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RESUMO 
O objectivo do presente trabalho foi o estudo da tenacidade da zona afectada pelo calor (ZAC) de soldaduras realizadas 
nurn a¡;;o cstrutural microligado C-Mn temperado e revenido e avaliar a influencia das propriedades mecanicas do metal 
depositado sobre a referida tenacidade. 

Para o eteito foram utilizadas chapas de a«;o RQT 501 (British Steel Corporation), com 25 mm de espessura soldadas pelo 
processo de arco submerso com urna energía específica de 2,5 kJ/mm e com tres pares fluxo/arame de soldadura 
diferentes. Com estes tres pares pretendeu-se obter metais depositados com resistencia mecanica respectivamente inferior, 
semelhante e superior a do material de base. 

Das placas soldadas toram retirados provetes para ensaios de flexao em tres pontos COD, com a orienta¡;;ao T-L. Nestes 
provetes foi introduzida urna fenda de tadiga na ZAC, junto a linha de fusao. Os ensaios foram realizados a temperaturas 
compreendidas entre -85 oc e +20 oc. 

Os resultados dos ensaios mostram que, para igual temperatura e energía específica adicionada, a tenacidade da ZAC é 
mais elevada para as soldaduras realizadas com materiais depositados mais resistentes e tenazes. 

ABSTRACT 
Thc aim ofthis work was to study thc HAZ toughness ofwclded Q&T C-Mn steel structures and to assess the influence of 
thc mcchanical behaviour ofweld metal ovcr its toughness. 

Bcad-on-plates welds werc deposited on 25 mm in thickness plates of a Q&T steel RQT 501 by SA W with 2,5 kJ/mm heat 
input. To get an overview ofweld metal mismatch bchaviour three flux/wire combinations were tested. 

Threc-point-bending COD specimens were obtained from coupon plates. These specimens were notched in HAZ. near of 
thc fusion line. The test tempcratures werc chosen between -85 oc and +20 oc. 

Test results show that , at the same temperatures and with the same heat input, HAZ toughness is grcater for ovcrmatching 
wt.:ld metals. 

l.INTRODUCÁO 

Até a década de 40, o projecto de constru¡;;oes soldadas, 
bem como o controlo de qualídade dos materiais e dos 
processos e procedimcntos de soldadura utilizados. 
asscntava. fimdamentalmcnte, nas respectivas tensao 
de rotura e ductilidade. Os metais de adi¡;;ao 
caracterizavam-se sempre por produzir depósitos com 
resistencia mecanica superior a do material de base 
(MB) [1]. 

A ocorrencia de vanos acidentes resultantes de 
fracturas frágeis, alguns dos quais com consequencias 
catastróficas, levou a que os critérios até entao 
utilizados na realiza~ao e controlo das soldaduras 
fossem revistos. As investiga¡;;5es efectuadas 
permitiram concluir que, nas constru¡;;5es soldadas, a 
tenacidade das soldaduras, principalmente na zona 
afectada pelo calor (ZAC) era inferior a do MB. 
Concluiu-se ainda que. para temperaturas negativas, 

esta tenacidade poderia tomar valores perigosamente 
baixos [1,2]. 

A partir dessa época. a selec¡;;ao dos a«;os e dos 
materiais de adi~ao das soldaduras, bem como o estudo 
do comportamento mecanico em servi«;o das estruturas 
soldadas, passaram a contar com a realiza~ao de 
ensaios de tcnacidade. Entre estes tem-se destacado os 
ensaios Charpy e COD (Crack Opening Displacement) 
[ 1, 2 ]. 

A partir da década de 60, as constru«;5es nas quais a 
diminui¡;;ao do peso se tomou importante e em que as 
temperaturas de servi¡;;o podem ser muito baixas, como 
sao exemplo as estruturas offshore, passaram a ser 
construídas maioritariamente cm a«;os estruturais de 
média e alta resistencia. entre os quais se destacam os 
a~os microligados C-Mn [1, 3, 4 ]. 
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Estes a¡;:os nao permitiram, só por si, resolver o 
problema das baixas tenacidades da ZAC anteriormente 
referidas. Além disso, da sua utiliza¡;:ao resulta que nem 
sempre é viável a utiliza¡;:ao de materiais de adi¡;:ao que 
criem depósitos mais resistentes que o MB, como 
sempre toi regra com a utiliza¡;:ao dos a¡;:os tradicionais 
[1]. Por outro lado, de acordo com investiga¡;:oes mais 
recentes [ 5, 6 ], urn grau de resistencia mecanica do 
metal depositado muito superior a do MB pode originar 
urna redu¡;:ao acentuada da tenacidade da ZAC. 

O interesse deste estudo resulta, portanto. da baixa 
tenacidade que, frequentemente, tem caracterizado as 
soldaduras, nao apenas dos antigos, mas também dos 
modernos a¡;:os estruturais, principalmente na ZAC, e 
de os respectivos valores poderem tomar-se muito 
baixos para temperaturas de servi¡;:o negativas. 

A ocorrencia de defeitos nas juntas soldadas, nao 
apenas na ZF mas também na ZAC, constituí urn outro 
problema que sempre se verificou na constru¡;:ao 
soldada [ 1 ]. 

Mesmo com boas condi¡;:ües de constru~ao, e embora os 
ensaios nao destrutivos permitam, , detectar, em larga 
medida, a existencia de defeitos, a sua forma~ao é 
dit1cil de evitar em absoluto e a sua remo¡;:ao toma-se 
dispendiosa. Por esses motivos, os critérios de 
aceitabilidade, tendo em conta as características e a sua 
intlucncia na seguran¡;:a das constru¡;:oes, baseiam-se, 
em larga medida, no desenvolvimento que tem tido a 
Medinica da Fractura [1, 7]. 

No presente trabalho pretende-se avaliar em que 
medida a resistencia do material depositado pode 
influenciar a tenacidade da ZAC da soldadura de urn 
a¡;:o C-Mn microligado temperado e revenido. Para o 

efeito fm:am utilizados tres pares fluxo/arame de 
soldadura a que correspondem depósitos de metal cujas 
resistencias se pretenderam, respectivamente, inferior, 
semelhante e superior a do MB. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
2.1. Material de base e de adicao 
Foram utilizados tres pares de chapas de a¡;:o C-Mn 
microligado temperado e revenido, RQT 501 (British 
Steel Corporation). As pe¡;:as de cada urn dos pares 
foram ligadas entre si, topo-a-topo, por soldaduras 
multipasse, pelo processo de arco submerso, com urna 
energía térmica específica de 2,5 kJ/mm. 

A composi¡;:ao química e as dimensües das chapas 
utilizadas, bem como a respectiva prepara¡;:ao de junta, 
sao indicadas no quadro 1 e na figura l. 

A realiza~ao das soldaduras por arco submerso foi 
antecedida pela execu¡;:ao de passes de raíz pelo 
processo eléctrodo revestido, com a utiliza¡;:ao de 
eléctrodos AWS/SFA A5.1: E7018. 

Pretendeu-se, deste modo, obter urn suporte para o 
f1uxo do arco submerso e, ao mesmo tempo, garantir 
urna boa penetra~ao dos respectivos passes. 

Cada soldadura foi executada em cinco ou seis camadas 
por arco submerso, com urn dos tres pares 11uxo/aramc 
de soldadura seguintes: 

- AWS A5.17-80: F7 A4-EL12; 
-A WS A5.23-80:F9 Al0-(EA2) ; 
-A WS A5.23-80: F8 AlO-ENi2 . 

Os pariimetros de soldadura utilizados em todos os 
casos foram os seguintes: 550 A; 30 V: 24m/h. 

Quadro 1 - Composi¡;:ao química e dimensües das placas do material de hase 

1 Dimensoes das chapas utilizadas --- ·- --

145) 

' /NI 
~8 } _t 

Fig. 1 Prepara¡;:ao da junta 

! 1000x150x?5 [mm] -
2.2. Extrac~ao dos t~rovetes 
Foram retirados, de cada urna das placas obtidas, 
provetes metalográficos, de trac¡;:ao e COD, segundo o 
esquema da figura 2. 

Relativamente aos provetes metalograficos e de trac¡;ao, 
o trabalho realizado sobre eles, bem como os respectivos 
resultados, foram já anteriormente apresentados [ 8 ]. Os .. 
provetes metalograficos foram tambem utilizados para 
determina¡;ao da composi¡;:ao química da ZF por 
espectrometria de massa. 
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Fig. 2 - Esquema de corte das placas para extraq:ao dos 
provetes 
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Fig. 3 - Provete eOD 

2.3. eomposicao química e resistencia mecanica das 
soldaduras 
No quadro 2 está indicada a composil;ao química da ZF 
de cada urna das soldaduras. 

a o -Qudr2e d ZFd ompos1~ao quunica a as so ldad uras 

(/>!S) 

Os provetes eOD foram extraídos, preparados e 
ensaiados de acordo com a norma BS 5762 [ 9 ], com a 
orienta~ao T-L, tendo ficado, tal como se indica na 
figura 3, comas dimens5es 23x23x250 [mm]. Proc\lrou
se localizar o entalhe, bem como a respectiva fenda de 
fadiga, na ZAe, do lado do bordo da junta que nao fora 
previamente chanfrado, junto a linha de fusao. 

Í 
1 

j 

O quadro 3 indica a tensao límite de elasticidade e a 
tensao normal na tor~a máxima de acordo com a norma 
NP EN 10 002-1 [ 10 ] . 

ZF da soldadura obtida como par fluxo/arame de soldadura AWS A5.17-80:F7 A4- EL12 (referencia RQT-51) 

Ele'• e Si Mn p S er M o Ni 
eurn 

Al Mg Zn 
% 0,070 0,387 1,457 0,060 0,028 0,021 0,053 0,029 0,04 ,019 0,013 0,009 0,044 

ZF da soldadura obtida como par fluxo/arame de soldadura AWS A5.23-80:F9 AlO- (EA2) (referencia RQT-52) 

Ele'• e Si Mn p S~ M o Ni e u V Al Mg Zn 
% 0,080 0,266 0,968 0,055 0,0 2 0,450 0,036 <0,03 0,023 0,014 0,009 0,009 

ZF da soldadura obtida como par fluxo/arame de soldadura A WS A5.23-80:F8 AJO- ENi2 (referencia RQT-52) 

Ele'• e Si Mn p S er M o Ni e u V Al Mg Zn 
% 0,045 0,303 1,277 0,050 0,018 0,384 0,433 1,084 0,067 0,025 0,015 0,013 0,004 
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Quadro 3 - Valores da tensa.o limite de elasticidade e da tensao normal !la fon;a máxima das soldaduras e do 
material de base 

Referencia Zona 

RQT-51 ZF 
ZAC 

RQT-52 ZF 
ZAC 

RQT-53 ZF 
ZAC 

RQT501 MB 

Simbolos de acordo coma norma NP EN 10 002-1 (1990) 
R.- - Tensao limite de elasticidade 
R.. - T ensii.o na for~ máxima 

2.4. Realizacao dos ensaios 
Os ensaios COD foram efectuados de acordo com o 
estabelecido pela norma BS 5762 para a flexao em tres 
pontos. 

Antecedendo a realiza~ao dos ensaios, foi produzida, em 
cada provete e na continua~ao do respectivo enta!he, urna 
fenda de fadiga tendo, para o efeito, sido utilizada urna 
máquina de fadiga por flexao plana equipada com urna 
célula de carga e urna ponte dinamica VlSHA Y, modelo 
21 OO. O avan~o da fenda foi controlado com auxílio de 
urna luneta óptica, montada sobre uro suporte regulável, e 
de um comparador com precisao de 0,01 mm. 

Os ensaios foram realizados por meio de urna máquina 
lNSTRON, modelo 4206, computorizada e dispondo de 
software e de acessórios específicos, a temperaturas 
compreendidas entre -85°C e +20 °C. 

As temperaturas de ensaio inferiores a + 20 oc foram 
obtidas por meio de urna mistura de álcool etílico e azoto 
líquido em partes convenientes, depositada numa tina de 
a~o inox adaptada as amarras da máquina. Tornou-se 
possível, deste modo, manter o provete imerso nesta 
solu~ao e a respectiva temperatura, durante a realiza~ao 
do ensaio, mantendo-se tora do líquido o extensómetro 
montado para medi~ao dos deslocamentos das 
extremidades do enta!he. O controlo da temperatura do 
líquido fez-se com auxilio de um termopar tipo k. 

Após o ensaio, alguns provetes foram cortados 
longitudinalmente, polidos e contrastados quimicamente, 
a fim de identificar as zonas e correspondentes 
microestruturas em que se deu a propaga~ao das fendas, e 
analisar eventuais defeitos presentes. 
Foi também feita a análise da aceitabilidade das fendas 
de fadiga de acordo com a norma BS 5762. 

Ro.z R.. 
[ MPa] [ MPa] 

510 566 
448 560 
540 645 
477 593 
634 798 
441 569 
449 564 

3. RESULTADOS E DISCUSSÁO 

Os resultados dos ensaios COD estao indicados no 
quadro 4 e na figura 4. 

Considerando como valor de compara~ao o COIJ mínimo 
de 0,25 mm a -10 °C, imposto correntemente nas 
condh;i'ies de projecto de estruturas offshore [ 3 ], é de 
referir a existencia, nas tres soldaduras, de alguns 
resultados cujos valores sao inferiores a O, l mm a 
temperaturas próximas de -10 °C. Observa-se também, 
em contrapartida, valores de tenacidade COD 
significativamente superiores a 0,25 mm mesmo a 
algumas dezenas de graus negativos. Da observa~ao da 
figura 4 ressalta a elevada tenacidade obtida em vários 
provetes da soldadura RQT-53, com valores superiores a 
0,5 mm a temperaturas que chegam a -60 oc. 

Embora a dispersao dos resultados obtidos nas tres 
soldaduras s~ja relativamente acentuada, as curvas 
representativas da tendencia estatística de distribui~ao 
das tenacidades com a temperatura levam a crer que a 
soldadura realizada com material depositado mais 
resistente e tenaz (soldadura RQT-53) apresenta me!hor 
tenacidade a baixas temperaturas. 

Ainda em rela~ao a grande dispersao de valores de COD 
obtidos, importa ter em considera~ao os aspectos 
microestruturais que determinam a tenacidade na zona 
ou zonas em que a fenda de fadiga se iniciou e propagou, 
bem como a sua distancia e orienta~ao relativamente a 
linha de fusao [ 11 ]. 
Interessa ainda avaliar a presen~a e a dimensao de 
eventuais defeitos na regiii.o de propaga~ao da fenda de 
fadiga ou na regilio de fractura frágil dos provetes. 
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Quadro 4 - Resultados dos endaios COD 
Referencia do provete Temperatura Rela9iioaiw 

I 
§ 

1 oc l 
-80 
-38 

RQT-51 -30 
-28 
-10 
+20 

-82 
-81 
-75 
-63 
-50 
-44 

RQT-52 -40 
-35 
-28 
-23 
-14 

+20 
+20 
+20 

-86 
-80 
-72 
-58 
-47 
-40 

RQI-53 -37 
-33 
-30 
-10 
-13 

-7 
c20 
+20 

_, _________ 

á 
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1 ,;::'' 
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...-:• / , 
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• á 

1 

·100 -80 

1 

[rnrnlmm] 
0.525 
0.530 
0,560 
0,500 
0.570 
0,540 
0.540 
0,570 
0.520 
0,530 
0,530 
0.520 
0.510 
0.510 
0,560 
0.540 
0.520 
0.610 
0,540 
0.500 

0,510 
0.500 
0.680 
0.530 
0.540 
0.540 
0.5.\0 
0.550 
0.590 
0.560 
0.520 
0.520 
0.560 
0.520 

• • 
á. 

1 

• 
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• 
,. ......... 
~~~. ~ .. _;.-+-· -1-. 
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1 

-40 

Temperatura ['CJ 

1 

1 

1 
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1 
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Vol.13 (1996) 

COD Tipo 
[mm] 
0.092 o u 
0.210 o u 
0.419 lim 
0.384 o m 
0.355 óm 
0.348 o m 
0.051 líe 
0.185 o u 
0.296 o u 
0.317 o u 
0.461 óu 
0,504 o m 
0.450 o u 
0.151 o u 
0.445 o m 
0.196 o u 
0.082 líe 
0.281 o m 
0.487 1im 
0,506 1im 
0.044 líe 
0,204 o u 

0,213 o u 
0.554 o m 
0.469 óu 
0.156 iiu 
0.535 6m 
0.390 1iu 
0.184 o u 
0.501 o m 
0.474 iim 
0.157 óu 
0.417 o m 
0.335 iiu 

+ RQT-61 . -. 
--~ 

• ,.¡ 

A RQT-62 

e RQT-63 

..... .. ¡ 
1 • 

1 ' 

i • 
' 

-RQT-61 

- • RQT-62 

. 1 ..... 
• 

1 

• • • RQT-63 

1 

1 

1 

20 

Fig. 4 -1enacidade COD na ZAC das soldaduras RQT-51, RQT-52 e RQT-53 realizadas no a¡;o RQT 501 
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A avalia¡;ao da rela¡;ao a/w, a qua! determina o tactor Y 
[ 9 ] int1uenciando portanto o tactor de intensidade de 
tens5es, ernbora conduza a urna varia¡;ao relativamente 
significativa, parece nao ser aqui determinante na 
varia¡;ao de o. Por tudo isto, as varia¡;:oes de o, além de 
dependerem da temperatura, dependem também, 
provavelmente. da microestrutura e de eventuais 
defeitos. A este propósito é de referir as conclusoes a 
que chegaram Burget e Mernhard [ 12 ], segundo os 
quais os eteitos do valor da tensao de cedencia do metal 
depositado, comparativamente ao MB, sobre o 
comportamento global e localizado da junta dependem 
da geometria,do tamanno de defeito, do tipo de carga e 
das condi¡;:oes de constrangimento 

A propósito das microestruturas em que a tenda de 
fadiga se propagou, em cada provete, é de referir que, 
ernbora o entalhe e a fenda de fadiga correspondentes 
tenham sido produzidos no lado da junta de soldadura 
relativamente ao qua! o respectivo bordo nao havia sido 
chanfrado, a propaga¡;:ao da ZF sobre o MB é sernprc 
maior a superficie da pe¡;:a do que em profundidade. 
Deste modo, a ZAC apresenta-se também com o 
respectivo contorno nao perpendicular a superficie da 
chapa soldada. Como, por outro lado, a largura da 
ZAC é bastante pequena em rela¡;:ao a cspessura da 
chapa, dificilmente a fenda de fadiga poderá propagar
se sem encontrar várias microestruturas da ZAC bem 
como outras zonas da soldadura, o que dificulta 
bastante a interpreta¡;:ao dos resultados. Estes aspectos 
loram também já anteriormente referidos por Thaulow 
e Paauw [ 11 ]. 
Relativamente ao quadro 4, verifica-se que nele 
constam diversos oc. Estes correspondem a outros 
tantos pop-ins, os quais resultam, por sua vez, da 
existencia de zonas frágeis localizadas, situadas ao 
longo do caminho de propaga¡;ao da lenda durante os 
ensaios COD. 

4. CONCLUSÓES 

Os resultados dos ensaios de tcnacidade visando testar 
a ZAC das tres soldaduras permitem retirar as 
~eguintes eonclusoes: 
1) As tres soldaduras apresentam, a baixas 
temperaturas. tenacidades na ZAC que tendem a ser 
superiores aos valores mínimos que sao, geralmente, 
exigidos nas estruturas offshore; 
2) A baixa taxa de energía térmica específica das tres 
soldaduras,ao limitar o crescimento do grao, 
principalmente junto a linha de fusao, mclhorou 
significativamente a tenacidade da ZAC; 
3) A tenacidade da ZAC é mais elevada para 
soldaduras realizadas com material depositado mais 
resistente e tenaz; 

5. AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecern a eolabora9ao prestada pelo 
Cranfield Institute of Technology, a quem se deve o 
fomecimento do material de base utilizado, e pela 
Firma ESAB, a qua! fomeceu os materiais de adi¡;:ao. 

6. REFERÉNCIAS 

[ 1 J - Denys, R., Mis-Matching of Welds, ESIS 17 
(Edited by K.-H. Schwalbe and M. Ko9ak) 1994, 
Mecanical Engineering Publications, London, pp. 59 -
102. 
[ 2 ] Loureiro, A., "Estudo da Tenacidade na ZAC 
de Soldaduras ern A¡;os Estruturais de Alta Resistencia 
Temperados e Revenidos", Disserta9ao para 
Doutoramento ern Ciencias de Engenharia 
Tecnología de Produ¡;ao, Coimbra, 1991. 
[ 3] Webster, S.; Walker, E.,7th. I. C. Otlshore Mcch. 
and Arctic Engineering, Houston, 1988, pp.395-403. 
[ 4] Branco, C.; Femandes, A.; Castro, P., "Fadiga de 
Estruturas Soldadas", Funda¡;:ao Calouste 
Gulbenkian,Lisboa, 1986. 
[ 5] Gordon, J.; Wang, Y., Mis-Matching of Welds. 
ESIS 17 (Edited by K.-H. Schwalbe and M. Ko¡;ak) 
1994. Mechanical Engineering Publications, London, 
pp. 351 -368. 
[ 6] Toyoda, M.; Minami, F.; Ruggieri, C.; Thaulow, 
C.; Hauge, M., Mis-Matching of Welds. ESIS 17 
(Edited by K. -H. Schwalbe and M. Ko¡;ak) 1994, 
Meehankal Engineering Publications, London, pp. 
399-415. 
[ 7 ] Tang, W.;Shi, Y., Mis-Matching of Wclds, ESIS 
17 (Edited by K. -H. Schwalbe and M. Ko¡;:ak) 1994, 
Mechanical Engineering Publications, London,pp. 
433-443. 
[ 8 ] Soares, C.; Loureiro, A., Liga¡;5cs Entre 
Materiais, Anais do 7° Enc.ontro Nacional da 
Sociedade Portuguesa de Materiais, Dep. 
Eng•.ceriimica e do Vidro, Universidade de Aveiro, 
1995, 2° vol, pp. 26-34. 
[ 9] BS 5762, "Methods for Crack Opening 
Displacement (COD) Testing'', BSI, 1979; 
Amcndment No. 1, 31 Deccmber 1982. 
[ 1 O ] NP EN 1 O 002-1, "'Materiais Metálicos. Ensaio 
de Trac<;ao. Parte 1: Método de Ensaio (a temperatura 
ambiente)"', IPQ, Novembro de 1990. 
[ 11 ] Thaulow, C.; Paauw, A., 7th. I. C. Offshore 
Mech. and Arctic Engineering, Houston, 1988, pp.275-
286. 
[ 12 ] Burgct, W.; Menmhard, D., Mis-Matching of 
Welds, ESIS 17 (Edited by K. -H. Schwalbe and M. 
Ko¡;ak) 1994, Mechanical Engineering Publications, 
London,pp. 485-510. 


