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Resumo. Nesta_comunica~;ao apresenta.m-se os resultados de tenacidade a fractura CTOD, para 
temperaturas compreendidas entre -lO e -130°C, obtidas em provetes de simula~;ao do ciclo térmico 
de soldadura pelo processo Gleeble tendo como material de base vários tipos de a~;os estruturais 
microligados utilizados em estruturas "offshore" a trabalhar no mar Ártico em que a temperatura de 
servi~;o é inferior a -300C. Os parámetros analisados no estudo foram a entrega térmica do processo 
de soldadura, com os valores de 3.5, 5.0 e 7.5 kJ/mm, e as microestruturas simuladas, 
respectivamente a regiao de crescimento de grao da zona afectada térmicamente (ZAT) e a regiao 
intercrítica de grao crescido da ZAT. Os resultados permitem fazer um estudo comparativo dos a~;os 
em termos de tenacidade a fractura, mediante a análise das curvas CTOD de temperatura de transi~;ao 
dúctil-frágil. Exempliticam-se alguns casos em que se relaciona a tenacidade com a microestrutura 
da zona simulada em que se verificou a propaga~;ao da fenda e rotura do provete. 

Abstract. In this paper CTOD fracture toughness data in the temperature range, -1 O to -130°C is 
presented for Gleeble simulated specimens of severa! microalloyed structural steels used in offshore 
structures working in the artic region where the design temperature is assumed to be below -30°C. 
Thc data was obtained for the heat input values of 3.5, 5.0 and 7.5 k.T/mm in two types of 
simulated microstructures; the coarse grained heat affected zone (CGHAZ) and the intercritically 
reheated coarse graincd heat affected zone (ICCGHAZ). From the analysis of the CTOD ductilc
briUle transition tcmperature curves a study is presented of the fracture toughncss behaviour of thc 
different steels. In a few cases fracture toughness is related with the microstructure of the simulated 
zone whcre crack propagation and fracture took place. 
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l. INTRODU<;ÁO fractura superiores aos ac;os estruturais convencionais ao 
C-Mn. 

Como se sabe, a nova gera~;ao de a~;os estruturais 
microligados combina urna boa soldabilidade com 
valores de resistencia mecfmica e de tenacidade a fractura 
capazes de satisfazer os requisitos das aplica~;oes a baixa 
temperatura. Os ac;os estruturais soldáveis utilizados em 
plataformas offshore a trabalhar nas regiües árticas tem 
que possuir elevada resistencia a iniciac;ao de fissuras e 
ta.mbém urna tenacidade a fractura adequada especialmente 
na zona afectada térmicamente. As especificac;ües dos 
ac;os para estas estruturas impoém valores mínimos de 
CTOD=O.l mm, quer na zona ZAT quer no metal de 
hase, e para urna temperatura de projecto de -50°C(l), 
que é a temperatura mínima normalmente observada 
nestas zonas do globo. 

Os ac;os microligados tém valores da tensao de cedencia 
entre 350 e 400 MPa podendo a resistencia a tracc;ao 
chegar a 550 MPa. Os teores de carbono sao bastante 
baixos devendo ficar compreendidos entre 0.05 e 0.12% 
no máximo. A característica básica destes ac;os é a de 
possuirem na sua composi~ao um número elevado de 
elementos de liga com teores bastante baixos. Deste 
modo, sem afectar a soldadibilidade, consegue-se por 
combinac;ües adequadas dos elementos de liga, obter 
propriedades de resistencia a fissurac;ao e tenacidade a 

Nao cabe no ámbito desta comunica~;ao apresentar urna 
análise detalhada dos diferentes elementos de liga nas 
propriedades dos a~os. Os trabalhos citados em (2-4) 
desenvolveram o assunto em detalhe e o relatório da 
Ref". (5), que é um trabalho que scrviu de base a este 
estudo, identifica as gamas de composi~ao mais 
adequadas para aplica¡;ües offshore a baixa temperatura. 
Em resumo, pode referir-se que as adi¡;oes de boron e 
titánio fazem aumentar a tenacidade contribuindo o 
titfmio fundamentalmente para o aparecimento duma 
microestrutura com base em ferritc acicular que 
aparentemente é desejável neste tipo de a¡;os. O titanio, 
nióbio e vanádio promovcm urna estrutura de grao fino. 
O níquel faz aumentar a tenacidade e, associado ao 
molibdénio e vanádio, provoca o aumento de resistencia 
por efeito de endurecimento por precipita~;ao. 

Existem ainda limites nos valores do carbono 
equivalente e dureza (valor máximo entre 280 e 350 HV 
na ZAT) que nao permitem que os teores dos elementos 
de liga sejam mais elevados. 

Outras condicionantes do aumento dos teores dos 
elementos de liga sao a soldahilidade e o custo. A 
composi~;ao final do ac;o resulta duma solw;ao de 
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compromisso entre os requesitos de resistencia 
med\nica, tenacidade a fractura, soldabilidade e o custo 
do material. 

A entrega térmica do proccsso de soldadura é outro 
parametro que faz variar de maneira significativa a 
tenacidade a fractura da ZAT. Aumentos de entrega 
térmica fazem aumentar a produtividade do processo mas 
a tenacidade a fractura pode baixar. 

A tenacidade a baixa temperatura da zona térmicamente 
afectada é determinada intrínsecamente pelas 
microestruturas alteradas pelos ciclos térmicos da 
soldadura. Numa soldadura de passagem simples há a 
considerar quatro zonas: zona de crescimento de grao 
(adjacente a linha de fusao), zona supercrítica de grao 
refinado, zona intcrcrítica e zona subcrítica. 
Subsequentes passagens e consequentes ciclos térmicos, 
alteram significativamente a morfología microestrutural 
criada pelas passagens anteriores, do que resulta um 
efeito muito complexo do qual no entanto se destacam 
as zonas supercrítica de grao crescido e intercrítica de 
grao crescido designadas em inglés por ("GCHAZ" e 
ICGCHAZ"), como as mais desfavoráveis quanto a 
tenacidade. 

Por outro lado, os microconstituintes originados no 
arrefecimento sao, por ordem de aparecimento, a ferrite 
primária nos limites ou no interior de grao da fase 
austenítica prévia, as ripas de ferrite de Widsmanstatten, 
a ferrite acicular e finalmente a bainite e as microfases 
(agregados de ferrite-carbonetos, martensite e austenite 
residual). É geralmente aceite que para se obter urna boa 
tenacidade é necessário desenvolver urna microestrutura 
que contenha urna elevada propor~ao de ferrite acicular 
em detrimento de estruturas mais duras, como a bainite 
e a martensite, evitando-se concomitantemente o 
crescimento de grJo (6,7). 

Os factores que podem condicionar o aparecimento 
dessas microestruturas e consequenlemente afectar a 
tenacidade do a~o sao a composi~ao, a distribui~ao das 
fases e inclusoes nao metálicas, a entrega térmica e a 
velocidade de arrefecimento. 

Um dos objectivos principais da investiga~ao consiste 
em analisar a influencia da entrega térmica. A presente 
comunica~ao apresenta os resultados principais de 
tenacidade a fractura CTOD e de análise de 
microestrutura para dez composi~oes de a~os estruturais 
microligados em que os ensaios de tenacidade a fractura 
foram realizados em provetes de simula~ao Gleeble da 
microestrutura para as entregas térmicas de 3.5, 5.0 e 
7.5 KJ/mm e para os dois tipos de microestrutura acima 
indicados (GCHAZ e ICGCHAZ). 

2. TRABALHO EXPER~ENTAL 
2.1 Material 

Os dez a~os micro ligados, cuja composi<;ao se apresenta 
na Tabela 1, foram produzidos na forma de lingotes com 
50 Kgs de peso pelo processo de laminagem termo-

mecamca controlada (5). O a<_;o designado por A 
constituí i composi~ao base sem boron. Os a~os F a J 
tém a composi¡;;ao base com boron adicionado. Em 
todos os a~os mantiveram-se constantes os teores de C, 
Ni, Mn, P, S e Ti havendo apenas varia¡;Ges nos teores 
dos restantes elementos de liga (silício, aluminio, 
azoto, nióbio, boron, e molibdénio). Assim, no a¡;o B 
apenas se reduziu o Si em rela<_;ao ao a~o A, no a¡;o C 
apenas se aumentou o aluminio, no a<;o D foi reduzido 
o azoto e no a<;o E aumentou-se o aluminio, reduzindo
se o silicio e o azoto. O a~o F é a composi~ao base 
com boron e com o silício e o aluminio reduzidos (em 
rela~ao a A). O a¡;;o G é análogo ao F com a adi¡;;ao de 
molibdénio, o a¡;;o H é análogo ao G com o azoto 
reduzido, o a¡;;o I tem a mesma composi~ao do F mas 
sem nióbio e finalmente o a~o J tem a composi¡;;ao do 
a<;o F sem nióbio e com a adi¡;;ao de vanádio. 

Tabela 1- Composi¡;;oes químicas dos dez a<_; os 
micro ligados. 

A Tabela 2 apresenta os valores médios da tensao de 
cedéncia a 0.2o/c e da resistencia a trac~ao e do 
alongamento de rotura para os dez a<;os da Tabela 1. 
foram determinados outros parámetros de resistencia e 
ductilidade cujos valores se apresentam em (8). 
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Tabela 2- V al ores médios da tensao de cedencia, O"ced a 
0.2%, da resistencia a trac~ao, O"R e do alongamento de 
rotura ER dos a~os da Tabela l. 

Ref". A B E 
O"ced (MPa) 447.3 449.4 425.6 

Ref". F G H I J 
O"ced (MPa) 359.2 376.9 426.7 300.9 355.5 

O"R (MPa) 492.4 557.6 595.3 435.8 445.9 
ER (%) 20.7 19.4 16.4 21.1 22.4 

2.2 Provetes e ensaios CTOD 

Os provetes para os ensaios CTOD, com sec~ao 
quadrada llxll mm e comprimento 100 mm, foram 
su jeitos a ciclos térmicos de soldadura num simulador 
Gleeble de modo a reproduzir na zona central do provete 
e com mna largura compreendida entre 13 a 20 mm, as 
microestruturas, já referidas. Os ciclos térmicos , cujas 
curvas temperatura-Lempo se encontram detalhadas em 
(9) correspondem as entregas térmicas de 3.5 e 5.0 
KJ/mm e para o processo de arco submerso usando 
eléctrodos do mesmo tipo do metal de base. Fez-se 
ainda urna série de provetes com a entrega térmica de 
7.5 kJ/mm mas apenas coma simula~ao da regiao de 
grao crescido. Os entalhes com forma de V com 
abertura de 450 na ponta, e profundidade de 1.5 mm, 
foram abertos na regiao central da zona de simula~ao 
térmicamente afectada. 

Os ensaios de tenacidade a fractura CTOD foram 
realizados numa máquina de ensaios servohidráulica, 
seguindo os procedimentos da norma BS7448 (10). As 
fissuras de fadiga foram abertas até atingirem urna 
profundidade, ao compreendida entre 0.45 e 0.55 da 
altura B do provete (0.45<aofB<0.55). O carregamento 
aplicado aos provetes foi de flexao em tres pontos com 
urna distáncia de 50 mm entre apoios. Os provetes 
foram colocados no interior duma camara ambiental 
arrefecida com azoto liquido. A temperatura do provete 
foi controlada, com um erro de ± 2oc, com um 
termopar de contacto colocado na vizinhan~a da fenda. 

Obtiveram-se os registos gráficos da carga P, em 
fun~ao da abertura da face do entalbe, v g a partir dos 
quais se obtiveram os valores de CTOD, o nos pontos 
corresponden tes a rotura, 8c ou 8u, o u a carga máxima, 
Úm. 

2.3 Metalografia 

Para observa~o das microestruturas consideraram-se os 
a~os das A, E, I e J que apresentam globalmente os 
maiores valores de CTOD, bem como um dos a~os, G, 
que deu os piores valores deste parfunetro. As amostras 

metalográficas (abrangendo a regiao de simula~ao, 
Gleeble e o metal de base adjacente), foram obtidas a 
partir dos provetes ensaiados, procedendo-se ao corte 
por jacto de agua no intuito de nao alterar as 
microestruturas originais. Após polimento, as amostras 
foram atacadas com solu~ao de Nital a 2%. Obtiveram
se fotomicrografias de diversas áreas desde o metal de 
base adjacente a zona afectada térmicamente até a linha 
de fractura. 
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Fig. 1- Curvas de temperatura de transi~ao CTOD vs. 
temperatura. a) a~o A. (Tabela 1), b) A~o I (Tabela 1). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÁO 

3.1 Tenacidade a fractura, CTOD 

A Fig. la), b) apresenta duas curvas típicas de 
temperatura de transi~ao (CTOD vs. temperatura) para 
dois dos ac;:os (A e I) que deram os valores mais 
elevados de CTOD. Os pontos indicados no gráfico 
correspondem ao valor médio dos resultados de CTOD 
obtidos para os dois o u tres ensaios realizados para cada 
temperatura. Verifica-se que existe urna varia~ao 
significativa do CTOD com a entrega térmica e com o 
tipo de microestrutnra simulada. Para os a~os A e I nao 
foram realizados ensaios a temperaturas superiores a 
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-30°C porque os valores de CTOD obtidos iriam cair 
na regil:'io dúctil com valores de 8m. 

A zona de patamar inferior dos gráficos (Figs. la, b) 
corresponde a regHio de comportamento intrinsecamente 
frágil com o CTOD do tipo Oc (10). Para algumas 
condis;oes de entrega térmica e microestrutura obteve-se 
a zona de transic;ao frágil-dúctil em que o CTOD 
aumenta com a temperatura (Figs. la, b) e com 
resultados de CTOD do tipo <>u (10) em que a rotura se 
dá a carga máxima mas precedida de alguma deforrnas;ao 
plástica e até crescimento lento da fissura. 
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Fig. 2- CTOD em func;ao do tipo de as;o para as 
temperaturas de -50°C e -70°C. 1- 3.5 k.J/mm; GC 
ZAT.2-3.5 k.J/mm; ICGC ZAT. 3- 5.0 k.J/mm; GC 
ZAT. 4- 5.0 k.J/mm; ICGC ZAT. 5- 7.5 k.J/mm; GC 
ZAT. 

A partir das curvas de temperatura de transic;ao 
determinaram-se os valores de CTOD para várias 
temperaturas. A Fig. 2a), b) apresenta, sob a forma 
dum gráfico de barras, os valores de CTOD para todos 
os as;os e parfunetros dos ensaios e para as temperaturas 
de -50 e -70°C que sao as mais importantes em termos 
das condic;oes de servic;o dos as;os. Verifica-se que 
globalmente os melhores resultados pertencem aos ac;os 

A e I em que se conseguí u, para a temperatura de -sooc 
e para os éinco diferentes parfunetros analisados, valores 
de CTOD superiores a 0.1 mm. 

Os restantes ac;os apresentam valores médios de 
tenacidade inferiores (Fig. 3) notando-se que os ac;os G 
e H, que contero molibdénio na sua composic;ao tem 
valores de tenacidade a fractura que nao satisfazem 
minimamente os requisitos da aplicac;ao. Nao há assim 
qualquer vantagem em adicionar molibdénio na 
composic;ao do ac;o. Os ac;os C e D, também 
apresentam, em menor grau que os ac;os G e H, um 
comportamento pouco satisfatório em termos de 
tenacidade a fractura. Portanto, o aumento do teor de 
aluminio (ac;o C) e a redus;ao do teor de azoto (ac;o D) 
em relac;ao a composis;ao base. nao tem vantagem. 
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-100 -50 

Temperatura 
[ "C] 

H 

G 

o 50 

Fig. 3- Temperatura de transis;ao em func;ao do tipo de 
ac;o para um valor de CTOD=O.l mm. 1- 3.5 k.J/mm; 
GC ZAT.2-3.5 k.J/mm; ICGC ZAT. 3- 5.0 k.J/mm; 
GC ZAT. 4- 5.0 k.J/mm; ICGC ZAT. 5- 7.5 k.J/mm; 
GCZAT. 

A Fig. 3 apresenta. cm funs;ao do tipo de ac;o. as 
temperaturas atingidas para o valor de CTOD=O.l mm. 
Os resultados deste gráfico complementam a 
informac;ao da Fig. 2 e evidenciam que os ac;os A e I (e 
também o E e J) sao os que dao, como se esperava pela 
Fig. 2, os valores mais baixos de temperatura de 
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transi<;ao. Notar que para algumas condi<;oes 
conseguem-se temperaturas de transi<;ao inferiores a 
-100°C. 

A discussao seguinte em rela<;ao aos valores de CTOD, 
vai concentrar-se essencialmente no comportamento dos 
a~os A e l. Assim, os resultados da Fig. 2 indicam que 
para os dois a~os a.-50°C o CTOD é sempre menor na 
zona intercrítica do que na zona de grao crescido. 
Contudo a -70°C este comportamento verifica-se 
apenas no a~o A enquanto que no a<;o I a tendencia é 
oposta o que deve ser inputado a altera<;ao do 
mecanismo de fractura verificado no a<;o 1 quando a 
temperatura baixou de -50 para -700C. 

Em rela<;ao a entrega térmica, verifica-se também 
diferen~ de comportamento para as duas temperaturas e 
a<;os. No a<;o A a -50 e -70°C, o CTOD baixa quando a 
entrega térmica foi aumentada quer para a regiao 
intercrítica, quer para a regiao de grao grosseiro. No a<;o 
I a -50°C verifica-se urna tendencia oposta enquanto 
que a -70°C no a<;o I, e para a regiao de grao crescido, o 
CTOD baixa quando a entrega térmica aumenta e na 
regiao intercrítica aumenta com o aumento da entrega 
térmica. 

É facto conbecido, e confirmado neste trabalho, que 
aumentos de entrega térmica causam menores taxas de 
arrefecimento com a consequente redu<;ao de dureza, o 
que foi confirmado no ámbito deste trabalho pelos 
resultados das medi~oes de dureza realizadas. Portanto 
seria de esperar urna diminui<;ao do CTOD com o 
abaixamento da entrega térmica o que nao está de acordo 
com os resultados obtidos no a<;o A a -50 e -70°C. 

No a~o I, com exce~ao da zona de grao crescido e a 
-70°C apenas, o CTOD aumentou com o aumento da 
entrega térmica o que traduz o comportamento típico 
dos a~os ferríticos desde que nao haja altera~ao 
significativa do mecanismo de rotura, que deve 
permanecer essencialmente transgranular para originar 
urna boa tenacidade nas estruturas de grao fino. 
Verifica-se assim que no a~o A o mecanismo de rotura 
deve ser diferente do do a~o I, o que falta ainda 
confirmar por análise fractográfica no microscópio 
electrónico de varrimento. 

3.2 Metalografia 

As microestruturas observadas apresentam na zona de 
metal base, como seria de esperar, urna matriz 
predominantemente ferrítica com os graos de perlite 
tendendo-se a distribuir em bandas alinhadas, com 
excepc,;ao do a<;o G em que essa distribui~ao é bastante 
irregular. 

A identifica~ao dos constituintes na zona térmicamente 
afectada das diversas amostras observadas seguiu a 
nomenclatura proposta pelo I.I.W.(ll) Verificou-se que 

efectivamente os melhores resultados em ensaios 
CTOD correspondem de um modo geral, a morfologías 

Fig. 4- Fotomícrografia do a¡¡:o A (ICGC ZAT). Input 
térmico 3.5 KJ/mm. Observa-se urna microestrutura 
onde predominam a ferrite acicular e a ferrite poligonal 
intragranular (Amplia¡¡:ao 340x). 

Fig. 5- Fotomicrografia do a<;o I (ICGC ZAT). Input 
térmico 5.0 KJ/mm. Microestrutura constituida por 
grande variedade de morfologías: ferrite acicular, ferrite 
poligonal intragranular, estruturas de Widmanstaten 
bem como ferrite primária nos limites de grao 
(Amplia9iio 340x). 

microestruturais favoráveis como a ferrite acicular e 
ferrite poligonal intragranular. Contudo igualmente se 
identificam outras morfologías ferriticas como a ferrite 
com segunda fase (alinhada e/ou nao alinbada) e ferrite 
nos limites de grao, assinalando neste último caso o 
tamanho de grao da fase rnae. Porém no a¡¡:o G é muito 
mais flagrante o aparecimento de estruturas mais 
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desfavoráveis como bainite e ferrite nos limites de 
grao, verificando-se também assinalável coalescencia de 
grao. 

Urna precisa quantificac;ao das microestruturas em 
present;a terá necessariamente de ser efectuada para se 
estabelecer as percentagens volumétricas de cada urna, e 
melhor relacionar as microestruturas com os valores 
dos ensaios mecánicos de CTOD e das durezas. As 
Figuras 4 a 6 documentam algumas das mais 
caracteristicas microestruturas observadas. 

Fig. 6- Fotomicrografia do ac;o G (GC ZAT). Input 
térmico 3.5 KJ/mm. Mesmo para o mais baixo valor 
do input térmico a microestrutura apresenta-se 
claramente formada por microconstituintes duros 
resultantes de arrefecimento rapido no interior do grao 
perfeitamente identificado de austenite prévia. 

4. CONCLUSÓES 
- As adit;oes de molibdénio e vanádio nos ac;os 
estruturais microligados provocaram urna reduc;ao 
si&nificativa da tenacidade a fractura, CTOD. 
- E aconselhável manter os teores de Nb e Al em 
valores bastante baixos para obter valores aceitáveis de 
CTOD a baixas temperaturas. Os dois ac;os que 
satisfazem este requisito (A e 1), deram valores da 
temperatura de transic;ao abaixo de -50°C para um 
CTOD=O.l mm, e para todas as entregas térmicas e 
microestruturas simuladas nos provetes Gleeble. 
- Para os ac;os A e I e a -50°C o CTOD deu valores 
mais baixos na regíao ICGC ZAT do que na regíao de 
GC ZAT independentemente da entrega térmica 
fornecida. A -70°C esta tendencia apenas se verificou 
no at;o A, o que indicia urna dependencia dos resultados 
de CTOD em relat;ao ao mecanismo de rotura. 
- Em relac;ao a variac;ao do CTOD com a entrega 
térmica, no ac;o A e para as duas regiOes o CTOD 
baixou como aumento da entrega térmica. No ac;o I e a 
-50°C a tendencia é oposta a esta e a -70°C no ac;o I o 
CTOD baixou com o aumento da entrega térmica na 
regiao GC ZAT, enquanto que na regiao ICGC ZATo 
CTOD acompanhou o aumento da entrega térmica. 

Estas constatac;oes merecem um estudo mais detalhado 
dos mecanismos microestruturais de rotura. 
- Os melhores resultados de tenacidade a fractura CTOD 
constituem as microestruturas favoráveis de ferrite 
acicular e ferrite poligonal intragranular que foram 
observadas nos ac;os A e I. 
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