub-amostras apresentaram desempenho semelhante (A4, B4, 

C2, D2). Recomenda-se, então, a utilização do conjunto de 

parâmetros cuja tensão de soldagem seja id?:itjca ã relaciona 

da para os passes de enchimento, a fim de se evitar possíveis 

diferenças bruscas de penetração na interface passes de enchi_ 

mento-passes de acabamento. 
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VI. CONCLUSÕES 

Na soldagem do aço DIN 20MnMoNi55 laminado a quente por 

arco submerso em chanfro estreito com espessuras de 120mm e 50mn>, 

e em chanfro convencional com espessura de 120mm, utilizou-se 

fluxo do tipo DIN 8b435 e arame do tipo DIN S3NiMol 05mme04mm. 

A avaliação do desempenho operacional na soldagem, e das proprî  

edades mecânicas e microestruturais das juntas soldadas com os 

conjuntos de parâmetros constantes das tabelas III.5 e III.6 , 

permitem concluir que: 

19) Na SAW-NG, a técnica de soldagem empregada - 1 arame, 2pa£ 

ses por camada, sem oscilação - revelou-se adequada, com os pa

râmetros de soldagem e geometrias de chanfro utilizadas. 0 ní

vel de complexidade de execução foi o mesmo da SAW convencional. 

29) E possível obter-se, na SAW-NG, zonas termicamente afeta 

das do metal de base sem granulação grosseira. Porém, este refi_ 

no depende da otimização do aterramento. 

39) Na SAW-NG, a deposição com arame 05mm proporcionou maior 

produtividade na fabricação da junta soldada. Comparativamente 

â SAW convencional, a SAW-NG proporcionou maior produtividade 

e uma economia significativa de consumíveis de soldagem. 

49) Todos os conjuntos de parâmetros de soldagem utilizados 

na SAW-NG e na SAW convencional proporcionaram propiedades me

cânicas compatíveis com as especificações do aço DIN 20MnMoNi55. 

Especificamente em relação à tenacidade ao impacto ISO-V, o me

tal de base (aço DIN 20MnMoNi55) apresentou resultados piores 

do que a sua zona termicamente afetada, e do que o metal de sol_ 

da de todos os conjuntos de parâmetros de soldagem utilizados. 

59) A SAW-NG e a SAW convencional conduziram, em geral, a re 

sultados semelhantes de tenacidade ao impacto na zona de liga 

ção. 
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69) Na SAW-NG, o aumento da distância do centro do- arame à fa

ce do chanfro proporcionou o aumento da dureza e da tenacidade 

ao impacto ISO-V do metal de solda, e contribuiu para o refino 

total da microestrutura da zona termicamente afetada do metal 

de base. A distância igual a 7mm (sub-amostras A2, B2, e Cl)foi 

a que proporcionou melhor desempenho operacional para deposi

ções com arame 05mm a 700A, enquanto que aw distâncias 6,5mm e 

5,5mm proporcionaram desempenho satisfatório para as deposições 

com arame 05mm a 600A, e com arame 04mm a 550A e 480A, respect^ 

vãmente. 

79) Na SAW-NG, o aumento da tensão de soldagem proporcionou o 

o aumento da resistência a tração, da dureza, e da tenacidade 

ao impacto ISO-V do metal de solda, enquanto a sua redução con

tribuiu para o refino total da microestrutura da zona termica

mente afetada do metal de base. A variação da tensão de solda

gem não influiu no desempenho oprracionai. 

89) 0 aumento do aporte de calor resultou na redução da fração 

de grãos colunares do metal de solda. A análise de outras possí

veis influências dessa variável foi prejudicada,pela diferença 

considerável de composição química entre os conjuntos de amos

tras soldadas com arame 05mm (maior aporte de calor) e 04mm (me 

nor aporte de calor). 

99) As microsegregações do metal de base resultaram na altera

ção da microestrutura e no aumento da microdureza da s'ia zona 

termicamente afetada. Porém, estas não resultaram em alterações 

da tenacidade ao impacto ISO-V da zona de ligação. 

109) Para a SAW-NG, os conjuntos de parâmetros utilizalos nas a 

mostras A2 (700A, 34V, 500mm/min, 7,0mm), Cl (700A, 32V, 500mm/ 

min, 7,0mm) e C2 (700A, 32V, 500mm/min, 7,5mm) foram os que a-

presentaram os melhores desempenhos gerais para passes de enchi_ 

mento, enquanto todos os conjuntos de parâmetros referentes â 

passes de acabanento obtiveram desempenhos semelhantes. 
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TABELA II.l. Composição química e Dropriedades mecânicas especifi^ 

cadas do aço DIN 20MnMoNi55 (5). 

Composição química (% em peso) 

C : 

S i : 

Mn: 

P : 

S : 

Cr: 

Mo: 

N i : 

0 , 1 7 - 0 , 2 5 

0 , 1 5 - 0 , 3 0 

1 , 1 5 - 1 , 5 0 

0 , 0 1 2 max. 

0 , 0 1 5 max. 

0 , 2 0 max. 

0 , 4 5 - 0 , 6 3 

0 , 4 0 - 0 , 8 0 

A l : 

V : 

Co: 

Ta: 

Cu: 

Sn: 

N 2 : 

A s : 

0 , 0 1 0 - 0 , 0 4 0 

0 , 0 2 0 max. 

0 , 0 3 0 max. 

0 , 0 3 0 max. 

0 , 1 0 max. 

, 0 , 0 1 6 max. 

0 , 0 1 5 max. 

0 , 0 3 6 max. 

Propriedades mecânicas 

Ensaio de tração - temperatura ambiente 

Limite de resistência: 560-700 MPa 

Limite de escoamento: 0,2%: >̂ 390 MPa nin. 

Alongamento: 19% min. 

Redução de área: 45% min. 

Ensaio de impacto (Charpy ISO-V) 

Energia absorvida 

Individual 09C: 34J min. 

Média de 3 corpos de prova a 09C: 41J min. 

Individual 309C: 68J min. 

Patamar superior da curva energia absorvida x temperatura: 100J min. 

Expansão lateral 

Individual 309C: 0,9mm min. 
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TABELA II.2. Valores práticos para a largura do chanfro em fun 

ção do diâmetro do arame (39) 

Diâmetro do 
arame (mm) 

1.6 

2,4 

3,2 

4 

5 

6 

Larciura do 
chanfro(mm) 

10 

13 

15 

18 

22 

26 

Técnica de soldagem: 

1 arame 

2 passes por camada 

sem oscilação 



70 

TABELA III.l. Composição química e propriedades mecânicas do aço 

DIN 20MnMoNi55 utilizado nas amostras. 

Composição química (% peso) 

C Si Mn P S Ni Mo Cr 

Superf.l 0,21 0,24 1,46 0,009 0,003 0,56 0,44 0,1 

Centro 0,23 0,24 1,50 0,011 0,002 0,58 0,47 0,1 

Superf.2 0,21 0,23 1,48 0,009 0,003 0,55 0,44 0,1 

Al V Ta Cu Co N Sn As 

Superf.l 0,018 <0,01 <0,03 0,05 0,013 0,008 0,006 0,018 

Centro 0,017 <0,01 <0,03 0,05 0,014 0,009 0,006 0,017 

Superf.2 0,023 <0,01 <0,03 0,05 0,013 0,008 0,006 0,017 

Tração - temperatura ambiente, resultados de 6 determinações por 

direção no início e final da chapa. 

Direção . Limite de Limite de Alongamento Redução 
resistência escoamento .(%) de área 

(MPa) (MPa) (%) 

Normal 627 a 662 490 a 505 17,0 a 23,0 57,8 a 64,0 

Transversal 627 a 660 480 a 510 21,0 a 23,5 61,3 a 68,0 

Impacto ISO-V - 09C resultados de 6 determinações por direção no î  

nício e final da chapa. 

Direção Energia absorvida Expansão lateral Fratura frágil 

(J) (mm) (%) 

Normal 71 a 86 1,1 a 1,3 55 a 60 

Transversal 71 a 134 1,1 a 2,0 60 a 90 

Obs: 1) Valores especificados - veja tabela Il.l. 

2) Os ensaios de tração e impacto foram realizados após trata 

mento térmico de alívio de tensões simulado. 
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TABELA III.2, 

Elemento 

Teor(05) 

Composição química de referência dos arames utilizâ  

dos nas soldagens das amostras fornecidas pelo fabrî  

cante. 

(% peso) 

C Si Mn P S Ni Mo 

0,12 0,10 1,6 <0,010 <0,012 0,90 0,60 

Elemento 

teor(05) 

Cu Cr Al N, Ta 

<0,01 <0,10 <0,1 <0,025 0,012 0,020 

TABELA III.3. Composição química, índice de basicidade e granulo-

metria do fluxo OP41TT utilizado na soldagem das a 

mostras. 

Composição química - principais elementos 

Na20 MgO A12°3
 Si02 K2° C a 0 C a F2 

Teor(%peso) 0,66 29,41 18,96 12,27 0,83 7,83 28,80 

índice de basicidade (IB) IB = 3,1 

IB = 
CaO + MgO + BaO + K20 + Na20 + Li20 + CaF2 + 1/2(MnO + FeO) 

Si02 + 1/2 (A1203 + Ti02 + Zr02) 

Granulometria 

Tamanho grão(nm) <0,3 0,3-0,4 0,4-0,6 0,6-0,75 0,75-1,00 1,0-2,0 2,0-3,0 

% peso 1,7 0,8 4,9 16,4 27,8 48,4 
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TABELA III.4. Composição química e propriedades mecânicas das com 

binações arame S3NiMol 05mm/fluxo 0P41TT e arame 

S3NiMol 04mro/fluxo 0P41TT utilizado nas soldagens 

das amostras (qualificação dos consumiveis). 

Composição química (% peso) 

Elementos 

Teores(04) 

Teores(05) 

Elementos 

Teores (04) 

Teores(05) 

C Si Mn 

0,06 0,16 1,18 

0,08 0,19 1,30 

Cr Al V 

0,05 0,013 0,01 

0,05 0,015 <0,01 

Tração - longitudinal no centro do < 

Temperatura 
(9C) 

Ambiente(04) 

Ambiente(05) 

Impacto ISO-V 

P 

0,013 

0,011 

Ta 

<0,01 

<0,01 

rordão 

Limite de Limite de 
resistência escoamento 

(MPa) (MPa) 

601 517 

646 556 

- 09C, transversal ao 

superfície da peça. 

S 

0,006 

0,005 

Cu 

0,04 

0,06 

de solda, 

Ni 

1,50 

0,91 

Co 

0,010 

0,006 

Alongamento 
(%) 

27,0 

22,4 

Mo 

0,63 

0,55 

N 

0,009 

0,012 

Redução 
de área 

(%) 

71,0 

69,8 

cordão com entalhe normal 

Energia absorvida Média Expansão lateral Fratura frágil 
(J) (J) (mm) (%) 

(04)167 168 161 165 2,0 1,9 1,8 0 0 0 

(05)158 157 144 153 2,1 2,0 2,1 0 0 0 

Obs - Parâmetros de soldagem utilizados: 

(04) 550A, 29V, 550mm/min., T, = , prê-aquecimento >1509C, inte£ 

passes £2509C, alívio de tensões = 5509C/50h + 3x(6009C/8h). 

(05) 700A, 32V, 500mm/min., T, = , pré-aquecimento >1509C, inter 

passes <2509C, alívio de tensões = 5509C/50h + 3x(6009C/8h). 
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TABELA III.5. Parâmetros utilizados nas soldagens das amostras 

com chanfro estreito. 

Amostra 

Sub-amostra 

Corrente (A) 

Tipo de corrente 

Velocidade (mm/min) 

Tensão (V) 

Distância D(ram) 

Presquecimento (°C) 

Interpasses (Ocj 

Põs-aquecimento 

Alivio de tensões 

A 

Al A2 A3 

700 

A4 

600 

B 

BI B2 B3 

700 

B4 

600 

C 

Cl C2 

700 

D 

Dl 

550 

D2 

480 

E 

El 

550 

E2 

480 

contínua, polaridade positiva 

470 a 530 

34 

6,0 7,0 8,0 

34 

6,5 

30 

6,0 7,08,C 

32 

6,5 

32 

7,07,5 

520a580 

29 28 31 30 

5,5 

>_150 

^250 

280 + 209C, >6h 

5509C/24h + 6009C/8h + 6009C/8h, velocida 
de de aauecimento e resfriamento:20°C/h, 
entre os natamares a teniDeratura foi redu 
zida até 4509C. 

Observações 1) intervalo de corrente: - 20A 

2) intervalo de tensão: - IV 

3) altura do fljxo: 20mm; "Stick-out": 20mm 

Definição das sub-amostras* 

Amostra 

A 

B 

Sub 
amostra 

Al 

A2 

A3 

A4 

BI 

B2 

B3 

B4 

Passe 
inxcial 

19 

219 

419 

619 

19 

219 

419 

639 

Passe 
final 

209 

409 

609 

849 

209 

4 09 

629 

849 

Amostra 

C 

o 

E 

tíub 
amostra 

Cl 

C2 

ccpiplemen 
taçâb 

Dl 

D2 

El 

E2 

Passe 
inicxal 

19 

319 

rest 

19 

319 

19 

339 

Passe 
final 

269 

529 

ante 

309 

399 

329 

419 
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TABELA III.6. Parâmetros utilizados na soldagem da amostra com 

chanfro convencional (amostra CON). 

Corrente: continua, 680 a 720 A, polaridade positiva. 

Velocidade: 470 a 530mm/min. 

Tensão: 28 a 32V 

Altura do fluxo e "stick-out": 20 a 25mm 

Temperatura de preaquecimento, de entrepasses, de pós-aquecimento e 

alívio de tensões: veja Tabela III.5. 



Jl> 

TADELA IV.1. Avaliação da forma do passe de solda, da retirada da 

escória, e das condições operacionais das soldagens 

das amostras com chanfro estreito. 

Ident. 

Al 

A2 

A3 

A4 

BI 

B2 

B3 

B4 

Cl 

C2 

Arame 05mm 

FC 

boa 

boa 

ruim 

boa 

boa 

boa 

ruim 

boa 

boa 

regular 

RE 

boa 

boa 

ruim 

boa 

boa 

boa 

ruim 

boa 

boa 

regular 

CO 

regulares 

boas 

boas 

boas 

regulares 

boas 

boas 

boas 

boas 

boas 

Ident. 

Dl 

D2 

El 

E2 

Arame 

FC 

boa 

boa 

boa 

boa 

04mm 

RE 

boa 

boa 

boa 

boa 

CO 

boas 

boas 

boas 

boas 

FC = forma do cordão 

boa: ângulo entre as superfícies do passe de solda e da parede do chan
fro sempre obtuso. 

regular: apresenta várias regiões com ângulo reto. 

ruim: apresenta várias regiões com ângulo agudo. 

RE = retirada de escória. 

boa: escória auto-destacável,, 

regular: escória removida mecanicamente em algumas regiões. 

ruim: idem anterior, com retenção em algumas regiões na zona 
de ligação. 

CO = condições operacionais 

boas: sem problemas operacionais. 

regulares: ocorrência de abertura de arco entre o cabeçote de 
soldagem e a face do chanfro na chapa de entrada, 
indicando o risco deste tipo de ocorrência duran 
te o deslocamento do cabeçote na amostra. 
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TABELA IV.2. Composição química do metal de solda das amostras. 

B - A M O S T . A l 

C 

S 

Mn 

Ni 

Cr 

Si 

P 

Nfc> 

V 

Al 

N 

Ta 

CU 

Co 

Sn 

0,080 

0,004 

1,35 

0,98 

<0,10 

0,27 

0,011 
0,539 

0,009 

0,017 

0,012 

<0,03 

0,054 

0,008 

0,006 

A2 

0,076 

0,004 

1,27 

0,99 

<0,10 

0,25 

0,010 

0,603 

0,010 

0,014 

0,013 

<0,03 

0,052 

0,009 

0,006 

A3 

0,070 

0,004 

1,29 

0,95 

<0,10 

0,24 

0,010 

0,651 

0,008 

0,016 

0,013 

<0,03 

0,054 

0,009 

0,006 

A4 

0,074 

0,004 

1,22 

1,0J 

<0,10 

0,23 

0,011 

0,589 

0,010 

0,017 

0,014 

<0,03 

0,056 

0,007 

0,006 

Bi 

0,076 

0,004 

1,26 

1,03 

<0,10 

0,23 

0,011 

0,597 

0,012 

0,010 

0,017 

<0,03 

0,062 

0,'J09 

0,006 

B2 

0,065 

0,004 

1,39 

0,89 

<0,10 

0,27 

0,009 

0,625 

0,011 

0,012 

0,017 

<0,03 

0,064 

0,008 

0,006 

B3 

0,062 

0,004 

1,31 

0,83 

<0,10 

0,26 

0,009 

0,688 

0,014 

0,010 

0,017 

<0,03 

0,066 

0,007 

0,006 

B4 

0,068 

0,004 

1,26 

0,85 

<0,10 

0,25 

0,010 

0,570 

0,014 

0,011 

0,020 

<0,03 

0,067 

0,007 

0,006 

C 

S 

Mn 

Ni 

Cr 

Si 

P 

Mo 

V 

Al 

N 

Ta 

Cu 

Co 

Sn 

ei 

0,074 

0,004 

1,39 

0,96 

<0,10 

0,27 

0,010 

0,601 

0,009 

0,017 

0,012 

<0,03 

0,05 

0,007 

0,006 

C2 

0,075 

0,004 

1,39 

1,01 

<0,10 

0,27 

0,010 

0,612 

0,009 

0,020 

0,013 

<0,03 

0,06 

0,008 

0,006 

Dl 

0,062 

0,004 

1,18 

1,46 

<0,10 

0,21 

0,015 

0,513 

0,009 

0,010 

0,014 

<0,03 

0,042 

0,013 

0,006 

D2 

0,063 

0,004 

1,15 

1,58 

<0,10 

0,20 

0,015 

0,473 

0,009 

0,012 

0,013 

<0,03 

0,040 

0,014 

0,006 

El 

0,067 

0,004 

1,17 

1,58 

<0,10 

0,21 

0,015 

0,584 

0,010 

0,009 

0,013 

<0,03 

0,042 

0,014 

0,006 

E2 

0,063 

0,004 

1,10 

1,60 

<0,10 

0,20 

0,015 

0,519 

0,009 

0,010 

0,015 

<0,03 

0,045 

0,014 

0,006 

CON 
Face 

0,060 

0,004 

1,35 

0,85 

<0,10 

0 ,20 

0,009 

0,530 

<0,01 

0,009 

0,016 

<0,03 

0,06 

0,008 

0,006 

CON 
Centro 

0,056 

0,004 

1,34 

0,85 

<0,10 

0 ,21 

0,010 

0,550 

<0,01 

0,007 

0,019 

<0,03 

0,05 

0,007 

0,006 

CON 
Raiz 

0,057 

0,008 

1,23 

0,90 

<0,10 

0,27 

0,008 

0,410 

<0,01 

0,002 

0,009 

<0,03 

0,07 

0,015 

0,006 



77 

TABELA IV.3. Resultados dos ensaios de tração transversais ao cor 

dão de solda, â temperatura ambiente. 

:orpo de 
Prova 

Al-TI 

A1-T2 

A2-T1 

A2-T2 

A3-TI 

A3-T2 

A4-T1 

Bl-Tl 

B1-T2 

B2-T1 

B2-T2 

B3-T1 

B3-T2 

B4-T1 

Cl-Tl 

C1-T2 

C2-T1 

C2-T2 

Dl-Tl 

D1-T2 

D2-T1 

El-TI 

E1-T2 

E2-T1 
CON face 

CON centro 

CON raiz 

Local de 
fratura 

metal de 

metal de 

metal de 

metal de 

metal de 

metal de 

metal de 

metal de 

metal de 

base 

base 

base 

base 

base 

base 

base 

base 

base 

solda 

solda 

solda 

solda 

solda 

metal de 

metal de 

metal de 

metal de 

metal de 

base 

base 

base 

base 

base 

solda 

solda 

metal de 

metal de 

base 

base 

solda 
solda 

metal de base 

solda 

Limite de 
resistência 

(MPa) 
635 

637 

636 

633 

637 

632 

633 

632 

631 

631 

629 

626 

626 

620 

632 

638 

635 

625 

620 

606 

605 

616 

598 

599 
612 

616 

642 

Limite de 
escoamento 
0,2% (MPa) 

453 

457 

452 

462 

432 

454 

453 

455 

459 

443 

426 

455 

454 

441 

469 

466 

473 

464 

467 

451 

442 

447 

446 

439 

470 

465 

490 

Obs; Valores especificados - veja Tabela II.1. 
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IV. 4. Resultados dos ensaios de impacto, (localizações 

do entalhe veja figura III.6). 

ZL = Entalhe na zona de ligação 

CP = Entalhe no centro do passe 

SP = Entalhe na superposição de passes 

Local do 
entalhe 

ZL 

CP 

SP 

ZL 

CP 

Temperatura 
<SC) 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-45 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-45 

-30 

0 

+ 30 

Energia 
Absorvida (J) 

18 

24 

85 

141 

146 

7 

24 

27 

88 

130 

167 

11 

39 

126 

144 

169 

50 

54 

91 

147 

151 

16 

50 

90 

130 

167 

178 

25 

45 

89 

171 

155 

23 

18 

27 

112 

140 

144 

22 

46 

107 

157 

159 

25 

20 

135 

167 

171 

38 

43 

100 

110 

157 

170 

26 

168 

145 

74 

134 

18 

132 

145 

continua 

Média 
(J) 

22 

32 

87 

160 

151 

15 

21 

27 

100 

138 

156 

17 

43 

102 

145 

164 

31 

37 

113 

148 

161 

27 

47 

95 

120 

156 

174 

a • # 



79 

Sub - Local, do Temperatura Energia Média 
Amostra entalhe ( C) Absorvida (J) (J) 

A2 SP -80 2.4 18 21 

-60 43 41 42 

-45 80 86 83 

-30 118 92 105 

0 152 158 163 158 

+30 169 170 170 

A3 ZL -80 20 24 22 

-60 73 27 49 50 

-30 141 79 110 

0 108 162 173 148 

+30 164 172 168 

A3 CP -80 12 18 15 

-60 40 28 34 

-30 126 149 138 

0 160 153 184 

+30 192 170 181 

A3 SP -80 25 63 16 35 

-60 69 50 60 

-30 135 87 111 

0 147 165 156 156 

+30 165 161 163 

0 130 137 137 135 

0 152 160 155 156 

0 148 148 159 152 

B1 ZL 

A4 

A4 

A4 

ZL 

CP 

SP 

-80 

-60 

-30 

-15 

0 

+ 30 

11 

32 

68 

139 

156 

161 

38 

48 

63 

145 

136 

151 

146 

continua. 

25 

40 

66 

142 

146 

156 

• • 



30 

Sub -
Amostra 

B1 

B1 

B2 

B2 

B2 

B3 

Local, do 
entalhe 

CP 

SP 

ZL 

CP 

SP 

ZL 

Temperatura 
<°c> 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 • 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-45 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

Energia 
Absorvida (J) 

28 

56 

79 

102 

150 

20 

17 

66 

112 

162 

20 

36 

73 

147 

175 

14 

26 

65 

134 

151 

10 

26 

49 

98 

151 

171 

30 

65 

109 

113 

157 

10 

24 

78 

118 

139 

21 

23 

96 

127 

149 

15 

26 

127 

140 

156 

32 

48 

102 

133 

157 

13 

34 

48 

89 

120 

160 

27 

90 

71 

141 

167 

34 

122 

67 

121 

94 

154 

73 

141 

154 

42 

162 

Média 
(J) 

19 

29 

79 

114 

145 

21 

20 

73 

120 

156 

18 

31 

98 

147 

166 

23 

37 

80 

136 

154 

12 

30 

49 

94 

142 

166 

29 

66 

90 

139 

162 

cont inua . . . 
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Sub - Local, do 
Amostra entalhe 

B3 CP 

B3 SP 

B4 

B4 

B4 

ZL 

CP 

SP 

C1 ZL 

C1 CP 

C1 SP 

Temperatura 
(°C) 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

0 

0 

0 

-80 

-60 

-40 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

+ 30 

Energia 
Absorvida (J) 

16 

29 

96 

143 

152 

6 

35 

93 

155 

152 

130 

156 

137 

43 

38 

110 

155 

161 

8 

37 

100 

125 

134 

150 

15 

33 

80 

91 

139 

147 

14 

25 

119 

135 

154 

11 

28 

91 

151 

152 

180 

150 

149 

21 

38 

51 

166 

159 

12 

45 

52 

127 

148 

.170 

17 

33 

D3 

39 

130 

147 

131 

156 

126 

157 

151 

164 

141 

136 

con ti 

Média 
(J) 

15 

27 

108 

136 

152 

9 

32 

92 

154 

152 

145 

154 

146 

32 

38 

81 

162 

160 

10 

41 

76 

126 

141 

160 

16 

33 

87 

95 

135 

147 

nua... 
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Sub-
Amostra 

C2 

C2 

C2 

D1 

D1 

Lccal. do 
entalhe 

ZL 

CP 

SP 

ZL 

CP 

Temperatura 
(SC) 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-45 

-30 

0 

+ 30 

Energia 
Absorvida (J) 

20 

48 

108 

120 

163 

140 

26 

31 

78 

126 

153 

154 

24 

30 

87 

133 

146 

150 

18 

39 

104 

147 

134 

13 

48 

54 

108 

129 

163 

18 

42 

59 

124 

150 

146 

16 

32 

94 

100 

141 

160 

12 

46 

98 

133 

128 

153 

23 

44 

106 

172 

131 

16 

47 

53 

110 

147 

157 

154 

146 

148 

139 

Média 
(J) 

19 

45 

84 

122 

156 

143 

21 

32 

86 

113 

147 

157 

18 

38 

93 

133 

137 

152 

21 

42 

105 

156 

133 

15 

48 

54 

109 

138 

160 

c o n t i n u a . . . 
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E1 CP 

E1 SP 

E2 

E2 

E2 

ZL 

CP 

SP 

Energia 
Absorvida 

19 48 

70 69 

126 127 

122 132 

151 161 

(J) 

34 

159 

Média 
(J) 

34 

70 

127 

138 

156 

Sub - Local, do Temperatura 
Amostra entalhe ( C) 

D1 SP -80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

D2 ZL 0 135 137 111 128 

CP 0 145 149 157. 150 

SP 0 149 159 182 163 

E1 ZL -80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

0 

0 

0 

30 

35 

68 

143 

133 

23 

60 

109 

135 

161 

22 

55 

130 

149 

157 

165 

144 

155 

46 

30 

65 

137 

147 

28 

33 

106 

150 

149 

23 

67 

106 

146 

151 

109 

162 

157 

36 

138 

143 

90 

154 

147 

150 

178 

37 

33 

67 

139 

140 

26 

47 

108 

143 

155 

23 

71 

118 

150 

154 

140 

152 

163 

c o n t i n u a . . . 
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Amostra Local, do 
entalhe 

CON ZL 

CON SOLDA 

METAL DE BASE 

Temperatura 
?C) 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

+ 20 

+ 40 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

+ 20 

+ 40 

-80 

-60 

-30 

0 

+ 30 

Energia 
Absorvid, 

25 

64 

125 

140 

140 

152 

169 

18 

29 

100 

154 

153 

181 

182 

12 

12 

29 

86 

124 

12 

34 

98 

131 

158 

152 

162 

44 

52 

99 

165 

171 

181 

168 

6 

35 

39 

71 

122 

a (J) 

21 

38 

76 

127 

158 

168 

164 

15 

87 

128 

154 

171 

181 

178 

75 

Média 
(J) 

19 

45 

100 

133 

152 

157 

165 

26 

56 

109 

158 

165 

181 

176 

9 

24 

34 

77 

123 
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TABELA IV.5. Percentaqem da região de grãos colunares no metal 

de solda. 

Sub-amostra Bi B2 

Percentaqem 77% 78% 

Sub-amostra B4 A4 

Percentaqem 75% 83% 

B3 

79 % 

Dl 

80% 

Cl 

83% 

El 

81% 

C2 

76% 

D2 

84% 

Al 

79% 

E2 

82% 

A2 

78% 

CON 

82% 

A3 
78% 

TABELA IV.6. Ocorrências de regiões de grãos grosseiros na zo 

na termicamente afetada das juntas soldadas em 

chanfro estreito. 

Sub-amostra: 

Quantidade de regiões 
com grãos grosseiros 

Al A2 A3 A4 Bi B2 B3 B4 

Sub-amostra: 

Quantidade de regiões 
com grãos grosseiros 

Cl C2 Dl D2 El E2 
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A.RA RM.RE 
(%) (MPo) 

TAXA 06 RESFRIAMENTO ( °C/h ) 

Toio d< rcsfriomtnlo ( *C /h) 

A = alongamento 
RA = redução de á 

rea 
RM = l i m i t e de re 

s i s t ê n c i a 
RE = l i m i t e de e s 

coamento 
EA = energia ab

sorvida do 
impacto ISO-V 

F i g . I I . 1 - Influên 
c ia da taxa de res_ 
friamento nas pro
priedades mecânicas 
do aço DIN 20MtfioNi55 

( 1 1 ) . 

Temperatura de auste 
n i t i zação: 890°C 
Composição química (%): 

c 
Si 
Mn 
P 
S 
Ni 
Cr 
Cu 
Mo 
Al 

P ig 
CCT 

com 
(7) 

0 ,17 
0 ,24 
1 ,46 
0 ,008 
0 ,005 
0 ,76 
0,04 
0 ,11 
0 ,53 
0 ,035 

. 1 1 . 2 -

do aço 
0,17%C 

9 

0 , 2 0 
0 , 2 1 
1 ,46 
0 ,010 
0 ,007 
0 , 7 8 
0 , 0 3 
0 , 1 0 
0 , 5 0 
0 , 0 2 1 

Diagrama 

DIN 20MnNí55 

e 0,20%C 
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A 15 mm da superf íc ie 400 X Centro da peça 400 X 

Figura I I . 3 - Nicroestrutura do aço DIN 20MnMoNi55 laminado a 
quente, temperado e revenido. 

SAW CONVENCIONAL SAW-N6 

Figura II.4 - Exemplos de geometria de chanfro estreito e con 
vencional para a soldagem por arco submerso. 
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ângulo dt otoqu* 

ZTA- rtfinodo 

ZTA - grdos grosseiros 

AC3 

ZTA- grdo. grosstiros 

AC1 
AC 3 

Fiq.II.5 - Influência do ân 

guio entre o arame e a face 

do chanfro (ângulo . de ata 

que na fração de grãos gro£ 

seiros da ZTA (17). 

(o) (D) 

Fig.II.6 - Representação esquemátici* e seqüência de deposição 

de passes na SAW-NG (4). 

(a) 1 passe por camada 

(b) 2 passes por camada 

(c) 3 passes por camada 
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••4»-«.M 

Pig.II.7 - Largura do chanfro para a SAW-NG en função do 

diâmetro do arame, segundo ALTEMAR (39). 

I 

Oatraaclata #a «Mat. t» t n H 
•alifaaal latiapaaalaf • ala 
cm lateral* a* farrlta 

Faraiaaaa «a 
«artaaaHa 

• 0 % ftrrift 
•ctaMtv 

Oacraacina «a taataratara «a traaaiaaa aa'lll - frafll 

l i m i t t tft •SCMMtHtO 

Piq.II.8 - Influência do teor de ferrita acicular no li 

mite de escoamento, na resistência ã cliva 

gem e na temperatura de transição dütil-frá 

gil do metal de solde 43). 
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J O -

4 0 -

X 
g 30 < o 

o 
•4 
o» 
z 

1 0 -

800 1200 
—I 

600 400 

CORRENTE DE SOLDAGEM ( A ) 

Fig.II.9 - Relação tensão 

x corrente de soldagem u 

tilizada na soldagem por 

arco submerso, na prática 

(46). 

3 -flrôo» gmrtiro* Hranttormodot 2x) 
B *8TSM yptMiro>(ifaw»fanwdct In) 

B -8rdet WcloliMnfr flno»,tron»foriMdo» 
m grflo» frosMirw 

Q -«rio» #Mo» itrmtfpriMtfM Is) 
0 -trio» tino* (trawformodM 2«) 
© -8rfM fino» (frowtfcfwdPt 3*1 
B -0riM fiRM(frmtforiMdM 4») 

Fio.II.10 - Represen 

tacão esquemãtica de 

um passe de solda ot_i 

mizado, adjacente â 

zona de ligação, na 

SAW-NG (35). 
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C3l»E2) 

§-Rsgioò di 66 transformado 2x-

§p ~ Rsgjao 0» go trontfarmada I x -

B -Rtgidb tniciaJmontt d» 6F, transformodo 
poro 66 

g|| -Regido tniciahnmtt dt 6 6 , from formado 
para 6F-

0 - Rtgjdb da 6F transformada Ix. 

( 3 ' Rtgido dt 6F transformada 2x • 

E3 * Rtgido da 6F transformada 3x. 

GF = grãos refinados 

Fig. 11.11 - Representação esquema-
tica da formação da mi 
croestrutura da ZTA em 
uma SAW-NG (35). 

U3 - Rtgidb colunar (ndb transformado) • 

0B - Rsgfdb da 60 transformado 2x-

f £ - Rtgido da 60 transformado I x . 

gjj -Rtgido fnlcíolmtnft da OF, transformado 
Poro 06-

(2) • Rtgld© da OF transformado I» -

fgj • Rtgioo dt OF fronsformodo 2 x . 

Figura 11.12 -

Representação esquemáti 
ca da formação da micro 
estrutura no metal dê 
solda de uma SAW-NG (35). 
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— r i 
A 

B 
C 

0 r 

E 

O 
w 

1 

\ 

> 

1 
1 
1 N 
1 

220 ^ 

i 

8 

1 

, 

1 

(dimensões em mm) 

Fiq. III.1 - Geometria e localização do chanfro de soldagem 

nas amostras A, B e C. 

(dimensões em mm) 

Fiq.III.2 - Geometria do chanfro de soldagem das amostras 

D e E. A localização do chanfro consta da fi_ 

gura III.l. 
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Chopo de entrodo 

Amostro 

Reforço 

Ptoco bote 

Chopo de Mi'do 

Fig.III.3 - Fixação das amostras para soldagem. 
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Fiq.III.4 - Equipamento para 

SAW-NG 

-

E 
E 
m 
01 

' 

i 

! 

17 

SOO mm 

_ SENTIDO OE SOLDAGEM 

f • • 

9 • • 10 9 S 7 6 5 4 3 2 1 0 

0 - descarte 

1 - metalogra 
fia e dü 
reza 

2 e 7 - dobra 
mento 

6 - tração 

3 a 5, 8 a 17 
- impacto 

Fig.III.5 - Localização das fatias nara retirada dos coroos de 

prova 
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Solda Metal de Base 

1. corpo âe prova de impacto, entalhe na superposição de 
passes 

2. corpo de prova de impacto, entalhe no centro do passe 

3. corpo de prova de impacto, entalhe na zona de ligação 

4. corpo de prova de tração e dobramento 

Figura III.6 - Localização dos corpos de prova de dobramento, 

tração e impacto na SAW-NG 



AMOSTRA A IX AMOSTRA B 

Fig.IV.1 - Macrografia das amostras. 

IX AMOSTRA C IX 

- continua -

-O 



AMOSTRA D 

IX 

AMOSTRA CON IX 

F i g . I V . 1 - c o n t i n u a ç ã o - M a c r o g r a f i a d a s a i r o s t r a s 

AMOSTRA E 

IX 

00 
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SUB-AMOSTRA A3 

12, 5X 

SUB-AMOSTRA A3 

12,5X 

SUB-AMOSTRA B3 

12,5X 

• * . • 

Fig.IV.2 - Exemplos de inclusões de escória ocorridas nas 

sub-amostras A3 e B3. 
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EA , 
O» 

160-

ISO-

0 -

B5 

£r^f 
B 2 ^ ^ 

*^^r ?i 

» 
- 6 0 - 3 0 • 90 TJ«C) - • 0 -SO • SO T(»CI 

E« , 
CM 

ZOO-

to-

0-

1 

ci~." ŵ  
JOT 

5 t / ^ J 

CI 

C2 

- • 

EA J 
«J) 

too-

160-

40-

to-

0-

\ 
• 

. 

c ov^ %/t 

— _» CON 

, ^*^**H»E< 

yr 

^/5tt 

01 

• • 

- 6 0 -SO • SO T < # C > - 6 0 -SO •SO T | ° C ) 

POSIÇÃO DO ENTALHE: ZONA DE LIGAÇÃO (ZL) 

Fig.IV.3.a - Valores médios de energia absorvida (EA) x 

temperatura 

MB = metal de base 
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I J ) 

120-

•o -

40-

0-

l 

~~Ji 1 

^r 

+*^^t 

AS 
A2 
At 

» 
- • 0 - 3 0 • SO T(*C) - 6 0 - 3 0 • 30 TC'C) 

COO 

ISO-

4 0 

0 -

i 

J 

CON 
01 
E l 

— • 
-CO - > 0 • SO T(»CJ • • 0 -SO •30 T(»C) 

POSIÇÃO DO ENTALHE: CENTRO DO PASSE DE SOLDA (CP) 

Fig.IV.3.b - Valores médios de energia absorvida (EA) x 
temperatura 
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-60 -30 0 +30 T(°CÍ -60 -30 0 *30 Tt°CI 

«0 -30 0 +30 Tt»C) -60 -30 0 +30 T(»CJ 

POSIÇÃO DO ENTALHE: SUPERPOSIÇÃO DE PASSES 

Pig.IV.3.c - Valores médios de energia absorvida (EA) x 

temperatura. 
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+ 30°C 

BI BZ BS 
700A JOV 

D 

Cl C2 
TOM 12V 

0 

*1 A2 AS 
TOO* M V 

D . 
SOLDAOCM COM. ARAME 0 S U M 

01 El 
COO A 2W 600AS1V 

• tOLOAOEM COM . 
ARAME 0 4 M M 

Pig.IV.4.a - Curvas comparativas de energia absorvida (EA) -

entalhe na zona de ligação - influência da tensão de soldage: m. 
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EA * 
(J) 

ISO 

100-

50-

o 4 i 
•1 A1 

0» l , 0 > » 

V _ 

—r-
B2 CI *2 

0*7,0 MM 

V t 

83 «9 

o*a,OMM 

v _ 

— i 1— 

con r-e 

Fig.IV.4.b - Curvas comparativas de energia absorvida (EA) -

entalhe na zona de ligação - influência da dis 

tância D. 



105 

EA 

( J ) 

150-

100 

90 

f— 

~-*t 

— » 1 — 
C l C2 

— I — 
CON •1 12 B» «1 A2 AS Dl Cl 

T 

(»C> 

- 2 0 

• 40' 

.«O 

• •O' 
•1 12 03 
TOCA *0V 

D 

Cl Ct 
TOA 12V 

_ P . 

A l A t AS 

TDOA 5 4 V 

, .. -fi • 

•OLDASCM COM ARAME ! » • « 

CON D1 C l 

CODA » ' / «OOA »1V 

. «0LDA6EM COM . 

ARAME 0 4 ma 

Pig.IV.5.a - Curvas comparativas de energia absorvida (EA) -

entalhe no centro do passe - influência da ten 

são de soldagem. 
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EA 

( J ) 

190 

100 -

90-

•1 Al 

O'tfimm 
M C A2 

0» 7,0*111 
V 

• 9 A3 

D «0,0 am 
V 

COM 

Pig.IV.5.b - Curvas comparativas de energia absorvida (EA) -

entalhe no centro do passe de solda - influência 

da distância D. 
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EA 
(J) 

ISO 

100-

50 

< 
^ 

•I U *3 CI C I A1 At A3 CON Dl CI 

T 

(°C) 

-to-

-40 

- M -

-•0+-

*-

• 1 »Z • » 

TOO* «OV 

e 

c i c t 

TOOAttV 
D 

Al At 
- r— 
AS 

TOO* MV 
0 

CON 91 CI 

MOAav eooAnv 

•XDAQCM COM M * W J > * * . 10LDACEM COM . 

Af tAMEM»» 

Fig.IV.6.a - Curvas comparativas de energia absorvida (EA) -

entalhe na superposição de passes - influência 

da tensão de soldagem. 



íos" 

v a v , v 

Pig.IV.6.b - Curvas comparativas de energia absorvida -

entalhe na superposição de passes - influ 

ência da distância D. 
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HVl 
0,8 « . • 
1 > METAL DEBASE (MB) 

ZTA 

METAL DESOLO».REGIÃO DE GRÃOS REAQUECIDOS 

METAL DC SOLOA, REGIÃO DE GRÃOS COLUNARES 

2 4 0 -

220 

too- •. 

ISO 

2 4 0 

2 2 0 

2 0 0 

ieo 

2 4 0 

220 

200-

ieo 

2 4 0 

2 2 0 

200-

i»o 
MB ZTA METAL DE SOLOA 

Fig.IV.7 - Resultados dos ensaios de dureza HVl. - continua -
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HV1 

MO 

t«0 

MB ZTA METAL DE BASE 

Fig.IV.7 - Resultados dos ensaios de dureza KVl. - continua -



i l l 

MO-

METAL DE SQLDA 

Fig.IV.7 - Resultados dos ensaios de dureza HVl. - continua -



HZ 

220-

200-

S0L0A 

Fig.IV.7 - Resultadcs dos ensaios de dureza HVl. 



HV4 i GC = região de grãos colunares 
GR = região de grãos reaquecidos 

290 > 

2 7 0 " 

230-• 

ZTAmtf*. 

2 3 0 -

BI B2 B3 
TOOA 30 V 

J ^ 

Cl 03 
700A 32V 

D ^ , 

Al A2 A3 
700A 34V 

D ^ 

CON B4 
600A 
32 V 

A4 
600A 
34 V 

01 E1 
350A 350A 
29V 31V 

02 
4 80 A 

28V 

£2 
480A 

30V 

ENCHIMENTO ACABAMENTO E .ENCHIMENTO ACABAMENTO 

BENEFICIAMENTO EBENEFICIAMENTO 

Fig.IV.8 - Síntese dos resultados de dureza HV1. 
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Fig.IV.9 -Microestrutura do metal de base. 200X 

A2 12, 5X 12,5X 

Fig.IV.10 - Seqüência de passes de solda. Verifica-se o desa 

linhamento de passes na sub-anostra A2. 

- continua -
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12,5X Cl 12, 5X 

12,5X 12,5X 

Fig.IV.10 - continuação - Seqüência de passes de solda. Verify 

ca-se o desalinhamento de passes nas sub-amostras 

B2 e El. 



CON 200X 200X 

1 - Ferrita 

acicular 

2 - Ferrita de 

contorno de 

grão 

3 - Ferrita com 

2a.fase ali 

nhada 

4 - Agregado fer 

rita-carbone 

to 

Fiq.XV.il - Microestrutura da região de grãos colunares - continua -

http://Fiq.XV.il


: * :xl 
B3 200X 200X 

5 - Ferrita com 

2a.fase não 

alinhada 

6 - Ferrita pol.i 

gonal intra-

granular 

200X 

Fig,IV.11 - continuação - Microestrutura da região de grãos colunares, 



a 

200X 

Fig.IV. 12 - Micrografias das regiões de grãos reaquecidos 
Sub-amostras Al, A3, Bi, B2, C2: predominância de ferrita equiaxial e acicular muito fina. 

ferrita de contorno de grão (2) agregado ferrita-carboneto(4) ferrita poligonal intnwrranular(6) 



Sub-amostra Cl 

12,5X 

a tr. 

CI 

?*---* 

200X 

Fig.IV.13 - Micrografias das regiões de superposição de passes. 
Sub-amostra Cl: predominância de ferrita equiaxial e acicular 



200X 

" * * ^ > ^ ' 

200X 200X 

200X 200X 

Fig.IV.13 - continuação - Micrografias das reqiões de superposição de passes. 

Sub-amostras Al, A3, A4, B4: predominância de ferrita equiaxial e acicular 

ferrita poligonal intragranular (6) agregado ferrita-carboneto (4) 
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ZTA Solde 
Solda ZTA 

Sub-amostra Dl 200X 

12,5X 

Amostra CON 

100X 

Fig.IV.14 - Ocorrência de grãos grosseiros na sub-amostra 

Dl, devido ao desalinhamento do passe de solda, 

e na amostra CON, 
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Solda ZTA 

(a) 

Sub-anostra A2 

200X 

Solda ZTA 

(b) 

Sub-amostra A2 

200X 

Fig.IV.15 - Microestruturas da ZTA junto â zona de ligação 

grãos refinados. 

(a) ausência de microsegreqações na ZTA 

(b) presença de microsegregações na ZTA 
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íi^J^A m- í-i/£ 
** 

St ^r 

* V W ' ."Y>^ / > / 1^ xt ' H ' v ' ^ M ^ 

^ " * Í 5 W 

1300X 

A - Constituinte A-M 

B - Bainita granular de 

Ia. espécie 

C - Bainita granular de 

2a. espécie 

Constituinte A-M (A) 

3950X 

Fig.iv.16 - Microscopia eletrônica de varredura na ZTA junto 

ã zona de ligação - grãos refinados na presença 

de microsegregações 
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C - região com 

microsegrega-

ções (a) 

S - região sem 

microsegrega-

ções (a) e (b) 

Sub-amostra Al 

12,5X 

(a) 

Veja também 

fiq.IV.14 -

amostra CON 

Sub-amostra Al 

200X 

Fíg.IV.17 - Microestrutura da ZTA junto â zona de ligação -

grãos grosseiros 

(a) presença de microsegregações na ZTA 

- continua -

http://fiq.IV.14
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(b) 

Sub-amostra Al 

200X 

Detalhe h 

3ainita inferior (BI) 

f"j Bainita granular (BG) 

Fig.IV.17 - continuação - Microestrutura da ZTA junto ã zona 

de ligação - grãos grosseiros 

(b) ausência de microsegregações na ZTA 
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•^í^SS 

1300X 

7900X 

Detalhe A: Contorno de grão - bainita granular de Ia. espécie 

Fig.IV.18 - Microscopia eletrônica de varredura na ZTA junto 

â zona de ligação - grãos grosseiros na presença 

de microsegregações _ continua 
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Si: , S r -

• / • r • -£ 

3950X 

Detalhe B: interior do grão- bainita granular de 2a. espécie 

Fig. IV.18 - continuação - Microscopia eletrônica .'e varredura 

na ZTA junto à zona de ligação - grãos grosseiros 

na presença de microsegreqações 


