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Resumo. O objectivo deste trabalho foi verificar em que medida os ensaios de traq;:ao poderiam 
constituir um método simples e eficaz de determinar um parámetro de tenacidade característico da junta 
soldada. Para isso foram realizadas soldaduras por arco submerso, no afo de alta resistencia RQT 701 
(British Steel Corporation), com o par fluxo/arame OK Flux 10.62/0K Autrod 13.43, com energías 
térmicas específicas de 2 kJ/mm e 5 kJ/mm. Das placas de ensaio foram retirados provetes de tracfao 
amostrando as diversas zonas da soldadura. O parámetro característico da tenacidade utilizado foi a 
energía absorvida por unidade de volume no ensaio de trac~ao uniaxial. Verificou-se que este parámetro 
apresenta razoável capacidade de discriminafao para estruturas aproximadan1ente homogéneas, como 
zonas fundidas (ZF) ou materiais de base (MB). Quando se testam as tres zonas em conjunto, zona 
fundida, zona afectada pelo calor (ZAC) e material de base (ZF+ZAC+MB), a deformafaO plástica 
localiza-se na zona menos resistente, o que reduz a energia global absorv1da. A existencia de defeitos 
naturais ou sintéticos localiza também a deforma~ao, reduzindo a energía absorvida no ensaio. O 
parámetro referido toma portanto em considerac;ao a interacc;iio entre as diversas zonas da soldadura, 
mas apresenta pouca capacidade discriminaliva no caso de soldaduras realizadas com energías 
específicas diferemes. 

Abstract. TI1e aim of this work was to check the aplicability of the tension test on the fracture 
toughness detennination of weld joints. Submcrged are wclds were perfonned on a high strength 
quenched and tempered steel RQT 701 (British Steel Corporation) with a couple OK Flux 10.62/0K 
Autrod 13.43 with hcat inputs of 2 kJ/mm and 5 kJ/mm. Tension test specimens were obtained from the 
weld plates, transversely to the weld direction. In the absence of weld defects plastic deformation 
occurs in the weakest zone of the weld. Tension test showed a reduced capacity to discriminate the 
touglmess of welds performed with different heat inputs. 

1. INTRODU<;ÁO 

191 

O ensaio Cllarpy é sem dúvida um dos ensaios de 
tenacidade mais usados em construc;ao soldada[l-2], 
devido principalmente a sua simplicidade. Este ensaio 
apresenta geralmente grande dispersao de resultados, 
principalmente quando aplicado a juntas soldadas, 
além de frequentcmente fomecer resultados 
demasiado conservativos. 

No caso de juntas soldadas, as diferentes zonas da 
soldadura apresentam geralmente propriedades 
mecfmicas muito diferenciadas, o que altera o 
desenvolvimento da zona plastificada, durante o 
ensaio de tenacidade. Os métodos tradicionais de 
ensaio nao levan1 em consideracao este aspecto. 

Nos últimos anos os ensaws J e COD tém sido 
largamente usados para caracterizar as propriedades 
de fractura de juntas soldadas.f3-4) Estes 
procedimentos de ensaio, em termos estritos, só sao 
aplicáveis a materiais homogéneos. 

O ensaio COD embora apresente maior capacidade 
discriminativa tem também o inconveniente de 
apresent.'lf elevada dispersao na análise da ZAC de 
juntas soldadas, entre outras causas devido a 
dificuldade em localizar a fenda de fadiga 
exclusivamente na estrutura que se pretende estudar 
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O recurso ao ensaio de traq:ao para caracterizar a 
tenacidade de estruturas homogéneas nao é novo [5]. 
O ensaio de trac~ao é um ensaio simples e expedito e 
que pode levar em considera~ao todas as estruturas 
presentes na soldadura. 

Vários autores tem usado o ensaio de traq:ao nao 
apenas para caracterizar as propriedades mecfulicas 
das diversas estruturas da soldadura e do seu conjunto 
[6-7], mas também para determinar as propriedades de 
tenacidade [8]. 

O presente trabalho teve por objectivo verificar em 
que medida o ensaio de trac~ao pode fornecer um 
parfunetro que caracterize a tenacidade global da junta 
soldada. Este parfunetro deverá tomar em 
considera~ao as propriedades mecfuücas das diferentes 
zonas da soldadura e apresentar boa capacidade 
discriminativa. 

2. PROCEDIMENTO EXPERil\fENTAL 

Foram realizadas soldaduras, pelo processo de arco 
submerso, em chapas de a~o RQT 701 (British S te el 
Corporation), temperado e revenido. com aespessura 
de 25 mm. As juntas foram preparadas em K. A 
composi~ao química e características mecánicas do 
metal de base esu1o indicadas na tabela l. 

a) 

As soldaduras foram executadas em várias camadas. 
com energías específicas de 2 kJ/mm (Ref. A) e 5 
kJ/mm (Ref. B), com o par fluxo/arame - OK flux 
10.62 /OK Autrod 13.43. 

Das placas de ensaio foram retirados provetes 
metalográficos e provetes de tracc;ao, 
transversalmente a direc~ao de soldadura. Os provetes 
de trac~ao foram retirados por fonna a amostrar as 
diferentes zonas da soldadura. Os provetes tipo 1 
amostram só a zona fundida (ZF); Os provetes tipo 2 
amostram a zona fundida e a zona afectada pelo calor 
(ZF+ZAC) e os provetes tipo 3 incluiram também o 
metal de base (ZF+ZAC+MB). A localizac;ao, forma e 
dimensao dos provetes está indicada na figura l. 

Foram ainda retirados provetes do tipo 3, onde foi 
introduzido um entalhe em V, a 30 graus com um raio 
de curvatura no fundo de 0,25 mm. O difunetro dos 
provetes no fundo do entalhe manteve os 8 mm. O 
entall1e foi localizado na zona de grao grosseiro, junto 
a linha de fusilo, de modo a simular um defeito de 
soldadura. 

Os ensaios de tracc;ao foram realizados em controlo de 
deslocamento, segundo a norma NP EN 10.002-1, 
tendo utilizado urna velocidade de deslocamento do 
travessao da máquina de 0,45 mm/mn, para 
alongamentos até 0,25 mm e de 5 mm/mn para 
alongamentos superiores ao refendo. 

\50 

b) 

Fig. l a) Posi~o e orienta~ao de extracc;ao dos pro vetes de traq:iio; b) Geometría dos pro vetes utilizados. Dimens5es 
emmm. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÁO 

A composi~ao química e propriedadcs mecánicas do 
metal depositado das soldaduras com as referencias A 
e B estao indicadas na tabela l. 

Os resultados do estudo metalográfico e das medi96es 
de dureza, já anterionnente apresentados [9], 
mostraram um crescimento acentuado do grao da 
austeníte prévia, principalmente para as soldaduras 

com a referencia B, e um aumento sensível da dureza, 
na zona de grao grosseiro. para as soldaduras com a 
referencia A. 

A tenacidade foi aquí considerada. como a aptictao do 
material para absorver energía no domínio plástico. 
até a rotura [5]. Essa tenactdade é expressa em energta 
por unidade de volume e é tomada. como a 
correspondente a área debaixo do diagrama de tensao 
convencional/ extensao convencwnal. 
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Tabela l. Composi~ao químíca e características medinicas do metal de base e do metal depositado das soldaduras 
comas referencias A e B. 
e ompost ao qmmtca 

Re f. %C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %Cu %Ti %V %Al 
MB 0.17 0,349 1,207 0,019 0,013 0,147 0,136 0,242 0,136 0,027 0,008 0,011 

MDA 0,04 0,14 1,295 0,03 0,026 0,593 0,476 0,828 0,091 0,006 0,016 0,028 
MDB 0,045 0,15 1,317 0,031 0,026 0,584 0,473 0,811 0,094 0,007 0,016 0,023 

Pr . dad opne ( éd' d . es mecamcas m ta e cmco va ores 
Material Zona Rro.z Rm At 

(MPa) (MPa) (%) 

MB MB 819 868 14,0 
MB e/ ent. 1147 1186 2,7 

ZF 668 769 17,4 
A ZF+ZAC+MB 680 776 6,2 

ZF+ZAC+MB 1016 1132 3,6 
el ent. 

ZF 513 678 21,0 
B ZF+ZAC+MB 582 665 6,2 

ZF+ZAC+MB 850 984 3,1 
el ent. 

Tabela 2. Energía por unidade de volume, absorvida no ensaio de trac~ao. 

Re f. Zona 1 El E2 Rotura Defeitos 
x 107 (J/m3) x 107 (J/m3) 

ROT701 MB 4,5 10,8 MB -
RQT702 MB 5.6 11,8 MB -
ROT703 MB 4,3 10,4 MB -
RQT704 MB 5 10,4 MB -
RQT761 MB- cnt. 1,7 4 MB -
RQT762 MB - ent. 1,6 3 MB -
RQT763 MB- ent. 1,7 3,1 MB -
RQT764 MB- ent. 1,6 2,9 MB -

RQT7-IA2 ZF 1,1 3,9 ZF 6xl,2 
1A3 ZF 6,7 22,3 ZF -
1A4 ZF 4,7 14,3 ZF 1,6x0,9 

RQT7-lBl ZF 5,8 13,9 ZAC 
1B2 ZF 3,9 9 ZAC 2x0,5 
IB3 ZF 4,8 16,2 ZF -
1B4 ZF 1,9 4,4 ZF 2x2 
1B5 ZF 4,6 12,3 ZF -

RQT7-2Al ZF+ZAC 3,9 9,1 ZF 2xl 
2A2 ZF+ZAC 1,4 4,5 ZF 4x2 
2A3 ZF+ZAC 2,6 14,8 ZF -

RQT7-2Bl ZF+ZAC 6,7 15,5 ZAC/ZF -
2B2 ZF+ZAC 2,2 4,8 ZAC -
2B3 ZF+ZAC 6,1 11,6 ZAC -

RQT7-3Al ZF+ZAC+MB 0,5 1,4 ZF 0,9x8 
3A2 ZF+ZAC+MB 1,9 3,8 ZF -
3A3 ZF+ZAC+MB 1,7 2.9 ZF -
3A4 ZF+ZAC+MB 2 5 ZF -
3A5 ZF+ZAC+MB 1,7 5.3 ZF -

ROT7-3Bl ZF+ZAC+MB 0,8 1,9 ZF 2,5xl 
3B2 ZF+ZAC+MB 2 6 ZAC -
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3B3 ZF+ZAC+MB 0,8 
3B4 ZF+ZAC+MB 1,3 
3B5 ZF+ZAC+MB 2 

RQT7-4Al Ent. naZAC 2,9 
4A2 Ent. naZAC 2,9 
4A3 Ent. naZAC 1,8 

RQT7 -4Bl Ent. naZAC 3,6 
4B2 Ent. naZAC 5,7 
4B3 Ent. naZAC 1,6 
4B4 Ent. naZAC 1,8 
4B5 Ent. naZAC 1,2 

Foram calculadas a energía por unidade de volume, 
até ao ponto de carga máxima (El) e a energía total 
até a rotura (E2). O calculo de energía até ao pomo de 
carga máxima foi realizado por normalmente se 
considerar que o material fica inutilizado quando 
solicitado para além deste ponto. 

Os valores de energía específica absorvidos no ensaio 
de traq:ao estao indicados na tabela 2. Nesta tabela 
está ainda indicada a presen~a de defcitos de 
soldadura e o local de rotura no ensaio de trac~ao. 

A energía absorvida até ao ponto de carga máxima 
pelos tres tipos de provetes está representada na figura 
2. Desta figura retira-se que a tcnacidade da zona 
fundida e da zona afectada pelo calor das soldaduras 
realizadas com energías específicas de 2kJ/mm e 5 
kJ/mm é muito semelhante. 

A dispersao observada, quando se analisa em conjunto 
a zona fundida e a zona afectada pelo calor, parece 
resultar das propon;:oes relativas da ZF e da ZAC 
presentes na zona de ensaio. De facto, quando existe 
uma maior percentagem de ZF presente, a tenacidade 
global é mais elevada. 

1,6 - ZAC/ZF 0,5x8 
4,2 ZAC -
3,6 ZF -
5 ZAC -
5 ZAC -

3,2 ZAC -
5,4 ZAC -
7,9 ZAC -
4,1 ZAC -
3,7 ZAC -
2,1 ZAC -

A baixa tenacidade observada nos provetes onde sao 
testadas as tres zonas (ZF+ZAC+MB} resulta de a 
defonna¡;ao plástica ocorrer quase exclusiVamente na 
zona fundida ou na zona fundida e na zona afectada 
pelo calor, nao contribuindo o material de base, 
incluido no comprimento de referencia, para a 
fonna~ao da extensao. 

Neste caso, as tenacidades medidas nas duas 
soldaduras, realizadas com energías específicas tao 
diferentes, sao muito semelhantes. 

Convém referir que a tenacidade medida através do 
ensaio Charpy, na ZAC de soldaduras realizadas no 
a¡; o RQT 701 com energías específicas de 2,5 kJ/mm 
e 4,5 kJ/mm, conduziu a diferencas na ordem de 30 
joules, para a generalidade das temperaturas testadas 
[lO). 

A tenacidade do metal de base, obtida sobre provetes 
com um comprimcnto de referencia de 50 mm, é 
muito superior a de qualquer das soldaduras, quando 
analisada em conjunto, e semelhante a tenacidade do 
metal depositado de qualqucr das soldaduras. 

+ A(2Kjlmm) 

<> A (e/ defeito) 

11111 MB 

!1 B(5 KJ/mm) 

O B (e/ defeito) 

---Poly.(A 
(2Kj/mm)) 

- - - Power (B (5 
KJ/mm)) 

ZF ZF+ZAC ZF+ZAC+MB MB 

Fig. 2. Energía específica absorvida no ensaw de trac¡;ao, até ao ponto de carga máxima. 
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A figura 2 rnostra aincla que a presen~a de defeitos na 
soldadura reduz drasticarnente a sua tenacidade. Essa 
redu~ao é tanto maior quanto maior a dimensao dos 
defeitos. 

Na figura 3 representa-se a energía específica total 
absorvida no ensaio de traq:ao dos provetes com 
referéncia A e com referéncia B. O andamento geral é 
idéntico ao observado na figura 2 contudo, é mais 
nítida a tendéncia para a redu~áo da energía absorvida 
quando se passa dos provetes só com ZF para os 
provetes com ZF+ZAC. Este facto indica que a 
tenacidade da ZAC é inferior a da ZF em quaJquer das 
soldaduras. 

Na figura 4 sao apresentados os valores de energía 
específica medidos sobre provetes com entalhe. Para 
compara~ao, forarn introduzidos na rnesma figura os 
valores de provetes homólogos nao entalhados e os 
valores de provetes com defeítos. 

Verifica-se que a introdu~ao do entalhe nos provetes 
homogéneos de MB induziu urna redu~ao sensível da 
tenacidade. A introdu~ao do entalbe na ZAC nao 
induziu urna redu~ao muito sensível da energia 
absorvida. Isto deveu-se ao facto de a diminui~ao de 
extensao ser compensada pelo aumento da tensao 
limite de elasticidade, ocasionado pela prescn¡;;a do 
entalhe. Os entalhes tiniuun um raio de curvatura de 
0,25 mm na sua extremídade o que 
provavelrnenteocasionou o aparecimento de um 
estado triaxial de tensñes nessa zona. 

Na tabela 1 pode ver-se que a introdu~ao do entalhe 
induziu urn aumento da tensao limite de elasticidade e 
da resistencia a trac~ao na ordem de 45%, a 50% na 
generalidade dos casos. 
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No caso do material de base o aumento da resistencia 
nao foi suficiente para compensar a redu~ao de 
extensao. 

A figura 4 mostra ainda que a presen~a de defeitos 
reduziu substancialmente a energía absorvida no 
ensaio de trac~ao. Esta redu~ao deve-se 
provavelmente nao só a redu~ao efectiva da sec~ao 
útil do provete mas tarnbém a reduzida dimensao do 
raio de curvatura na extremidade dos defeitos, 
ampliando o efeito concentrador de tensñes. 

4. CONCLUSOES 

O trabalho realizado permitiu extraír as seguintes 
conclusóes: 

o A tenacidade de qualquer das soldaduras com 
referencia A e B, avaliada através da energía por 
unidade de volume absorvida no ensaio de traq:ao, 
é inferior a tenacidade do material de base. 
avaliada do mesmo modo. 

• A tenacidade da zona fundida de qualquer das 
soldaduras realizadas é pelo menos igual a 
tenacidade do metal de base. 

"' A presen\a de defeitos de soldadura reduz de 
forma sensível a específica absorvida no 
ensaio de trac~ao. 

• O ensaio de trac~ao nao parece adequado para 
caracterizar a tenacidade de juntas soldadas devido 
ao seu fraco poder discriminativo. 

• A(2KJ/mm) 

<> A (el defeito) 

• B(5KJ/mm) 

o B (el defeito) 

11111 MB 

---Unear (A (2 
KJ/mm)) 

- - -Expon. (B (5 
KJ/mm)) 

ZF+ZAC+MB MB 

Fíg. 3. Energía específica total absorvida no ensaio de traq;ao. 
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IIIlMB 

C MB (el entalhe) 

8A(2KJ/mm) 

OB(5KJ/mm) 

MB S/ en t. C/ en!. C/ del. 

Fig. 4. Energía específica total absorvida no ensaio de trac~iio com provetes entalhados. 
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