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RESUMO
Devido à diversidade do seu emprego, os tubos fabricados em aço obtiveram
grande importância na engenharia e na indústria dos mais diversos segmentos.
Utilizados para o transporte de substâncias diversas, como água, vapor, gases, óleo
e em inúmeras outras aplicações, foi possível propiciar a este produto um atestado
da sua importância no mercado mundial. Entre os vários processos existentes para a
fabricação de tubos, destaca-se neste trabalho o processo de soldagem por indução
de alta frequência, que é um método moderno de fabricação utilizado pelas
indústrias do segmento devido à alta produtividade e a boa qualidade do produto
final. Este método permite fazer a junção das bordas da tira sem a necessidade de
utilizar materiais de adição. O objetivo deste trabalho foi analisar como os
parâmetros de ajuste do processo relacionados a Potência, Velocidade e Taxa de
Compressão podem interferir na qualidade do cordão de solda durante a soldagem
do tubo. Para isto, foi escolhida uma máquina formadora de tubos com ajustes dos
parâmetros independentes e utilizado um aço carbono de qualidade SAE-J403-091008 por ser largamente aplicado na fabricação de tubos com costura. O corte das
tiras foi realizado de forma a possibilitar a menor altura de rebarba possível, dentro
das características da seção de corte apresentadas nas literaturas disponíveis. As
referências encontradas que recomendam a melhor posição da bobina de indução,
impeder e o comprimento do “V” foram analisadas e comparadas com as
informações das documentações implementadas no processo visando reduzir
eventuais diferenças. Os procedimentos para os ensaios de alargamento e
achatamento foram realizados de acordo com as normas vigentes. A análise
metalográfica avaliou a microestrutura na região do cordão de solda das amostras
retiradas dos tubos com objetivo de identificar possíveis fissuras decorrentes do
processo que pudessem comprometer a qualidade da solda e explicar as
reprovações nos ensaios de alargamento e achatamento. Considerando a menor
taxa de compressão para as duas combinações: alta potência e baixa velocidade
(maior aporte térmico) e baixa potência e alta velocidade, verificou-se que estas
combinações não foram capazes de produzir amostras que pudessem ser
aprovadas nos ensaios realizados e que a combinação de baixa potência e alta
velocidade compromete a soldagem do tubo mesmo para a maior taxa de
compressão utilizada neste trabalho. A análise metalográfica mostra que a
combinação de baixa potência e alta velocidade não promove um caldeamento
eficaz, independente da taxa de compressão utilizada.

Palavras-Chave: Tubo; Soldagem por Indução de Alta Frequência; Potência;
Velocidade; Taxa de Compressão.

ABSTRACT
Influence of the Power, Speed and Compression Ratio in the High Frequency
Induction Welding in Carbon Steel Tube
Due to the diversity of the use of steel tubes, they have achieved great importance in
engineering, and various industry segments. They are used for the transport of a
number of substances, such as water, steam, gas, oil and many other applications.
Consequently, it was possible to provide for this product an attestation of its
importance in the world market. Among the several existing manufacturing processes
of tubes, stands out in this paper the process of high frequency induction welding. It
is a modern method of manufacture widely used by industry due to high productivity
and good quality of the final product. This method allows the joining strip’s edges
without the need for addition of material. The aim of this study was to analyze how
the adjustment parameters of the process related to Power, Speed and Compression
Ratio can interfere with the quality of the weld bead during the tube welding. For this
reason, was chosen a tube forming machine with independent adjustment of
parameters and carbon-steel of quality SAE J403 09-1008 because it has a large
application in the manufacture of welded tubes. The cutting of the strips was
performed in order to enable the lowest possible height of fash, within the
characteristics of the cutting section presented in the literature available. The
references recommending the best position of the induction coil, impeder and the
length of "V" were analyzed and compared with the information from the
documentation implemented in the process aiming to reduce potential differences.
The procedures for enlargement and flattening tests were performed in accordance
with current standards. A metallographic analysis was employed to evaluate the
microstructure in the weld bead samples collected from the tubes in order to identify
possible cracks due to the process that could compromise the quality of the weld,
and explain failures in enlargement and flattening tests. Considering the lower
compression ratio for the two combinations: high power and low speed and low
power and high speed, it was found that these combinations were not able to
produce samples that could be adopted in the tests performed and that combination
of low power and high speed compromise the tube welding even for higher
compression used in this work. The metallographic analysis shows that the
combination of low power and high speed it does not promote an efficient welding,
regardless of the compression rate used.
Keywords: Tube; High Frequency Induction Welding; Power; Speed; Compression
Ratio.
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1 INTRODUÇÃO

A soldagem é utilizada pelo homem desde as épocas mais remotas, onde
muitos artefatos e alguns descobertos com mais de 4000 anos já eram
confeccionados utilizando recursos de brasagem. Essa constitui-se em um processo
térmico para a junção e revestimento de materiais metálicos com a ajuda de um
metal de adição fundido (meio de brasagem), na maioria dos casos mediante o
emprego de meio fluxante e / ou gás de proteção da brasagem.
A soldagem por forjamento utilizada para unir metais por meio de golpes,
martelamento ou prensagem, após as peças serem aquecidas a temperatura da
solda, ou seja, uma temperatura inferior a temperatura de fusão do material, também
tem sido usada há mais de 3000 anos.
A descoberta do Arco Elétrico por Humphry Davy em 1801 e da sintetização
do gás Acetileno por Edmund Davy em 1836 permitiu que se iniciassem alguns
processos de fabricação de peças, utilizando estes novos recursos. Desde então, o
avanço da industrialização e a primeira guerra mundial permitiram que a técnica da
soldagem começasse a ser mais empregada nos processos de fabricação. Na
segunda guerra mundial ocorreu grande impulso na tecnologia de soldagem,
resultando no desenvolvimento de novos processos e o aperfeiçoamento dos já
existentes.
Atualmente a soldagem de metais é largamente utilizada na indústria como
um dos principais métodos de união que envolve muitos fenômenos metalúrgicos
como, por exemplo, fusão, solidificação, transformações no estado sólido,
deformações causadas pelo calor e tensões de contração.
Em geral, o termo soldagem é definido como "processo de união ou junção de
metais por fusão", entretanto é importante ressaltar que não apenas os metais são
soldáveis e que é possível se soldar sem fusão.
A AWS - American Welding Society define e adota o termo soldagem como
sendo a “operação que visa obter a coalescência localizada produzida pelo
aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a aplicação de pressão e
de metal de adição."
Segundo Weiner et al. (1992), soldagem é o processo de união de dois
materiais por meio de uma fonte de calor, com ou sem aplicação de pressão. O
resultado deste processo é a solda.
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Podemos encontrar um grande número de processos diferentes de soldagem
que são utilizados na fabricação e recuperação de peças, estruturas metálicas e
equipamentos. Entre eles é destacado o processo de soldagem por Alta Freqüência
- High Frequency Welding (HFW) que promove a fusão localizada conjunta de
materiais e interação entre as suas moléculas através da aplicação de energia de
rádio-freqüência sobre a área a ser unida. Este processo não utiliza fluxos e nem
materiais de adição e a aplicação de calor é localizada, conseqüentemente a região
sem envolvimento com a solda não apresenta alterações em sua estrutura.
A soldagem por alta freqüência pode ser aplicada para a união de metais e é
muito utilizada no processo de fabricação de tubos aço carbono. Os tubos podem
ser produzidos em uma variada gama de matérias-primas (tipo de aço utilizado), que
são normalmente fornecidos segundo especificações ASTM (American Society for
Testing and Materials), DIN (Deutsches Institut für Normung), API (American
Petroleum Institute), AISI (American Institute of Steel and Iron), SAE (Society of
Automotive Engineers), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) entre
outras. Podem ser utilizados nas mais diversas aplicações industriais e estruturais
tais como:
1) Eletrodutos, tubos para a indústria moveleira, tubos estruturais e tubos
industriais para os quais não se exige ensaio de estanqueidade.
2) Tubos de condução para fluidos não perigosos, com limite de pressão até
25 bar (2,5 MPa), para os quais são exigidos ensaios de estanqueidade.
3) Tubos de condução especiais, tubos para troca térmica (caldeiras e
trocadores de calor), para o segmento de óleo e gás, tubos mecânicos e
tubos de precisão (para a indústria automobilística). Para a maioria das
aplicações especiais, são determinantes o grau de resistência do tubo e
sua capacidade de sofrer deformação plástica sem apresentar colapso
plástico ou fratura durante ou após os processos de fabricação.
Entretanto, quanto maior o grau de resistência destes tubos, normalmente
piores são as características de soldabilidade ou de plasticidade sem
tratamento térmico.
No processo de fabricação de tubos a principal preocupação está relacionada
com a qualidade do cordão de solda. Uma boa solda garantirá um produto dentro
dos requisitos especificados em normas e pelo cliente. Para isto os parâmetros do
processo deverão ser seguidos rigorosamente, pois variações fora dos limites
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especificados ocasionam uma solda de má qualidade, deixando falhas na união do
material se propagando através do rompimento do cordão de solda e
conseqüentemente comprometendo a aplicação final do produto.

1.1 Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade do cordão de
solda do tubo aço carbono SAE-J403-09-1008 submetido a diferentes combinações
de alguns dos parâmetros (Velocidade, Potência e Taxa de Compressão) utilizados
no processo de soldagem por indução de alta frequência. Desta forma têm-se os
seguintes objetivos específicos:
Identificar por meio dos resultados dos ensaios de alargamento e
achatamento as combinações que mais contribuem para o bom
caldeamento do cordão de solda;
Analisar a estrutura micrográfica da zona termicamente afetada
observando surgimento de defeitos como trincas, porosidade ou
descontinuidade no cordão de solda;
Determinar o melhor ajuste de máquina (formadora) a fim de obter um
cordão de solda com melhor qualidade.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Microestrutura do aço
“Para compreensão dos fenômenos que alteram a microestrutura dos
produtos siderúrgicos devemos examinar as transformações alotrópicas do metal
Ferro e a ação do Carbono sobre essas transformações.” (COLPAERT, 1983, p.
122).
A alotropia do ferro puro é caracterizada por apresentar várias fases
alotrópicas. Desta forma até a temperatura de 910° C o ferro puro se cristaliza no
sistema cúbico de corpo centrado, denominado “ferro alfa”. A partir de 910° C a
estrutura cristalina muda para uma estrutura cúbica de face centrada chamada de
“ferro gama” se mantendo estável até 1400° C. Entre 1400° C e 1535° C a estrutura
cúbica de corpo centrado passa a ser novamente a mais estável, sendo esta fase
conhecida como “ferro delta” (COLPAERT, 1983).
O carbono é um estabilizador do ferro gama e quando é adicionado ao metal
ferro provoca alterações nas temperaturas das transformações alotrópicas além da
sua solubilidade variar e ser muito diferente nas fases alotrópicas (COLPAERT,
1983).
Segundo Chiaverini (1986) um dos fatores que mais influenciam a posição
das linhas de transformação da austenita é a velocidade de resfriamento.
Aumentando a velocidade de resfriamento ocorre uma ruptura das condições de
equilíbrio e as reações de transformação tendem a alterar-se devido à dependência
da movimentação atômica que o reticulado cristalino do ferro gama e ferro alfa
necessitam para se modificar. Conseqüentemente os constituintes normais
resultantes da transformação da austenita, como a perlita, deixam de formar-se ou
até mesmo podem surgir novos constituintes estruturais.
No estado de fusão do aço o carboneto está dissolvido na massa líquida,
constituindo, com o ferro, uma solução homogênea (COLPAERT, 1983).
Entre as linhas liquidus e solidus do Diagrama de Equilíbrio Fe-C apresentado
na figura 1 ocorre a transformação de estado do aço, ou seja, ele começa a sair do
estado líquido passando para o estado sólido.
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Até atingir a linha GSE a austenita permanece estável e homogênea, abaixo
dela, a microestrutura do aço sofre modificações gradativas que terminam com uma
transformação completa a 723 °C.
Figura 1 - Diagrama de equilíbrio Fe-C

Fonte: Centro de Informação Metal Mecânica (2014)

Os aços são classificados em grupos de acordo com a faixa de carbono. São
chamados aços Eutetóides aqueles cujo teor de carbono corresponde a 0,83% na
temperatura de 723 °C no ponto S da figura 1. Desta forma os aços com teores de
carbono abaixo de 0,83% são chamados Hipo-eutetóides e os aços com teores de
carbono acima de 0,83% e até 2% são chamados Hiper-eutetóides (CHIAVERINI,
1977).

2.1.2 Constituintes da microestrutura do aço
“A ferrita é uma solução sólida de carbono no ferro alfa e origina-se na zona
crítica, durante o resfriamento, por transformação alotrópica do ferro gama.”
(COLPAERT, 1983, p. 156).
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No estado em solução sólida, pode manter pequenas quantidades de
impurezas (Si, P, Mn, etc) e no máximo 0,025% de carbono, a 723º C. Após ser
atacada por um reativo adequado, a ferrita apresenta-se ao microscópio como grãos
brancos com finos contornos pretos conforme apresentado na figura 2.
Figura 2 - Ferro puro grãos de ferrita e pequenas inclusões

Fonte: Colpaert (1983).

Para aços hipereutetóide Chiaverini (1986) explica que a austenita, ao
atravessar a faixa de 0,8 a 2,06% de máxima solubilidade do carbono no ferro gama,
começa a expulsar o excesso de carbono que não pode ser mantido em solução.
Em conseqüência, numa temperatura intermediária entre 727 e 1148 °C haverá em
equilíbrio duas fases: uma representada pela austenita que vai se empobrecendo
em carbono e outra, pelo carbono paulatinamente expulso, na forma de Fe 3C ou
cementita.
O carboneto de ferro (Fe3C) contém 6,68% de carbono e recebe o nome de
cementita. Possui grande dureza e por conseqüência é muito quebradiço, sendo o
constituinte mais duro que ocorre no aço, chegando a riscar o vidro. Diferentemente
de como se nota na estrutura micrográfica da ferrita, cada área de cementita se
apresenta como uma só massa e não mostra subdivisão em grãos por mais forte
que seja o ataque do reagente (COLPAERT, 1983).
A figura 3 apresenta a imagem micrográfica de um aço hipereutetóide com
grãos de perlita envolto por uma rede de cementita.
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Figura 3 - Aço hipereutetóide. Grãos de perlita e cementita

Fonte: Colpaert (1983).

“Perlita é o constituinte micrográfico formado por finas lamelas justapostas de
ferrita e de cementita e que ocorre abaixo de 723° C nas ligas ferro-carbono.”
(COLPAERT, 1983, p. 157).
Segundo Colpaert (1983) a perlita por ser formada de lamelas moles de
ferrita e outras duras de cementita, sua dureza acaba sendo intermediária entre as
duas. Quando é atacada por um reativo micrográfico comum, toma uma coloração
mais ou menos escura conforme apresentado na figura 4. Sob pequeno aumento na
ampliação se apresenta como grãos pretos.
“Nos aços de baixo teor de carbono a perlita se localiza em geral nos
contornos dos grãos de ferrita e, um pouco abaixo de 0,8% de carbono, os grãos de
perlita são envolvidos ou quase envolvidos por uma rede de ferrita.” (COLPAERT,
1983, p. 157).
Ao resfriar-se lentamente, a única transformação que ocorre na temperatura
de 723° C num aço com a composição exatamente eutetóide (0,8% C) é quando a
austenita passa bruscamente a perlita (CHIAVERINI, 1986).
A microestrutura apresentada na figura 4 ilustra grãos de perlita de um aço
eutetóide.
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Figura 4 - Aço eutetóide. Grãos de perlita.

Fonte: Colpaert (1983).

Os aços hipoeutetóides, com teor de carbono abaixo de 0,8% apresentam a
temperatura ambiente, uma estrutura composta de ferrita e perlita. A quantidade de
perlita aumenta e a de ferrita diminui, à medida que a composição do aço cresce em
direção ao ponto eutetóide (CHIAVERINI, 1986).
A figura 5 apresenta um aço com cerca de 0,5% de carborno esfriado
lentamente.
Figura 5 - Aço hipoeutetóide. Grãos de perlita e ferrita.

Fonte: Colpaert (1983).
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2.2 Aço carbono

Os aços de uma maneira geral são amplamente utilizados na construção civil,
na

indústria

automobilística,

naval,

ferroviária,

linha

branca,

máquinas

e

equipamentos, moveleira, equipamentos elétricos e na indústria petroquímica com
uma grande gama de aplicações. A disponibilidade do ferro, facilidade de produção
em relação aos demais materiais, versatilidade e abrangência das propriedades
mecânicas

e

grande

tenacidade

à fratura

proporcionam

ao

aço

grande

competitividade e torna-o essencial, sendo um dos principais materiais de
engenharia.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011), aço é uma liga
de ferro carbono com teor de C igual ou inferior a 2 % em peso na sua forma
combinada ou dissolvida e que pode conter elementos de liga residuais ou
adicionados que são utilizados para melhorar suas propriedades mecânicas.
Classifica ainda, o aço carbono como sendo aquele que contém teores de silício e
manganês não superiores a 0,60 % e 1,65 %, respectivamente, e elementos de liga
dentro dos teores máximos de Cr = 0,20%, Ni = 0,25%, Mo = 0,06%, Al 0,10%, B =
0,0007% e Cu = 0,35%.
Aços com teor de carbono inferior a 0,30% são classificados como aços de
baixo carbono e são os mais facilmente soldáveis, entre todos os aços existentes.
Podem ser soldados por qualquer método usado atualmente e o resultado de uma
boa qualidade da solda pode ser sempre obtido através da preparação correta e da
escolha do processo de soldagem. Teores entre 0,30% e 0,45% pertencem a aços
de médio carbono e os aços de alto carbono são aqueles que possuem conteúdos
de carbono a partir de 0,45% (OKUMURA; TANIGUCHI, 1982).

2.2.1 Efeitos dos elementos de liga

O carbono (C) é responsável direto pela dureza do aço no seu estado original
e pela sua temperabilidade. Quanto maior o teor de carbono maior será a dureza do
aço. Sem carbono, o ferro não pode ser endurecido pelo processo de têmpera, pois
não haverá formação da martensita. Desta forma, é o carbono que determina a
estrutura e as propriedades mecânicas do aço tornando-o próprio ou impróprio para
a têmpera (CHIAVERINI, 1986).
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O manganês (Mn) adicionado ao aço aumenta a sua dureza e resistência
quando o teor de carbono é baixo. Teores de manganês entre 0,30 e 0,60%, atua
como desoxidante do mesmo modo que o silício, e como dessulfurante quando
combina-se com o enxofre de preferência ao ferro. Neste caso, forma um sulfeto de
Mn e elimina o problema de fragilidade a quente que pode ocorrer na presença do
FeS (CHIAVERINI, 1986).
O fósforo (P) e o enxofre (S) são geralmente considerados elementos
nocivos. O fósforo em teores fora do especificado diminui a resistência do aço ao
choque e reduz a sua tenacidade. O enxofre, quando aumentado os teores de
carbono no aço, afeta a resistência à tração, a ductilidade e a tenacidade
(CHIAVERINI, 1977).
Em casos especiais, como nos aços de fácil usinagem, o fósforo e sobretudo
o enxofre, podem ser especificados com teores acima dos normais, desde que seu
efeito seja contrabalançado pelo aumento do teor de outro elemento (Mn, na
presença de S) (CHIAVERINI, 1986).
O silício (Si) nos teores normais, entre 0,15 e 0,30%, é o elemento
essencialmente desoxidante, pois combina-se com o oxigênio neutralizando a ação
de formação do CO ou CO2, por ocasião da fusão e solidificação dos aços
(CHIAVERINI, 1986).
O cobre (Cu) aumenta sensivelmente a resistência à corrosão atmosférica
dos aços, em adições de até 0,35%. Aumenta, também, a resistência à fadiga, mas
reduz, de forma discreta, a ductilidade, a tenacidade e a soldabilidade (MOURÃO et
al., 2007).
O níquel (Ni) aumenta a resistência mecânica, a tenacidade e a resistência à
corrosão, porém a adição em teores elevados reduz a soldabilidade do aço
(MOURÃO et al., 2007).
O cromo (Cr) eleva a resistência à corrosão atmosférica e à abrasão e reduz
a soldabilidade. Facilita o polimento e melhora o desempenho do aço a temperaturas
elevadas (MOURÃO et al., 2007).
O nióbio (Nb) eleva a resistência mecânica e a soldabilidade; teores
baixíssimos deste elemento permitem aumentar o limite de escoamento e
resistência. É um componente quase obrigatório nos aços de alta resistência e baixa
liga. Permite diminuir os teores de carbono e de manganês, melhorando, portanto, a
soldabilidade e tenacidade. Pode diminuir a ductilidade (MOURÃO et al., 2007).

25

O alumínio (Al) é utilizado como um desoxidante, sendo mais eficiente que o
manganês e o silício e por isso é empregado como adição para “acalmar” o aço, isto
é, para minorar ou extinguir o desprendimento de gases que o agitam na
solidificação. O alumínio favorece ainda a obtenção de texturas de granulação mais
fina (COLPAERT, 1983).

2.2.2 Efeito da conformação mecânica

O encruamento de um aço ocorre quando o mesmo é conformado a frio e só
é obtido por um trabalho mecânico que obrigue o material a ultrapassar o seu limite
de escoamento. Os grãos ficam então alongados paralelamente ao esforço de
tração ou perpendicularmente ao de compressão (COLPAERT, 1983).
O trabalho mecânico é realizado abaixo da temperatura de recristalização
(723 °C), especialmente a temperatura ambiente.
Este fenômeno permite alterar todas as propriedades mecânicas de um aço,
aumentando o limite de resistência (LR), o limite de escoamento (LE), a dureza e
diminuindo o alongamento (AL). Quando se deseja tirar vantagens de certas
qualidades que o aço adquire neste estado, o encruamento proposital em alguns
casos é recomendado.
O fenômeno do encruamento de um determinado aço pode ser revertido
conferindo-lhe suas propriedades originais submetendo-o ao tratamento térmico de
recozimento.

2.3 Tubos de aço carbono

Devido à diversidade do seu emprego, os tubos fabricados em aço obtiveram
grande importância na engenharia e na indústria dos mais diversos segmentos.
Utilizados para o transporte de substâncias diversas, como água, vapor, gases, óleo
e em inúmeras outras aplicações, foi possível propiciar a este produto um atestado
da sua importância no mercado mundial.
Como visto anteriormente, o aço em si pode ser fabricado com quantidades
diferentes de outros elementos químicos, em especial o carbono. Dependendo da
sua composição, eles podem ser classificados em baixo, médio e alto teor de
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carbono, definindo dessa forma o material que será empregado na fabricação de
cada tipo de tubo.
Atualmente podemos considerar duas características fundamentais para definir o
tipo de processo empregado na fabricação de um determinado tubo de aço. São
eles:
Tubos de aço com costura - Produzidos a partir de uma tira de aço o tubo
apresenta um cordão de solda no sentido longitudinal conforme
apresentado na figura 6, podendo o cordão de solda ser também de forma
helicoidal conforme ilustrado na figura 7.
Figura 6 - Tubo de aço com solda no sentido longitudinal

Fonte: Autor
Figura 7 - Tubo de aço com solda helicoidal

Fonte: Dragtec (2013)
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Tubos de aço sem costura - Devido o processo de fabricação, não existe
o cordão de solda.
Segundo Chiaverini (1977) os tubos sem costura são fabricados a partir de
tarugos de aço maciço por processos diversos, geralmente perfuração, extrusão ou
mandrilagem, podendo atingir diâmetros de até 660 mm.
A produção de tubos pelo processo de extrusão ocorre de forma limitada
pelas dificuldades operacionais. Os aços carbono, aços inoxidáveis e alguns aços
liga exigem elevadas temperaturas e pressões de trabalho que criam dificuldades de
lubrificação e, em conseqüência, impõem baixas velocidades de trabalho e
pequenas reduções (FILHO et al., 2011).
Os tubos sem costura são utilizados em aplicações como cilindros hidráulicos,
componentes de transmissão, oleodutos ferramentas de perfuração, nos quais não
se podem ter soldas.
A matéria-prima para fabricação do tubo com costura é adquirida em forma de
bobinas que estão classificadas em dois grandes grupos:
Bobina Fina Quente (BFQ) - É obtida pelo processo de laminação a quente
que proporciona uma grande redução de espessura do material. A placa produzida
na aciaria é reaquecida a temperaturas que atingem entre 1050° e 1250° C
passando-a sucessivas vezes pelos cilindros laminadores até atingir a espessura
especificada e enrolada no formato de bobina (USIMINAS, 2013).
Bobina Fina Fria (BFF) - É obtida pelo processo de laminação a frio cuja peça
inicial para o processamento, nesse caso, é um produto semi-acabado, previamente
laminado a quente. Como a temperatura de trabalho (temperatura ambiente) situa-se
abaixo da temperatura de recristalização, o produto semi-acabado apresenta uma
maior resistência à deformação e um aumento dessa resistência com a deformação
(encruamento), não permitindo, dessa forma, intensidades elevadas de redução de
seção transversal. Um tratamento térmico de recozimento, entre uma e outra
seqüência de passes, pode se tornar necessário em função do programa de redução
estabelecido e das propriedades exigidas do produto final (FILHO et al., 2011).
Os tubos com costura são fabricados a partir de tiras cortadas das bobinas
laminadas a quente em seu estado natural (preto) ou então decapadas e oleadas.
Podem ser fabricados ainda com tiras cortadas das bobinas laminadas a frio com ou
sem revestimento. Sua largura corresponde à circunferência do tubo, na qual suas
bordas são aquecidas a elevada temperatura (correspondente à da soldagem do
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aço) passando-a através de uma matriz adequada que as conforma na forma de um
cilindro, ao mesmo tempo em que suas extremidades são soldadas de modo a ficar
constituído o tubo (CHIAVERINI, 1977).
Existem grandes variedades de tubos de aço produzidos nos mais diversos
perfis e dimensões.
Além das normas internacionais, a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) é o órgão responsável no Brasil por definir os requisitos exigíveis para
fabricação e fornecimento de tubos. Entre as normas brasileiras utilizadas na
fabricação de tubos destacam-se a NBR 5580 que estabelece os requisitos para
fabricação e fornecimento de tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal,
com ou sem revestimento protetor de zinco, para condução de água, gás, vapor e
outros fluidos não corrosivos.
Os tubos produzidos de acordo com a NBR 5580 não são aptos para serem
curvados e formarem serpentinas e não há garantia de cumprimento de valores
determinados de resistência mecânica, nem são emitidos certificados de ensaios de
material.
A outra norma destacada é a NBR 5590 que considera a utilização do tubo
para condução de fluidos não corrosivos sob pressão e aplicações mecânicas,
sendo também aceitável para uso comum em linhas de vapor, água, gás e ar
comprimido. Ao contrário da NBR 5580 na NBR 5590 há garantias do cumprimento
dos valores de propriedades mecânicas e também são emitidos certificados de
ensaios de material.
Em função da existência de inúmeras normas, a escolha pela qualidade do
aço a ser utilizado depende do tubo a ser produzido. Os valores determinados de
composição química e propriedades mecânicas na NBR 5590 são apresentados nos
quadros 1, 2 e 3.
Tabela 1 - Composição química do aço
Tipo de
C
Mn
Grau
tubo
% máx.*
% máx.
S/E

A

0,25

0,95

B

0,30

1,2

P
% máx.

S
% máx.

0,05

0,045

* Para cada redução de 0,01% abaixo do carbono máximo especificado, um
aumento de 0,06% de manganês acima do máximo especificado será
permitido até um máximo de 1,35%.
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5590:2012
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Tabela 2 - Composição química do aço - Outros elementos.
Tipo de
tubo

Grau

Cu
%máx.

Ni
%máx.

Cr
%máx.

Mo
%máx.

V
%máx.

S/E

A/B

0,4

0,4

0,4

0,15

0,08

NOTA: A soma destes cinco elementos não deve exceder 1,00 %
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5590:2012

Tabela 3 - Requisitos de propriedades mecânicas
Grau de Aço

LR mín.
MPa (psi)

LE mín.
MPa (psi)

A

330 (48.000)

205 (30.000)

B

415 (60.000)

240 (35.000)

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5590:2012

De acordo com a Associação Brasileira de Normas, NBR 5590:2012 o
alongamento mínimo para 50 mm entre marcas deve ser determinado pela seguinte
equação:

A = 1942,57 x S x 0,2 / LR x 0,9

Onde:
“A” é o alongamento percentual mínimo sobre o comprimento útil (Lo) arredondado
para o número inteiro mais próximo, em porcentagem;
“S” é a área de seção transversal do corpo-de-prova calculado na base do diâmetro
externo do tubo ou pela largura e espessura do corpo-de-prova, em milímetros
quadrados:
LR é a resistência à tração, em Mega Pascal.

2.4 Processo de corte longitudinal

O processo de corte longitudinal é conhecido como Slitter. Outro nome
utilizado é o corte por tesouras rotativas. Embora seja um processo importante na
indústria brasileira, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ainda não
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dispõe de informações e a literatura técnica sobre esse processo é quase
inexistente. Por essa razão a indústria nacional conta apenas com a experiência dos
profissionais do setor e, eventualmente, com alguma literatura traduzida de outro
idioma (CIPRIANO, 2011).
No processo de corte longitudinal é possível cortar bobinas de diferentes
espessuras e numa mesma montagem várias larguras, além de materiais como o
alumínio, bronze, cobre, latão e aços com diferentes características químicas e
mecânicas, sendo predominantemente o corte de aço em relação aos demais
metais. Caracteriza-se pelo movimento de rotação da faca de corte exercendo uma
pressão sobre a superfície do material fazendo com que ocorra o seu cisalhamento
e a sua separação. A figura 8 apresenta o processamento de uma bobina de aço
com várias larguras na mesma montagem.
Figura 8 - Corte em Slitter com diferentes larguras

Fonte: Autor

De acordo com Cipriano (2011) a escolha do material da faca e o tratamento
térmico são essenciais para garantir a vida útil da ferramenta e a qualidade na borda
das tiras. Dependendo da aplicação, decide-se o que é realmente mais importante:
dureza, tenacidade, resistência ao desgaste ou, se possível, a combinação ideal de
todas essas características.
A figura 9 apresenta tipos de facas utilizadas no corte longitudinal.
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Figura 9 - Facas para corte longitudinal

Fonte: Star Tecnologia (2013)

O deslizamento de todas as tiras com uma tensão uniforme é muito
importante para eliminar a formação de rebarba, pois fatores como a rugosidade das
faces na faca circular, afiação das facas e a tolerância na espessura das
ferramentas que formam a folga de corte influenciam na sua formação.
Quanto mais polidas estiverem as faces das facas, menor será a aderência de
material. A acumulação de material nos gumes da faca contribui para prejudicar a
folga do corte, causando mais rebarba na borda das tiras (CIPRIANO, 2011).
As faces das facas com rugosidade adequada devem ter Ra 0,30 μm
a 0,50 μm quando retificadas, no caso de faces lapidadas entre Ra
0,14 μm a 0,20 μm, e com faces polidas pode-se alcançar Ra 0,08
μm a 0,10 μm. Excepcionalmente, em casos de extrema precisão, se
alcança Ra 0,05μm. O processo de lapidação das faces além de
fornecer uma superfície melhor do que a retificada, também tem a
vantagem de garantir a tolerância de planicidade. Facas com
planicidade ruim (empenadas) geram um batimento axial quando o
eixo da tesoura rotativa está girando, dificultando o ajuste da folga de
corte e até permitindo que os gumes possam se tocar, produzindo
lascas e quebras nas facas (CIPRIANO, 2011, p. 36).

Além de uma boa afiação das facas (diâmetro externo) e de um bom
paralelismo das ferramentas que formam a folga de corte, outro aspecto importante
a ser considerado em relação à rebarba é o ajuste da folga de corte. Este é o fator
principal que define a qualidade da borda das tiras a serem cortadas (CIPRIANO,
2011). A figura 10 ilustra as condições de folga que podem ocorrer no processo de
corte longitudinal.
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Figura 10 - Folga de corte

Fonte: Cipriano (2011)

Ajustando a folga de corte muito fechada ou muito aberta, quando o material é
submetido ao esforço máximo, acontece a ruptura. A folga muito aberta resulta
numa tira com rebarba excessiva e a folga fechada além de acelerar o desgaste do
fio de corte da faca pode ocasionar a formação de resíduos de limalhas e gerar
caroços em pontos alternados que ocorre principalmente nos materiais laminados a
quente, ocasionando uma aparência muito ruim na borda da tira conforme ilustrado
na figura 11.
Figura 11 - Corte com folga aberta

Fonte: Autor

A figura 12 apresenta a condição de corte ideal de um material laminado a
quente processado com a folga de corte correta. As bordas das espiras da tira estão
isentas de limalhas e caroço.

33
Figura 12 - Folga de corte correta

Fonte: Autor

A figura 13 apresenta o corte de um material laminado a quente com uma boa
região de cisalhamento e de ruptura.
Figura 13 - Borda da tira com folga de corte correta

Fonte: Autor

O ajuste correto da folga de corte depende especificamente da espessura e
da resistência do material a ser cortado. Também deve ser considerada a tolerância
que se almeja na largura da tira. Em geral, seleciona-se como folga de corte 10% da
espessura do material a ser processado. O outro extremo é o corte de materiais
duros com resistência acima de 1000 N/mm². Nesses casos são utilizadas folgas
entre 15% e 30% (CIPRIANO, 2011).
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Segundo Júnior e Caversan (2012) após o corte, o material apresenta no
perfil de corte, três faixas bem distintas:
Zona de Deformação: Apresenta um canto arredondado, no contorno em
contato com um dos lados planos da tira, e que corresponde à
deformação do material no regime plástico. Quanto mais duro for o
material menor será esta região.
Zona de Cisalhamento: Apresenta uma faixa brilhante, ao redor de todo o
contorno de corte com espessura quase constante, e que corresponde a
um cisalhamento no metal cortado. Também é menor para materiais mais
duros.
Zona de Ruptura: Apresenta uma faixa áspera, devido à granulação do
material, levemente inclinada que corresponde ao trecho onde ocorreu o
destacamento, visto que a área útil resistente vai diminuindo até que se dê
a separação total das partes.
As características de seção de corte mencionadas podem ser observadas na
figura 14.
Figura 14 - Perfil de corte

Fonte: Cipriano (2011). Adaptado pelo autor

O diagrama de folga de corte utilizado para montagem das facas baseia-se na
espessura e na resistência do material a ser cortado. A figura 15 mostra a folga de
corte por pares de facas necessária para minimizar a possibilidade de rebarba na
tira. Este gráfico é apenas ilustrativo, pois não considera o estado em que se
encontra o equipamento, bem como, a procedência do material (CIPRIANO, 2011).
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Figura 15 - Diagrama de Folga de Corte

Fonte: Cipriano (2011). Adaptado pelo autor

2.4.1 Expulsão das tiras após o corte
Segundo Cipriano (2011) quando a bobina é cortada, a interferência das facas
e o processo de corte que acontece a frio causam tensão nas bordas da tira fazendo
com que a mesma fique presa entre as facas. Este fenômeno pode acarretar o
enrolamento da tira no eixo de montagem e conseqüentemente ocasionar a quebra
da faca. É necessário, então, utilizar um processo de expulsão das tiras depois do
corte. As tiras precisam ser guiadas durante a operação de corte e expulsas depois
do corte.
Antigamente o sistema de expulsão com madeira era o mais usual, porém
ainda existem empresas no Brasil que utilizam esse sistema ultrapassado. Devido às
questões ecológicas e por existir um custo de reposição dos expulsadores este
procedimento está sendo substituído por anéis revestidos com borracha. Além disto,
os expulsadores causam muita sujeira devido ao desprendimento de resíduo da
madeira em função do desgaste e não garantem a planicidade das tiras durante o
processo de corte, porque a tira sempre oscila dentro das facas. Adicionalmente, há
o tempo de preparação da montagem e a superfície da madeira, que causa riscos ou
marcas nas tiras, que são a grande desvantagem deste processo (CIPRIANO,
2011).
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Quando as tiras são expulsas com anéis expulsadores revestidos ou
vulcanizados, o anel não funciona apenas como uma peça para preencher o espaço
entre as facas, mas como uma ferramenta que guia e expulsa a tira de dentro delas.
Nesse processo as tiras são constantemente pressionadas nas bordas e mantidas
regularmente no seu lugar sem desvios. Estes anéis expulsadores também são
utilizados para transportar individualmente cada tira cortada e, neste caso, são
descritos como um anel de suporte que se posiciona no centro de cada tira,
garantindo também a planicidade e eliminando a possibilidade de riscos e marcas
(CIPRIANO, 2011).
Para que o expulsador seja adequado, o material do revestimento
não deve inchar e necessita ser resistente à abrasão e ter
propriedades elásticas. Dois tipos de revestimentos se destacam: o
de poliuretano e o de borracha. Para aços regulares laminados a frio
e a quente com espessuras entre 1,20 mm até 16,00 mm, o
revestimento mais usado é o de borracha (CIPRIANO, 2011, p. 44).

A figura 16 apresenta anéis expulsadores revestidos com borracha.
Figura 16 - Anéis expulsadores revestidos com borracha

Fonte: Star Tecnologia (2013)

Um método muito eficaz, porém pouco utilizado no Brasil são os anéis
expulsadores de aço. Esses anéis não são montados diretamente sobre o eixo da
tesoura rotativa, mas têm o diâmetro externo bem maior do que a faca circular e o
diâmetro interno bem maior do que o diâmetro externo dos anéis espaçadores. Eles
são guiados por um conjunto de quatro rolos ajustáveis com movimento que atua no
sentido radial. Montados sobre os espaçadores ficam girando de forma excêntrica
durante o processo de corte, sendo que a faixa de espessura da bobina é ajustada
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através dos rolos que se movimentam no sentido radial para cima ou para baixo.
Durante o processo de corte, as tiras recebem o mínimo de pressão, porque os
anéis também giram com o movimento das tiras. Neste processo, a superfície do
diâmetro externo é muito importante e deve ter um acabamento muito fino, polido, ou
também uma pequena camada de revestimento de poliuretano para evitar a
possibilidade de riscos e marcas na superfície da tira (CIPRIANO, 2011).
2.5 Processo de fabricação de tubos soldados por indução da alta freqüência
O processo de fabricação de tubos com costura longitudinal tem como
matéria-prima principal tiras processadas em slitters a partir de bobinas de aço que
são conformadas a frio por meio de ferramentas e/ou matrizes conhecidas como
rolos formadores que tem os perfis pré-determinados no projeto de construção da
ferramenta de acordo com faixas dimensionais do diâmetro externo do tubo. Após a
conformação da tira, a união das suas extremidades é realizada utilizando-se da
tecnologia de solda por indução de alta freqüência.
A linha formadora de tubos com costura longitudinal pode ser considerada
como um conjunto de equipamentos posicionados numa seqüência lógica que tem
por finalidade viabilizar o processo de produção. Em geral as instalações para este
tipo de máquina devem ser de fluxo contínuo que visa reduzir custos desnecessários
com manuseio dos produtos e visa permitir ganhos de produtividade.
Podemos dividir a linha em três grandes conjuntos: No primeiro conjunto
temos o desenrolador, a endireitadeira, a mesa para emenda das tiras e o
acumulador de tiras. Este último tem por objetivo manter a produtividade e minimizar
a quantidade de refugo proveniente das interrupções de produção devido a
necessidade de soldar a ponta de uma tira em outra ponta. Para compensar este
tempo de parada é necessário que uma quantidade da tira seja armazenada em um
acumulador que permita a produção seguir em frente enquanto se efetua a
soldagem das suas extremidades.
O segundo conjunto constitui a formadora, sendo o mais importante dos três.
Devido à importância, pode ser dividido em dois subconjuntos: O primeiro
subconjunto é formado pela guia de entrada da formadora, pelos rolos formadores
iniciais (Break Down) que exercem a compressão sobre a superfície da tira, pelos
rolos formadores finais (Fin Pass) responsáveis pela conformação na parte externa
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do tubo e pela guia de solda que tem a função de estabilizar as bordas da tira,
alinhá-las para entrada na passagem de solda e controlar a abertura do “V” da solda
quando é ajustado o seu posicionamento em relação à passagem. Quanto mais
próximo da passagem de solda mais aberto fica o “V” e vice-versa.
O segundo subconjunto é formado pelo gerador de solda, a passagem de
solda que é composta pelos rolos de compressão e tem a finalidade de manter as
bordas unidas para que ocorra a soldagem do material, conferindo ao tubo o
diâmetro previsto após a passagem de solda e pela ferramenta de remoção externa
da rebarba.
O terceiro conjunto é constituído pelo canal de resfriamento, pela calibração
que tem a função principal de definir o diâmetro final do tubo através da sua redução
após a passagem de solda, pela cabeça turca, pelo carro de corte e pela mesa de
descarga lateral utilizada para transferência dos tubos cortados com objetivo de não
interromper a produção da linha de formação e facilitar o processo de manuseio e
embalagem dos tubos.
A figura 17 apresenta resumidamente o fluxograma de produção do tubo
soldado por indução de alta freqüência.
Figura 17 - Fluxograma de produção do tubo

Fonte: Tubonal (2014)
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2.5.1 Classificação do processo de soldagem
Machado (1996) explica que a soldagem por fusão pode ser realizada pela
união de dois materiais em íntimo contato ou pela fusão de ambos mais a adição de
outro material fundido e a soldagem na fase sólida ou semi-sólida pode ocorrer,
simplesmente, por contato destes materiais. Para isto, a soldagem em fase sólida se
vale da dispersão ou ruptura dos filmes existentes sobre as superfícies, realizando a
união sob pressão.
Okumura e Taniguchi (1982) definem que a soldagem por fusão é um
processo no qual as partes são fundidas por meio de energia elétrica ou química,
sem aplicação de pressão e a soldagem em fase sólida, chamada por eles como
soldagem por pressão, é o processo no qual as partes são coalecidas e
pressionadas uma contra a outra.
A figura 18 apresenta a classificação dos processos de soldagem em fase
sólida e por fusão
Figura 18 – Classificação dos processos de soldagem
Ponto
Resistência
elétrica

Centelhamento
Projeção
Costura
Percussão

Soldagem por fusão

Eletroescória
Proteção por
gás

Plasma
Carbono
Tig
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Eletro gás

Eletrodo não
consumível
Eletrodo
consumível

Tubular
Proteção por
escória

Arco
elétrico

Eletrodo
consumível

Revestido
Arco submerso
Prisioneiro
Magneticamente impelido
Arame nú

Sem
proteção

Hidrogênio atômico
Termo
química

Aluminotermia
Chama
Laser
Feixe de elétrons
Imagem

Soldagem em
fase sólida

Energia
radiante

Fonte: Machado (1996)

Coextrusão
Forjamento
Pressão a quente
Pressão a frio
Difusão
Explosão
Ultra-som
Fricção
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2.5.2 Soldagem por indução de alta frequência
O processo de soldagem por indução de alta frequência é um método
moderno de fabricação utilizado pelas indústrias fabricantes de tubos com costura
devido à alta produtividade e a boa qualidade do produto final. Este método permite
fazer a soldagem das bordas da tira em fase sólida e sem a necessidade de utilizar
materiais de adição.
Existem vários parâmetros que devem ser controlados na soldagem do tubo,
caso contrário podem comprometer a qualidade do cordão de solda. Entre eles é
destacada a largura de tira que entra na formadora, a redução circunferencial nas
cadeiras de formação e na passagem de solda. A circunferência externa do tubo
soldado deve ser menor que a circunferência do tubo não soldado, de modo a
garantir que certa quantidade de material é expulsa para fora do cordão de solda.
Isto é necessário porque visa evitar defeitos devido a ajuste inadequado de potência,
que pode resultar numa solda fria ou gerar uma solda com porosidade (Blow Hole)
(PEI, 2011 apud WARREN, 2001, p. 184-186).
A geração de calor produzida para soldar as extremidades da tira
concentra-se numa determinada região do tubo em formação. Conseqüentemente
as demais regiões sem envolvimento com a solda não apresentam alterações na
estrutura do material (BRACARENSE, 2007).
Conforme ilustrado na figura 19, a corrente de alta frequência é induzida para
o tubo com a costura aberta através de uma bobina de indução localizada antes do
ponto de solda formando um “V” aberto, cujo vértice está ligeiramente antes do
conjunto dos rolos de compressão, não havendo contato entre a bobina e o tubo.
Figura 19 - Soldagem por Indução de Alta Frequência

Fonte: ASM Handbook (1993)

41

Neste processo, a bobina indutora atua como se fosse o primário de um
transformador de alta frequência e o tubo com a costura aberta como um secundário
de uma volta. O caminho da corrente induzida demonstrado na figura 20 tende a
conformar-se ao formato da bobina sendo que a maior parte completa seu caminho
em torno do tubo, concentrando-se no vértice do “V” (STEFANI, 2009).
Figura 20 - Fluxo da corrente no tubo

Fonte: Stefani (2009)

Segundo Wright (1997) a circulação de corrente na bobina provoca um campo
magnético desenvolvido em torno da mesma, parte do qual é interrompido com o
tubo aberto. Esta obstrução causa um campo elétrico na superfície externa do tubo,
que por sua vez cria uma diferença de tensão entre as bordas da tira. Desta forma,
como a densidade de corrente de alta frequência é maior nas bordas da tira
próximas ao vértice, ocorre um rápido aquecimento das mesmas até uma
determinada temperatura abaixo do ponto de fusão do material que são unidas
através da pressão exercida pelos rolos de compressão.
Na soldagem por indução de alta frequência, o fluxo de corrente percorre as
superfícies internas e externas do tubo gerando uma fina camada de penetração,
conhecido como “Skin Effect”. A corrente flui ao longo das bordas da tira com o tubo
aberto até o ponto em que suas arestas se encostam, promovendo assim, a
soldagem. A fina camada de penetração é função do material, temperatura do
material e freqüência da corrente. Geralmente, as frequências mais altas têm
penetrações menos profundas e freqüências mais baixas têm penetrações mais
profundas (NICHOLS, 1999).
O Proximity Effect é outro fenômeno que ocorre no processo de soldagem por
alta frequência, pois a corrente tende a se concentrar nas regiões adjacentes mais
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próximas em condutores opostos. Desta forma, à medida que o afastamento entre
os condutores diminui, o efeito de proximidade é intensificado (NICHOLS, 1999). A
figura 21 apresenta o efeito Skin Effect e Proximity Effect.
Figura 21 - Efeito de pele (Skin effect) e Efeito de proximidade (Proximity effect)

Fonte: Nichols (1999). Adaptado pelo autor

Nichols (1999) explica que a quantidade de calor gerada pela corrente de alta
freqüência é maior na superfície externa e interna do tubo que na parte central.
Quando as superfícies são aquecidas inicia-se o processo difusão do material que
necessita de pressão para que ocorra a união das bordas, podendo gerar a extrusão
de material conforme ilustrado na figura 22.
Figura 22 - Extrusão do metal

Fonte: Nichols (1999).
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Neste processo, apenas o aquecimento ao longo das bordas da tira que
formam o “V” é útil para a soldagem. O aumento da temperatura é localizado devido
à combinação do Skin Effect e Proximity Effect. A corrente que flui na periferia do
tubo dá origem a uma perda de calor, que tem de ser mantida pequena. Isto pode
ser conseguido pela redução da resistência na circunferência do tubo por meio de
alargamento substancial do caminho da corrente utilizando uma bobina de indução
adequada (PEI, 2011 apud RUNTE, 1968, p. 113-118).
A distribuição e penetração de calor da corrente de alta frequência são
controladas através do Skin Effect e Proximity Effect em conjunto com a frequência
da alimentação de energia e a velocidade da formadora, de modo que a frequência
de soldagem e a velocidade da formadora devem ser escolhida com cuidado (PEI,
2011 apud SCOTT; SMITH, 1968, p. 147-152).
2.5.3 Fatores de otimização da soldagem
O processo de soldagem por alta frequência possui alguns fatores que se não
forem observados no ajuste de máquina podem comprometer a qualidade do cordão
de solda.
2.5.3.1 Efeito do “V”
O ajuste do guia da solda deve estabilizar as bordas da tira deixando suas
faces alinhadas e deve permitir o controle na abertura do “V” sendo que o seu
vértice deve estar tão próximo quanto possível na região do ponto de solda.
A qualidade da solda é influenciada diretamente pela variação no
comprimento do “V” que interfere no aquecimento das bordas e pela posição da
bobina de indução em relação ao “V”. Bobinas muito afastada do vértice pode
provocar um “V” muito longo. Neste caso a energia induzida e a quantidade de calor
gerado poderão ser demasiadamente altas.
Segundo Bracarense (2007) o ângulo de abertura do “V” é dependente do
material, mas geralmente está em torno de 3 a 7º.
A região destacada em vermelho da figura 23 ilustra a abertura e o
comprimento do “V”.
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Figura 23 - Abertura e comprimento do “V”

Fonte: Nichols (1999).

2.5.3.2 Comprimento do “V”
De acordo com Wright (1997) o comprimento do “V” depende da posição e do
comprimento da bobina, uma vez que o aquecimento começa a ocorrer antes
mesmo da tira passar pela bobina.
Normalmente a posição da bobina é determinada pelo diâmetro e tamanho do
conjunto do rolo de compressão, enquanto que o seu comprimento é geralmente
determinado pela capacidade do gerador de solda. Entretanto dois fatores devem
ser levados em consideração, pois a alta eficiência da soldagem por indução se
deve ao fato que somente uma pequena massa de material é aquecida e quando
ocorre um aumento no comprimento do “V”, maior é o tempo para que o calor seja
conduzido para as bordas da tira consumindo assim, mais energia que o necessário.
A distribuição de corrente entre o “V” e a superfície interior do tubo depende das
impedâncias relativas dos dois circuitos. Um “V” longo tem uma impedância mais
elevada, que direciona mais da corrente disponível em todo o interior do tubo. Neste
caso, esta é uma particularidade importante na soldagem de tubos de pequeno
diâmetro, uma vez que o pequeno espaço disponível para os impeders limita a sua
eficácia.
Para evitar desperdícios de energia elétrica recomenda-se trabalhar com
comprimentos curtos de “V” e da bobina. A distribuição de energia que atravessa a
face da borda da tira é bastante uniforme, no entanto, há menos condução térmica
longe dos cantos, o que pode resultar no seu sobreaquecimento antes que o centro
da borda atinja a temperatura de soldagem. Esta tendência pode ser reduzida,
aumentando o comprimento “V”, ou diminuindo a freqüência do gerador de solda. O
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comprimento do “V” ideal está mais associado com a espessura da parede do tubo
do que com o seu diâmetro (WRIGHT, 1997).
De modo geral Wright (1997) recomenda utilizar um comprimento mínimo de
“V” e da bobina indutora a menos que seja observado uma diminuição da
temperatura na região da solda. Se a redução da temperatura no ponto da solda
impactar na soldagem das bordas da tira a bobina deve ser deslocada a uma
distância mínima necessária da passagem de solda para corrigir o problema.
2.5.3.3 Comprimento da bobina
Segundo Wright (1997) do ponto de vista elétrico, uma bobina apresenta
maior eficiência quando o seu comprimento é igual ao seu diâmetro. Na soldagem
de tubos por indução, uma bobina mais longa começa a aquecer as bordas da tira
mais longe do ponto de solda, perdendo mais energia para a condução térmica.
As bobinas mais curtas são preferíveis. Entretanto o emprego de uma bobina
demasiadamente curta pode aumentar a sua indutância num ponto em que já não
pode ser compensada com o gerador de solda. Isso limitará a potência máxima que
pode ser fornecida a partir do gerador de solda para a bobina. Se o gerador de solda
atingir um limite de corrente antes de atingir a tensão total, a impedância da bobina
será muito baixa e voltas deverão ser adicionadas ou o comprimento deverá ser
reduzido. Se a tensão total for atingida primeira, a impedância da bobina será muito
alta e voltas deverão ser removidas ou o comprimento da bobina aumentado
(WRIGHT, 1997).
A figura 24 apresenta diferentes tipos de bobina de indução.
Figura 24 - Bobinas de indução

Fonte: Eletronic Heating Equipment (2014).
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2.6 Frequência de soldagem

Os geradores de solda para produção de tubos por indução estão disponíveis
em baixa e alta frequência que variam de 80 kHz a 800 kHz.
Os aparelhos que apresentam alta freqüência oferecem mais versatilidade, já
que a maior parte dos efeitos de uma freqüência mais baixa pode ser obtido por
ajuste da bobina ou pela posição do ferrite. A desvantagem da utilização de uma
frequência muita alta resulta em voltagens mais elevadas na bobina e nas
extremidades da tira, sendo que ambos podem resultar em formação de arco. Por
outro lado, o benefício da utilização de freqüências mais altas pode ser visto na
produção de tubos com diâmetros inferiores a 25,4 mm, onde há pouco espaço para
trabalhar com um ferrite (WRIGHT, 1997).
Bracarense (2007) comenta que estudos recentes demonstraram que a
concentração de calor na região do “V” está ligada diretamente ao fenômeno do
“Skin Effect” e que a potência de soldagem requerida não só varia com a frequência,
mas também é função da velocidade de soldagem. Quando utilizada baixas
velocidades de soldagem, a frequência tem pouca influência sobre a potência da
soldagem requerida, mas a altas velocidades, a potência requerida aumenta. A
região conhecida como Zona Termicamente Afetada (ZTA) desenvolvida pela
quantidade de calor fornecido é influenciada pela frequência e pela velocidade de
soldagem.
No tubo soldado o tamanho da ZTA pode ser observado e medido tomando
como referência o final da região aquecida de ambos os lados do “V” (SCOTT,
1996).

2.7 Paralelismo das bordas da tira

A gota de solda do diâmetro interno pode ser minimizada pela entrada na
formadora desde que a rebarba de corte esteja na parte inferior da tira. Desta forma,
após a conformação, ela acaba no diâmetro externo do tubo. É importante que as
bordas da tira estejam paralelas a medida que entram nos rolos de solda. Quando
os cantos internos das bordas se encontram antes, a maior parte da corrente
circulará por esta região, causando aquecimento excessivo (WRIGHT, 1997).
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A figura 25 ilustra na seqüência 1, 2 e 3 uma tira com encontro das bordas
fora de paralelismo gerando a gota de solda no diâmetro interno do tubo. A condição
adequada é representada na seqüência 4, 5 e 6 que apresenta bordas paralelas no
ponto de solda e redução da gota de solda.
Figura 25 - Paralelismo das bordas da tira no ponto de solda

Fonte: Wright (1997).

2.8 Função do ferrite

Os ferrites são dispositivos utilizados para auxiliar no processo de soldagem
por indução e são produzidos com óxido de ferro, cobalto, níquel, manganês e zinco
por meio do processo de sinterização. Além do bom acabamento superficial, o ferrite
apresenta dureza elevada e como conseqüência é quebradiço. Quando exposto na
área de solda sua temperatura se eleva perdendo suas propriedades magnéticas.
Este fenômeno é conhecido com “ponto de Curie” que quanto mais alta a sua
temperatura (acima de 300°C) melhor será a qualidade do ferrite (STAR
TECNOLOGIA, 2013).
O fluxo de corrente percorrido pelas faces internas e externas na superfície do
tubo gera um aquecimento desnecessário fora das bordas da tira que formam o “V”.
Para evitar esta perda de energia e concentrá-la apenas no “V” de solda é
necessário aumentar a impedância nas faces internas do tubo inserindo, durante o
processo de soldagem, um bastão de ferrite no seu diâmetro interno com
propriedades magnéticas adequadas (STAR TECNOLGIA, 2013).
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Do ponto de vista prático, deve haver uma folga razoável entre o impeder e o
interior do tubo de modo a minimizar danos causados ao dispositivo. Em geral o
impeder selecionado deve ocupar entre 70 a 80% do diâmetro interno do tubo.
Para um boa eficiência, o impeder deve ficar posicionado dentro do tubo
ligeiramente a frente da linha de centro dos rolos de solda/compressão.
A figura 26 apresenta um impeder com bastão de ferrite posicionado dentro
de um tubo.
Figura 26 - Impeder com bastão de ferrite

Fonte: Star Tecnologia (2013)

De acordo com Bracarense (2007) a soldagem por alta frequência ocorre
devido ao fator de aquecimento proporcionado por um gerador de correntes de alta
freqüência colocado de forma a induzir campos elétricos sobre a região a ser
soldada. O campo elétrico dinâmico promove a oscilação de moléculas nos
materiais. Dependendo de sua geometria e de seu momento dipolar, estas
moléculas irão transformar parte deste movimento oscilatório em energia térmica,
causando

o

aquecimento

do

material.

Este

aquecimento

promoverá

um

amolecimento instantâneo do material que resultará na sua união. Como o
aquecimento é causado por rápidas alternâncias de campos elétricos gerados pela
corrente de alta freqüência, é necessário que os materiais possuam certas
propriedades específicas. Isto significa que somente alguns materiais podem ser
dieletricamente soldados. A pressão da partes metálicas exercida sobre o material
durante o processo de aquecimento e resfriamento é outro fator considerado na
soldagem. Esta pressão aplicada sob os materiais sujeitos a temperaturas elevadas
e mantida durante o resfriamento, promoverá a união entre as partes.
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2.9 Metalurgia de soldagem de aços carbono.
De acordo com Grajon (1991 apud Giraldo e Padovese, 2010) a
microestrutura numa junta soldada de aço carbono varia ponto a ponto desde o
cordão de solda até o metal base como conseqüência dos ciclos térmicos
experimentados, em função dos parâmetros empregados na soldagem.
Podem-se identificar assim a zona de fusão, a zona termicamente afetada
(ZTA) e o metal base não afetado. Na zona de fusão acontecem fenômenos de
solidificação e resfriamento, sendo a microestrutura do material é típica de
solidificação. Na zona adjacente ao cordão de solda, a temperatura não atinge a de
fusão e, assim, no metal ocorrem transformações de fase em estado sólido desde
altas temperaturas, devido aos ciclos de aquecimento e resfriamento. A
microestrutura está determinada unicamente pelos ciclos térmicos a que ela é
submetida, sendo que a temperatura máxima atingida em cada ponto varia conforme
aumenta a distância ao centro do cordão de solda.
Em aços carbono, a ZTA divide-se em três zonas: supercrítica, intercrítica e
subcrítica. Na zona supercrítica, tem-se a região de crescimento de grão, que
corresponde àquela na qual a temperatura máxima do ciclo térmico excede a
temperatura de crescimento de grão. Conforme se afasta da linha de centro do
cordão de solda, tanto as temperaturas máximas quanto as velocidades de
resfriamento diminuem, tendo assim um gradiente de microestruturas na região de
grão refinado que são similares ao do aço normalizado do metal base. Abaixo da
temperatura de crescimento de grão, o ciclo térmico geralmente produz um tamanho
de grão menor do que o metal base. Na região intercrítica que é relativamente
estreita, acontece uma transformação parcial e a microestrutura consiste de colônias
de perlita imersas numa matriz ferritica não transformada. Na região subcrítica
geralmente não acontece mudança microestrutural apreciável, exceto que pode
ocorrer uma pequena região de esferoidização, mas esta é difícil de detectar
(LANCASTER, 1994 apud GIRALDO E PADOVESE, 2010).
2.9.1 Zona de ligação ou de transição sólido-líquido
A zona de ligação é a região localizada entre a zona de fusão e a zona
termicamente afetada (ZTA). Neste ponto inicia-se a fusão do aço devido a elevada
temperatura. A mudança de estado sólido para líquido nesta região pode acarretar
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na geração de tensões residuais e na possível nucleação e propagação de trincas.
Devido ao grande aquecimento que esta região sofre, quando se trata de aços
carbono sua estrutura pode sofrer tratamento térmico de normalização, podendo
assim ocorrer transformações de fase ou outras alterações microestruturais que
afetariam a resistência mecânica da solda (WEINER et al, 1992).
2.9.2 Zona termicamente afetada (ZTA)
Conforme explicação de Fortes (2004) num ponto da ZTA logo além da borda
da poça de fusão a temperatura aumenta rapidamente a um nível próximo do ponto
de fusão e diminui rapidamente produzindo um efeito como o de têmpera. Em aços
essa região torna-se austenítica durante o aquecimento e pode conter o constituinte
duro conhecido como martensita quando se resfria. Essa região desenvolve grãos
grosseiros (região de crescimento de grão) porém um pouco mais além, onde a
temperatura não foi tão alta, entrando na faixa acima da temperatura de
transformação mas não atingindo a região austenítica, o tamanho de grão é menor
(região de refino de grão). Mais além ainda, não há alteração no tamanho de grão,
mas o calor é suficiente para reduzir a dureza dessa região e eliminar até certo
ponto os efeitos de qualquer encruamento (região intercrítica).
A figura 27 apresenta faixas de possíveis alterações microestruturais ao longo
do material após soldagem.
Figura 27 - Zona de alterações da microestrutura do material soldado

Fonte: ASM Handbook (1993)
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2.10 Ensaios

Durante o processo de soldagem dos tubos são realizados diversos ensaios
para verificação da qualidade do cordão de solda. O resultado destes ensaios
permitem a continuação do processo e indicam a necessidade realizar algum ajuste
do parâmetros a fim de fazer alguma correção.

2.10.1 Alargamento ou expansão

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR NM (1998) o
ensaio de alargamento consiste em alargar a extremidade de um corpo-de-prova
extraído

de

um

tubo,

por meio

de

um

mandril

cônico

que

apresente

preferencialmente ângulo de 30°, 45° ou 60°, até que o diâmetro externo máximo do
tubo expandido alcance o valor mínimo de 15% indicado na ABNT NBR 6591:2008.
O ensaio deve ser realizado em uma prensa de velocidade variável ou em uma
máquina de ensaio universal. De acordo com a figura 28, além do mandril cônico ter
o ângulo especificado na norma do produto em que se deseja realizar o ensaio, a
sua superfície deve ser dura e polida.
Figura 28 - Mandril cônico utilizado no ensaio de alargamento

Fonte: ABNT NBR NM (1998)
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O comprimento do corpo-de-prova depende do ângulo do cone do
mandril utilizado no ensaio de alargamento. Quando o ângulo for
igual ou menor que 30°, o comprimento do corpo-de-prova deve ser
aproximadamente L = 2 x D. Quando o ângulo for maior que 30°, o
comprimento do corpo-de-prova deve ser aproximadamente L = 1,5 x
D. O corpo-de-prova pode ser mais curto sempre que a parte
cilíndrica remanescente após o ensaio seja no mínimo 0,5 x D.
Ambas as extremidades do corpo-de-prova devem estar num plano
perpendicular ao eixo longitudinal do tubo e suas bordas podem ser
rebarbadas ou chanfradas. É admitido corpos-de-prova com bordas
não rebarbadas ou não chanfradas desde que os resultados atendam
aos requisitos especificados. Quando se ensaiam tubos soldados, o
cordão interno de solda pode ser eliminado ou o mandril pode ter
uma ranhura que o acomode (ABNT NBR NM, 1998, p.2).

Normalmente o ensaio de alargamento é realizado na área de produção à
temperatura ambiente. Quando houver necessidade do ensaio ser realizado sob
condições controladas, a temperatura deve ser de 23° C +/- 5° C. O mandril utilizado
para ensaio em tubos com solda longitudinal pode ter uma ranhura que permita
acomodar o cordão interno de solda e ser lubrificado. Entretanto não deve ocorrer
durante o ensaio, movimento de rotação relativa entre o corpo-de-prova e o mandril.
Antes do acionamento da máquina/prensa é necessário verificar se o eixo do mandril
está alinhado com o eixo do corpo-de-prova. Após a verificação, pressiona-se o
mandril cônico dentro do corpo-de-prova, sem choques nem vibrações com
velocidade igual ou menor que 50 mm/min. até alcançar o diâmetro externo
especificado. Os valores relacionados à expansão relativa do diâmetro externo “D”
do tubo e o ângulo do mandril “α” são especificados na norma de referência do
produto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS, NBR NM 1998).
A interpretação do ensaio de alargamento deve ser realizada conforme os
requisitos da norma específica do produto. Quando estes requisitos não são
especificados, o ensaio é considerado satisfatório se não se observarem fissura
visíveis a olho nu. Ligeiras falhas prematuras nas bordas do corpo-de-prova não são
consideradas causas de rejeição (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA
TÉCNICAS, NBR NM 1998).

2.10.2 Achatamento
O ensaio consiste em submeter ao achatamento um corpo de prova em
direção perpendicular ao eixo longitudinal do tubo com a solda posicionada a 90º em
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relação ao eixo da força aplicada, cuja velocidade de aplicação da carga não deverá
ultrapassar 50 mm/min, salvo definição em contrário na especificação do produto,
devendo permitir a visualização do defeito assim que este ocorrer. O corpo de prova
utilizado no ensaio deve ter um comprimento mínimo de 50 mm para tubos com
diâmetro externo de até 220 mm e com comprimento mínimo de 100 mm para tubos
com diâmetros externos maiores. Além disto, o corpo de prova deve estar livre de
rebarbas e outros defeitos que possam prejudicar o resultado do ensaio
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 6154:2010).
Conforme apresentado na figura 29 o ensaio de achatamento é realizado
aplicando uma força (F) em duas etapas, sendo que na primeira etapa é realizado
um ensaio de ductilidade da solda, achatando o corpo de prova até que a distância
entre os pratos da máquina atinja um valor “H” sendo calculado pela equação
abaixo.

H=

(1 + c) e
c+

e
D

onde:
e = espessura do tubo (mm)
D = diâmetro do tubo (mm)
H = distância entre placas (mm)
c é a constante de deformação por unidade de comprimento, sendo:
0,09 para aços com teor de carbono inferior ou igual a 0,18% e aços
austeníticos;
0,08 para aços ferríticos;
0,07 para aços com teor de carbono superior a 0,18%
Nesta etapa não devem ocorrer trincas, nem ruptura na superfície interna ou
externa do tubo.
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Figura 29 - Altura “H”

Fonte: ABNT NBR 6154:2010

Na segunda etapa do ensaio o corpo de prova apresentado na figura 30 é
achatado até que a amostra apresente ruptura ou a superfície interna seja tocada. O
propósito desta fase é verificar a homogeneidade do material. Evidências de
esfoliamento, falta de homogeneidade, defeitos de material ou falta de fusão na
solda, em qualquer uma das etapas, são causas de reprovação.
Figura 30 - Achatamento do corpo de prova

Fonte: ABNT NBR 6154:2010

A especificação do produto deve esclarecer em qual das etapas deve ser feito
o ensaio e quais os critérios de aceitação. Quando a norma do produto estabelecer
condições de ensaios diferentes para comprimento de corpo de prova, altura H
diferente, número de fases e posição da solda para tubos soldados, estas devem
prevalecer

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS,

NBR

6154:2010).

2.10.3 Metalografia

Fazano (1980) comenta que o controle de qualidade de um produto
metalúrgico pode ser realizado sob o aspecto estrutural e dimensional. Para ele, o

55

aspecto dimensional é importante para controlar um determinado produto, acabado
ou semi-acabado, quanto as suas dimensões físicas que se denomina metrologia. O
aspecto estrutural preocupa-se com o material que forma a peça, sua composição,
propriedade, estrutura, aplicação, etc. Podendo ser ensaios físicos, análise química,
ensaio metalográfico e ensaio especial.
O ensaio metalográfico pode ser macrográfico ou micrográfico e analisa o
metal sob o ponto de vista de sua estrutura, procurando relacioná-la às propriedades
físicas, composição, processo de fabricação, de modo a poder esclarecer, ou prever
seu comportamento numa determinada aplicação (COLPAERT, 1983).
O ensaio macrográfico consiste no exame do aspecto de uma superfície plana
seccionada de uma peça ou amostra metálica, devidamente polida e atacada por um
reagente adequado para obter informações de caráter geral. Por seu intermédio temse uma idéia de conjunto, referente à homogeneidade do material, à distribuição e
natureza de falhas, impurezas e ao processo de fabricação (Fazano, 1980).
O ensaio micrográfico consiste no estudo do aspecto da superfície de uma
determinada amostra, com o auxílio do microscópio, permitindo observar e identificar
a granulação do material, a natureza, forma, quantidade e distribuição dos diversos
constituintes ou de certas inclusões (FAZANO 1980).
Para realizar uma análise metalográfica com qualidade é necessário fazer
uma preparação prévia da amostra, além disto, é essencial que o seu acabamento
superficial tenha o melhor grau de perfeição possível.
De acordo com Fazano (1980) o corte da amostra poderá ser no sentido
longitudinal ou transversal. Esta escolha ficará a critério do analista, que será guiado
pela forma, pelos dados que ser quer obter e por outras considerações da amostra
em estudo. Além disto, o corte deve ser efetuado de tal maneira que não complique
as preparações subseqüentes.
Entre os métodos de corte existentes, destaca-se o corte mecânico que pode ser
subdividido em corte por cisalhamento, corte por serragem e corte por abrasão, a
seco ou a úmido, este último, é o que mais se adapta para o ensaio metalográfico,
pois o corte de abrasão a úmido é efetuado com uma cortadeira com disco abrasivo,
em condições nas quais a amostra não sofre deterioração.
Para Fazano (1980) o embutimento da amostra é realizado para facilitar o
manuseio de peças pequenas, evitar a danificação da lixa ou do pano de polimento
e o abaulamento da superfície durante o polimento, o qual influência bastante a
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observação mircroscópica. O embutimento consiste em circundar a amostra com um
material adequado, formando um corpo único e pode ser a frio ou a quente. A
escolha depende das circunstâncias e da amostra a ser embutida.
No embutimento a frio, utiliza-se resinas sintéticas de polimerização rápida
enquanto que no embutimento a quente a amostra é embutida em materiais
termoplásticos por meio de prensas, utilizando-se pressão e aquecimento para obter
a polimerização (FAZANO, 1980).
O método consiste em colocar o corpo de prova com a face que se quer
analisar em contato com o êmbolo inferior da máquina de embutimento. Após
apertar o êmbolo, coloca-se a resina na câmara de embutimento pressionando-a por
um determinado tempo, de acordo com a resina utilizada.
A operação de lixamento tem por objetivo eliminar riscos e marcas mais
profundas da superfície da amostra melhorando o acabamento e preparando-a para
o polimento.
Existem dois processos básicos de lixamento de acordo com o equipamento
utilizado: manual (úmido ou seco) e automático.
De acordo com Fazano (1980) a técnica de lixamento manual (úmido)
consiste em se lixar a amostra sucessivamente em lixadeira específica para esta
finalidade, com lixas de granulometria cada vez menor, mudando-se de direção (90°)
em cada lixa subsequente até que os traços da lixa anterior desapareçam os traços
da lixa anterior. A água é o refrigerante utilizado nesta técnica e a figura 31
apresenta o método de lixamento.

Figura 31 - Método de lixamento com trabalho em sentidos alternados

Fonte: Laboratório de Ensaios Mecânicos e Materiais (2010)

Segundo Fazano (1980) para se conseguir um lixamento eficaz é necessário
o uso adequado da técnica de lixamento, pois de acordo com a natureza da
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amostra, velocidade de lixamento e a pressão de trabalho, surgem deformações
plásticas em toda a superfície por amassamento e aumento de temperatura. Esses
fatores podem dar uma imagem falseada da amostra, por isso deve-se ter os
seguintes cuidados:
Escolher adequadamente o material de lixamento em relação à amostra e ao
tipo de exame final;
A superfície deve estar rigorosamente limpa, isenta de líquidos e graxas que
possam provocar reações químicas na superfície;
Riscos profundos que surgirem durante o lixamento deve ser eliminado por
novo lixamento;
Metais diferentes não devem ser lixados com a utilização da mesma lixa.
Além do lixamento como preparo da amostra para posterior polimento, existe
o esmerilhamento ou “lapping”, que faz uso de grãos abrasivos soltos rolando
livremente entre o seu suporte e a superfície da amostra. Entretanto é indicado para
amostra de minerais ou carbetos sinterizados (FAZANO, 1980).
O polimento e a operação pós lixamento que visa um acabamento superficial
polido isento de riscos, de modo a se obter uma imagem clara e perfeita ao
microscópio, da estrutura em observação. Utiliza-se para este fim abrasivos como
pasta de diamante ou alumina.
Fazano (1980) explica que antes de iniciar o polimento é necessário fazer
uma limpeza na superfície da amostra, de modo a deixá-la isenta de traços
abrasivos, solventes, poeiras e outros. Esta limpeza pode ser feita simplesmente por
lavagem com água, porém, aconselha-se usar líquidos de baixo ponto de ebulição
como o álcool etílico, para que a secagem seja rápida.
Conforme Fazano (1980) a operação de polimento possui diversas técnicas
das quais a mais utilizada é o polimento mecânico, podendo ser manual ou
automático. A operação consiste em usar um agente polidor, pasta de diamante,
geralmente aplicado sobre uma superfície de material têxtil, chamado pano de
polimento. Outro agente polidor conhecido é a Alumina, fornecida em forma de pasta
ou suspensão, porém apresenta um poder de desbaste menor que o diamante.
Para se obter uma superfície perfeitamente polida, os seguintes cuidados
devem ser observados:
A superfície da amostra deve estar rigorosamente limpa;
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A escolha do material do polimento deve ser adequada à amostra e ao tipo de
exame;
Evitar polimentos demorados para evitar o abaulamento de borda;
Nunca polir amostras diferentes sobre o mesmo pano de polimento;
Evitar fricção excessiva entre amostra e pano de polimento;
Evitar pressão excessiva sobre a amostra. A pressão é exercida de acordo
com o tipo de material da amostra
De acordo com Fazano (1980), quando a superfície da amostra é atacada por
reagentes específicos, sofre uma série de transformações eletroquímicas baseadas
no processo de óxido-redução, cujo aumento do contraste se deve as diferenças de
potencial eletroquímico. São formadas células locais onde os constituintes
quimicamente pobres atuam como um ânodo, reagindo com o meio de ataque de
maneira mais intensa que os mais nobres. Para o ataque químico são usadas
soluções aquosas ou alcoólicas de ácidos, bases e sais bem como sais fundidos e
vapores. O contraste varia em função da composição química, temperatura e tempo.
Dividido em dois grupos, o Macro-ataque evidencia a macroestrutura, o qual
pode ser observado a olho nu ou através de uma lupa de baixo aumento e o Microataque evidencia a estrutura íntima do material em estudo, podendo esta ser
observada através de um microscópio metalográfico. Após o ataque químico a
amostra deve ser rigorosamente limpa, para remover os resíduos do processo,
através da lavagem em água destilada, álcool ou acetona, e posteriormente seca
através de jato de ar quente (FAZANO, 1980).
Segundo Colpaert (1983) entre os reativos empregados na micrografia das
ligas ferro-carbono, a solução de ácido nítrico a 1% em álcool etílico (Nital), pode ser
empregada para todos os produtos siderúrgicos comuns, pois não ataca a ferrita
nem a cementita, mas delinea os seus contornos e colore de escuro a perlita. A
perlita escurece, porque o reativo ataca a linha de contacto entre a ferrita e as
lamelas de cementita e, como estas linhas estão próximas, a área perlítica se
apresenta como que “hachurada”. Quando o ataque é excessivo, ou as lamelas são
muito próximas, elas se confundem e a área perlítica torna-se escura ou preta.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

A seguir são descritos detalhadamente os materiais e métodos utilizados
neste trabalho. Como o foco será em variáveis como potência, velocidade e taxa de
compressão, estas são definidas resumidamente a seguir:

Potência: é a variável responsável por gerar o aquecimento nas bordas da
tira, que foi investigada em dois níveis: 14 e 36 kW.

Velocidade: é a variável responsável pelo tempo da passagem do tubo no
ponto de solda, que foi investigada em dois níveis: 55 e 75 m/min.

Taxa de compressão: é a variável responsável pela expansão na largura da
tira através da pressão exercida na superfície da mesma durante a conformação do
tubo. Esta variável foi investigada indiretamente pela definição da largura efetiva em
dois níveis: 101 e 103 mm.

3.1 Objetivo do trabalho experimental

Este trabalho tem por objetivo estudar o efeito dos parâmetros mínimos e
máximos da máquina formadora relacionados a potência, velocidade e a taxa de
compressão que permitam realizar a soldagem do tubo com espessura nominal de
1,20 mm e diâmetro externo de 31,75 mm.
Verificar a qualidade do cordão de solda das amostras pela realização dos
ensaios de alargamento e achatamento, bem como, observar a microestrutura do
material na região da solda.
Analisar os resultados obtidos a fim de compreender a influência das variáveis
no processo de solda quando as mesmas são alteradas.

3.2 Determinação da matéria-prima

O motivo da escolha pelo aço da família SAE (Society of Automotive
Engineers), foi devido o mesmo apresentar baixa resistência (limite de escoamento),
bem como baixa dureza e alta tenacidade e ductilidade, além de possuir boa
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soldabilidade e por ser material de grande consumo na produção de tubos
industriais.
Na tabela 4 são apresentados os valores de composição química previstos na
norma SAE-J403-09-1008 e os valores de composição química extraídos do
certificado de qualidade da Usina, n.º 25862 referente ao aço utilizado para produzir
o tubo, objeto deste estudo.
Tabela 4 - Composição química do aço SAE-J403-09-1008.
Composição Química (% em peso)
Referência
C

Mn

P

S

Valor máximo da
0,10
0,50
0,030
0,035
norma SAE
Valor do certificado
0,05
0,24
0,017
0,017
de Usina
Fonte: Norma SAE-J403-09-1008 e Certificado de Inspeção do Material

3.3 Corte da tiras

O processo de corte longitudinal é a primeira etapa do processo de produção
de tubos. Esta etapa consiste em cortar bobinas no sentido longitudinal de acordo
com larguras pré-determinadas no plano de corte que são necessárias para garantir
durante a formação dos tubos que o seu diâmetro externo atenderá a especificação
desejada. A largura da tira foi determinada de acordo com a equação abaixo:
L = [(Ps + 1,0160) – (2,1416 x e)]
Onde:
Ps = diâmetro da passagem de solda x π
e = espessura
As constantes 1,0160 e 2,1416 são definidas no projeto das ferramentas de
formação do tubo, levando em consideração a deformação do material. Este dado é
fornecido pelo fabricante da ferramenta.
Ps = 32 mm x 3,1416 = 100,5312 mm
L = [(100,5312 + 1,0160) – (2,1416 x 1,20)]
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L = 101,5472 – 2,5699
L = 98,9772 mm, arredondando temos: L = 99 mm.
A tabela 5 apresenta as características da Slitter ou Tesoura de Corte
Longitudinal utilizada para realizar o corte da bobina aplicada na produção de
formação dos tubos.
Tabela 5 - Características da Tesoura de Corte Longitudinal
Espessura
Largura
Tolerância
Tolerância
Máquina mín. - máx.
mínima de
mínima de
máxima de
(mm)
corte (mm)
largura (mm)
rebarba
MP511

0,45 - 3,00

25

+ 0,20 / - 0,20

10% da
espessura

Fonte: Autor

Para o corte da tira nas dimensões, espessura 1,20 mm e largura 99 mm
(1,20 x 99) foi escolhido um jogo de facas com espessura de 10 mm e faces
lapidadas com rugosidade Ra 0,15 μm a fim de garantir a planicidade das mesmas e
evitar o seu batimento ou tombo axial quando o eixo da slitter estiver girando, além
de facilitar o correto ajuste da folga de corte.
Antes de iniciar a montagem do cabeçote, os fios de corte das facas foram
inspecionados visualmente e na seqüência o operador utilizou-se do tato, passando
o dedo suavemente sobre toda a circunferência das facas com objetivo de identificar
possíveis imperfeições e dentes no fio de corte que resulta em rebarba na tira e
dificulta o processo de solda.
A

montagem

iniciou-se

com

a

escolha

dos

calços

separadores

confeccionados em aço e faces retificadas com tolerância centesimal que
determinam a medida nominal da tira e com a escolha dos anéis expulsadores ou
extratores de borracha que tem como objetivo expulsar a tira que ficam entre as
facas.
Após a montagem do eixo inferior e superior do cabeçote foi realizado o
ajuste da folga de corte horizontal com anéis espaçadores construídos em aço
temperado e com espessuras em escala centesimal. A folga adotada foi de 10% da
espessura da bobina, ou seja, 0,12 mm. A folga vertical ou sobreposição das facas
foi estabelecida com 0,4 mm, podendo chegar até 50% da espessura do material.
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O eixo dos discos divisores responsáveis pela separação das tiras/rolos
durante o processo de corte foi montado com largura de 0,5 mm maior do que a
largura nominal da tira.
Após a montagem do cabeçote de corte, a bobina foi engatada na máquina
até a entrada do poço compensador de espessura (loop). A regulagem da pressão
do conjunto dos rolos de entrada foi ajustada com 2 kgf/cm². Estes rolos têm a
finalidade de avançar a bobina até o cabeçote de corte.
A medição da espessura da tira foi realizada utilizando-se de micrômetro
digital, marca Mitutoyo, com resolução de 0,01 mm e abertura de 0 a 25 mm. Foi
encontrada espessura de 1,21 mm.
A largura da bobina foi medida com trena marca Lufkin de 5 m (resolução de
1 mm). Foi encontrada largura de 1005 mm. Posterior a isto, a bobina foi avançada
até passar pelo cabeçote de corte efetuando-se o ajuste fino da guia de
centralização da máquina para permitir que o refile fosse dividido na mesma
proporção para os dois lados do cabeçote. Após esta etapa foi conferido a largura da
tira com paquímetro digital marca Mitutoyo com abertura de 0-300 mm e com
resolução de 0,01 mm. Foi encontrada largura de 99,00 mm. Foi medida a altura da
rebarba com o mesmo micrômetro e encontrado 0,02 mm. A medição do empeno
lateral foi realizada com base na NBR 6353:2007 e encontrado 0 mm.
As tiras foram engatadas no rebobinador com pressão de 30 kgf/cm² para
garantir o seu tensionamento e evitar que os rolos ficassem frouxos dificultando a
descarga dos mesmos do rebobinador da máquina.

3.4 Fabricação do tubo aço carbono

A qualidade do cordão de solda é uma das principais preocupações na
fabricação do tubo soldado, pois o processo precisa garantir através do seu controle
de qualidade que não haverá ruptura do cordão quando o produto for aplicado ao
trabalho final no qual foi especificado.
Para uma análise melhor sobre a influência da Velocidade, Potência e Taxa
de Compressão na qualidade do cordão de solda foi escolhida uma formadora com
variáveis independentes, visto que atualmente existem máquinas em que a Potência
e a Velocidade são conjugadas.
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A tabela 6 apresenta as características da formadora utilizada na formação do
tubo com diâmetro externo final de 31,75 mm, objeto deste estudo.
Tabela 6 - Característica da Máquina Formadora de Tubos.
Espessura
Diâmetro externo Velocidade
Máquina mín. - máx.
mín. - max.
máxima
(mm)
(mm)
(m/min)
MP502

0,75 - 1,90

15,80 - 34,90

100

Potência do
Gerador de
Solda (kW)
150

Fonte: Autor

O diâmetro externo do tubo após a passagem de solda apresentado na figura
32 deve ser ligeiramente maior que o seu diâmetro final em função da etapa de
calibração da linha de formação, que necessita de sobre metal para finalizar a
conformação do tubo e deixá-lo de acordo com o diâmetro especificado.
Conseqüentemente a circunferência externa do tubo não soldado tem que ser maior
que o diâmetro externo na passagem de solda a fim de garantir que haverá
quantidade de material suficiente para realizar a união das bordas da tira e permitir a
extrusão do material para fora do cordão de solda.
Figura 32 - Diâmetro do tubo na passagem de solda

Fonte: Autor

Após o corte da bobina as tiras foram engatadas individualmente no
desenrolador da formadora com a rebarba voltada para baixo. Esta condição permite
deixar a rebarba voltada para o lado externo do tubo na medida em que ocorre a
conformação do material, pois diminui a possibilidade dos cantos internos das
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bordas da tira se encontrarem antes que seja realizado o contato total das bordas,
reduzindo assim, a gota interna de solda.
A figura 33 ilustra a posição da rebarba no desenrolador da formadora e após
a conformação do tubo.
Figura 33 - Posição da rebarba

Fonte: Autor

Para evitar a descontinuidade no processo de formação entre uma tira e
outra, suas extremidades foram soldadas a fim de gerar um pulmão no acumulador
de tiras que tem por objetivo melhorar a produtividade do processo, evitando
paradas em função do término de cada uma. Desta forma gera-se uma solda
transversal a cada emenda das tiras, que é descartada durante a produção.
Após a montagem dos cabeçotes de formação e verificação do alinhamento
entre os mesmos, foi realizado o ajuste da guia de entrada para iniciar a introdução
da tira nos rolos formadores (Break Down). Nesta etapa do processo é exercida
pelos rolos formadores em cada passagem (1, 2, 3, 4) apresentado na figura 34 uma
compressão sobre a superfície da tira em função do ajuste de altura do rolo superior
contra o rolo inferior que promove um “esmagamento” do material resultando no
aumento dimensional da largura da tira sem interferir na tolerância de espessura que
é de ± 0,08 mm.
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Figura 34 - Etapas de formação do tubo no Break Down

Fonte: Autor

Com a tira no conjunto de formação “Passo Final” (Fin Pass), para cada
passagem (1, 2, 3) foi medido com calibre de folga o espaçamento entre a
ferramenta de formação superior e inferior. Enquanto o Break Down atua na
formação da parte interna do tubo, o Fin Pass atua na parte externa.
A figura 35 ilustra as ferramentas de formação 1 e 2, um dos pontos onde foi
realizada a medição do espaçamento entre o rolo superior e o rolo inferior e a tabela
7 apresenta o resultado encontrado.
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Figura 35 - Rolos Formadores (Fin Pass)

Fonte: Autor
Tabela 7 – Resultado da medição do espaçamento
Passagem 1
(mm)

Passagem 2
(mm)

Passagem 3
(mm)

5

4,75

4,50

Fonte: Autor

Após a passagem do tubo em formação no Fin Pass, o posicionamento da
guia de solda foi ajustado para manter as bordas alinhadas com o centro dos rolos
da passagem de solda de forma a não executar nenhum trabalho de conformação
na tira, pois o rolo da guia visa estabilizar as bordas e alinhá-las para a entrada na
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passagem de solda. Além disto, tem a função de controlar a abertura do “V” da
solda. A figura 36 apresenta a guia de solda.
Figura 36 - Guia de Solda

Fonte: Autor

Depois da passagem do material pela guia de solda, foi realizada a medição
do perímetro do tubo com trena convencional (resolução 1,0 mm) e encontrado 102
mm. Vale observar que a altura dos rolos formadores (Break Down) foi ajustada mais
de uma vez até conseguir obter um número inteiro na medição.
Pela equação abaixo foi calculada a circunferência do tubo antes da
passagem de solda.

Lts
Ct =
π
Onde:
Lts = Largura da tira na saída (mm)
Ct = Circunferência do tubo (mm)
102
Ct =
3,1416
Lts = 32,47 mm

A Taxa de Compressão nesta etapa do processo foi calculada utilizando-se
das seguintes equações:
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Dalt = Lts – Lte

Onde:
Dalt = Diferença de aumento na largura da tira (mm)
Lts = Largura da tira na saída (mm)
Lte = Largura da tira na entrada (mm)
Dalt = 102 – 99
Dalt = 3 mm

Dalt x 100%
Txc =
Lte

Onde
Txc = Taxa de compressão (%)
Dalt = Diferença de aumento na largura da tira (mm)
Lte = Largura da tira na entrada
3 x 100%
Txc =
99
Txc = 3,03%

Antes de introduzir o tubo parcialmente formado na passagem de solda foi
verificado se as ferramentas de compressão estavam perfeitamente niveladas e se
não havia folgas nos eixos, ou rolamentos quebrados. Para esta inspeção, foi
utilizada uma alavanca exercendo leve pressão para a detecção de uma possível
folga.

A figura 37 apresenta exemplo de passagens de solda nivelada e

desnivelada.
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Figura 37 - Passagens de solda nivelada e desnivelada

Fonte: Autor

3.5 Seleção e posicionamento da bobina de indução

A bobina de indução foi selecionada de acordo com o diâmetro externo do
tubo. A folga entre o tubo e bobina ficou em torno de 25% e foi posicionada o mais
próximo possível dos rolos de solda conforme exemplificado na figura 38.
Figura 38 - Posicionamento da bobina de indução

Fonte: Autor

Em função do fluxo de trabalho da formadora utilizada neste estudo ser da
direita para a esquerda a bobina foi posicionada no sentido horário.
Para refrigeração foi utilizado óleo solúvel comercial próximo ao ponto de
solda. Os bicos de fluído foram posicionados de forma a direcionar o jato refrigerante
na bobina indutora, nos rolos de solda e para evitar o jato diretamente no local da
solda, que ocasiona um resfriamento mais rápido e compromete a qualidade da
soldagem. Sua temperatura variou entre 15 e 18° C.
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Com base no plano de montagem foi ajustado individualmente cada
passagem de formação na etapa de calibração com a finalidade do tubo chegar no
diâmetro de 31,75 mm.

3.6 Seleção e posicionamento do impeder

O bastão de ferrite utilizado no impeder foi do tipo RSH com as seguintes
características magnéticas:
- Alta densidade do fluxo de saturação com permeabilidade inicial (µ) a 23°C – 700
± 25%
- Alta temperatura de Curie (310°C)
- Máxima estabilidade de operação no range de temperatura ≥ 310 º C
- Densidade do fluxo de saturação BMS a 23° C 550 ± 10% (5500 Gauss)
O impeder foi posicionado ± 5 mm à frente da linha de centro da passagem de
solda ocupando aproximadamente 75% do diâmetro interno do tubo. O fluxo do
fluído refrigerante foi regulado com vazão de 10 L/min e temperatura variando entre
15 e 18° C.

3.7 Produção do lote piloto

Após o término de preparação da formadora iniciou-se o lote piloto de
produção do tubo utilizando-se de uma tira com largura após a guia de solda de 102
mm que resultou numa taxa de compressão de 3,03%. A potência foi ajustada em 28
kW e a velocidade em 69 m/min com base no conhecimento e percepção do
operador, pois a referência do mesmo para o ajuste das duas variáveis é a
qualidade e a cor do refile de solda da remoção externa da rebarba.
Conforme apresentado na figura 39 o refile ideal deve apresentar coloração
vermelho alaranjado e uniformidade desde o início da remoção até o enrolador. Para
isto não deve apresentar torção e serrilhas acentuadas nas laterais. A temperatura
média encontrada na região do ponto de solda ficou em 1.250 °C. A verificação foi
realizada com termômetro infravermelho portátil, marca Omega, modelo OS425HTLS com leitura de temperatura entre - 60 a 1500 °C.

71
Figura 39 - Remoção externa da rebarba (refile)

Fonte: Autor

Com a estabilização do processo após a produção de algumas barras de
tubos deu-se início ao ajuste da taxa de compressão mantendo os valores de
potência e de velocidade. Este ajuste foi realizado em duas etapas devido a
dificuldade em realizar o estudo alternando a largura da tira com a máquina em
pleno movimento:
Na primeira etapa procurou-se ajustar a altura dos rolos de compressão com
a finalidade de determinar um valor mínimo no aumento da largura da tira que
permitisse realizar a solda do tubo variando a potência e a velocidade. Verificado
após os ajustes realizados que os valores na largura da tira abaixo de 101 mm
encontrados nesta etapa impossibilitaram a soldagem do tubo por falta de material
para realizar o caldeamento no ponto de solda.
A segunda etapa foi realizada da mesma forma, porém com o objetivo de
determinar um valor máximo de aumento na largura da tira. Verificado que os
valores acima de 103 mm encontrados nesta etapa aumentaram o consumo de
energia elétrica necessário para realizar a solda do tubo e prejudicou o acabamento
externo do tubo ocasionando trepidação durante a remoção externa da rebarba do
cordão de solda que ficou demasiadamente espesso e com as laterais serrilhadas.
Baseado nos ajustes realizados ficou estabelecido em trabalhar neste estudo
com o valor mínimo de 101 mm e com o valor máximo de 103 mm de aumento na
largura da tira em função da compressão aplicada dos rolos formadores sobre a
superfície da mesma. A taxa de compressão para largura de 101 mm ficou em
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2,02% e para a largura de 103 mm ficou em 4,04%. A potência variou entre 14 e 36
kW e a velocidade entre 55 e 75 m/min.
Durante as duas etapas do processo houve a preocupação em trabalhar com
todas as combinações possíveis das variáveis determinadas neste estudo e fazer o
ajuste buscando o limite do processo de soldagem para o tubo em questão, ou seja,
os valores mínimos e máximos de processamento que pudessem garantir a
soldagem do material.
Os tubos iniciais apresentaram leve empenamento que foi corrigido com o
ajuste da cabeça turca.
O carro de corte foi ajustado para cortar os tubos com comprimento de 6 m,
posteriormente foram escolhidas as barras e identificadas com numeração de 1 a 8
de acordo com os ajustes dos parâmetros utilizados. Destas barras foram retiradas
amostras para a realização do ensaio de achatamento e de alargamento, análise da
microestrutura do material na região da solda e para medição da zona termicamente
afetada pelo calor e largura do cordão interno de solda. A rastreabilidade foi mantida
utilizando-se da mesma numeração das barras de 6 m para a identificação das
amostras.
A tabela 8 apresenta os valores de potência, velocidade e taxa de
compressão em arranjo fatorial completo 23 resultante dos ajustes realizados durante
a soldagem dos tubos. Além disto, mostra o aumento na largura da tira após a
passagem da mesma pelas cadeiras de formação.
Tabela 8 - Valores de Potência/Velocidade/Taxa de Compressão
Taxa de
Largura da tira
Potência
Velocidade
Experimento
Compressão
após a Txc
(kW)
(m/min)
(%)
(mm)
E1

36

75

4,04

103

E2

14

75

4,04

103

E3

36

55

4,04

103

E4

14

55

4,04

103

E5

36

75

2,02

101

E6

14

75

2,02

101

E7

36

55

2,02

101

E8

14

55

2,02

101

Fonte: Autor
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3.8 Realização dos ensaios

Foram retiradas várias amostras do tubo com comprimento de 70 mm. Suas
extremidades foram preparadas e posteriormente lixadas com lixa de granulometria
120 para garantir a isenção de rebarba oriunda do corte e realizado vários ensaios
até que o processo de formação fosse estabilizado. Após a estabilização do lote
piloto que ocorreu de acordo com os ajustes da tabela 8 foram escolhidas e
identificadas algumas barras de 6 m e retiradas 8 amostras com comprimento de
200 mm para realização do ensaio de achatamento e de alargamento, análise da
microestrutura do material na região da solda e para medição da zona termicamente
afetada pelo calor. As amostras receberam a numeração de 1 a 8 e cada uma foi
dividida em três partes e identificadas com a mesma numeração da amostra mãe.
Com esta divisão foram consideradas 24 amostras para registro deste estudo.

3.8.1 Ensaio de alargamento

Para realização do ensaio de alargamento foi utilizada uma máquina de
ensaio universal e um mandril cônico com ângulo de 30° com superfície dura e
polida conforme apresentado na figura 40. Todo ensaio foi baseado na norma ABNT
NBR NM 168:2000.
Figura 40 - Máquina para ensaio de alargamento e achatamento

Fonte: Autor
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Foram utilizadas 8 amostras com comprimento de 55 mm. As extremidades
foram usinadas em torno mecânico de forma a deixar um plano perpendicular ao seu
eixo longitudinal. As bordas foram lixadas com lixa de granulometria 120 para
eliminação da rebarba proveniente do processo de usinagem.
O eixo do mandril cônico foi alinhado com os eixos das amostras e com o
encosto do eixo superior da máquina de ensaio. Procurou-se evitar choques e
vibrações durante a realização do ensaio e posicionar o cordão de solda das
amostras no entalhe do mandril. O ensaio foi realizado à temperatura ambiente.
Para facilitar o cálculo do percentual de alargamento foi estabelecido o diâmetro
externo da amostra como sendo o diâmetro inicial (Di). A cada ensaio e após
determinada penetração do mandril cônico no diâmetro interno da amostra foi
realizada a medição do diâmetro externo, denominado diâmetro parcial (Dp), a fim
de verificar a obtenção do alargamento mínimo de 15% e possível fissura na região
da solda expandida de cada amostra. A etapa final de cada ensaio consistiu em
verificar o comportamento da solda alargando as amostras com mínimo de 30%. O
diâmetro externo medido na etapa final ficou estabelecido como sendo diâmetro final
(Df). Os valores encontrados na medição do ensaio de alargamento a 15% e a 30%
estão apresentados na tabela 9.
Tabela 9 - Valores da medição do ensaio de alargamento
Diâmetro externo
Experimento

Ø Inicial
(Di)

Ø após
alargamento a 15%
(Dp)

Ø após
alargamento a 30%
(Df)

E1

31,75

36,50

41,20

E2

31,75

37,00

43,00

E3

31,75

36,80

42,00

E4

31,75

37,00

42,40

E5

31,75

36,70

42,00

E6

31,75

34,80

34,80

E7

31,75

35,70

35,70

E8

31,75

37,00

42,40

Fonte: Autor
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3.8.2 Ensaio de achatamento

Para realização do ensaio de achatamento foi utilizada a mesma máquina do
ensaio de alargamento, substituindo o mandril cônico por um disco de apoio com
superfície plana. Todo ensaio foi baseado conforme Associação Brasileira de
Normas Técnicas NBR 6154:2010.
A preparação das amostras seguiu o mesmo critério utilizado no ensaio de
alargamento, bem como a quantidade de amostras ensaiadas e o comprimento
utilizado.
Cada amostra foi posicionada individualmente na máquina com o cordão de
solda a 90º em relação ao eixo da força aplicada conforme figura 41. Este ensaio
também é chamado de achatamento total a 3h ou a 9h devido a posição do cordão
de solda coincidir com o número 3 e 9 do relógio.
Figura 41 - Posição do cordão de solda a 9h

Fonte: Nichols (sem data)

O ensaio foi realizado em apenas uma etapa, pois o objetivo principal era
verificar o comportamento da solda quando submetido a situação mais crítica do
ensaio, no caso o achatamento total 9h.

3.9 Medição da zona termicamente afetada (ZTA)

Os parâmetros de potência, velocidade e taxa de compressão que foram
utilizados no processo de solda influenciam diretamente na largura da zona
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termicamente afetada e na largura do material extrudito que forma o cordão interno
de solda. Para dimensionar esta largura, foi realizada a medição da zona
termicamente afetada de todas as amostras do experimento tomando como
referência o final da região aquecida de ambos os lados do cordão de solda no
diâmetro externo do tubo conforme ilustrado na figura 42.
Figura 42 - Medição da ZTA

Fonte: Autor

A tabela 10 apresenta as larguras encontradas da zona termicamente afetada
após a medição das amostras de cada experimento.
Tabela 10 - Largura da ZTA das amostras do experimento
Largura da ZTA (mm)
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

2,70

2,10

4,30

3,80

3,50

2,40

4,50

4,00

Fonte: Autor

3.10 Medição da largura do cordão de solda

Devido o cordão interno de solda apresentar irregularidade em seu
comprimento, foram realizadas 3 medições na largura do cordão em cada
extremidade das amostras do experimento conforme apresentado na figura 43 e
calculada a largura média. Todas as amostras do experimento foram medidas com
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paquímetro digital marca Mitutoyo com abertura de 0-150 mm e resolução de 0,01
mm.
Figura 43 - Medição da largura do cordão de solda

Fonte: Autor

A tabela 11 apresenta as larguras do cordão interno de solda que foram
encontradas após a medição das amostras de cada experimento e as médias
calculadas.
Tabela 11 - Largura do cordão interno de solda das amostras do experimento
Largura do cordão de solda (mm)
Experimento

Extremidade A

Extremidade B

Média

E1

0,56

0,63

0,66

0,65

0,61

0,63

0,62

E2

0,22

0,26

0,24

0,23

0,23

0,24

0,24

E3

0,75

0,84

0,72

0,77

0,74

0,75

0,76

E4

0,62

0,69

0,72

0,68

0,66

0,69

0,68

E5

0,59

0,53

0,62

0,58

0,57

0,55

0,57

E6

0,11

0,12

0,09

0,12

0,09

0,10

0,10

E7

0,34

0,43

0,35

0,33

0,34

0,33

0,35

E8

0,47

0,58

0,61

0,60

0,59

0,56

0,57

Fonte: Autor

78

3.11 Análise metalográfica

Utilizou-se de técnicas convencionais de preparação e análise metalográfica
das amostras para a realização da análise microestrutural da região soldada.
Foi utilizado o método de corte das amostras por abrasão a úmido numa
cortadeira (Mesotom, Pananbra) com disco abrasivo. As amostras foram embutidas
com auxilio de uma prensa (Tempopress 2, Panambra) em resina de baquelite e
lixadas manualmente em politriz com lixas de granulometria 120, 220, 320, 420, 600,
800 e 1000 alternando sua posição a 90° no prato giratório a cada troca de lixa.
O polimento das amostras foi realizado na mesma politriz. Neste caso a lixa
1000 foi substituída pelo pano de polimento e utilizado como agente polidor pasta
diamantada de granulometria 2 e 3 µm.
Em seguida as amostras foram lavadas com álcool etílico 95% e secas com o
auxilio de um jato de ar quente. O ataque químico das amostras foi realizado com a
solução de ácido nítrico a 1% em álcool etílico 95% (Nital). O tempo de ataque em
Nital foi entre 5 a 10 segundos.
A análise microestrutural foi realizada através de fotomicrograficas obtidas por
um microscópio eletrônico de varredura (JEOL, 6300, com voltagem de 20 kV),
fundamentando-se na observação da típica microestrutura da região soldada e da
zona termicamente afetada. Todas as amostras foram analisadas com ampliação
inferior a 2.000 vezes.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Zona termicamente afetada

Para melhor análise e discussão dos resultados, foi realizada a medição da
zona termicamente afetada pelo processo de soldagem de cada amostra. O objetivo
desta medição foi avaliar o tamanho da extensão afetada pelo calor e relacionar o
resultado encontrado com os resultados dos ensaios de alargamento e achatamento
e com os parâmetros de solda (Potência, Velocidade e Taxa de Compressão) que
foram utilizados no processo.
A tabela 12 apresenta os parâmetros utilizados no experimento e a largura da
zona termicamente afetada (ZTA).
Tabela 12 - Parâmetros utilizados no processo, largura da ZTA e do cordão de solda
Taxa de
Largura da Largura média do
Potência
Velocidade
Experimento
Compressão
ZTA
cordão de solda
(kW)
(m/min)
(%)
(mm)
(mm)
E1

36

75

4,04

2,70

0,62

E2

14

75

4,04

2,10

0,24

E3

36

55

4,04

4,30

0,76

E4

14

55

4,04

3,80

0,68

E5

36

75

2,02

3,50

0,57

E6

14

75

2,02

2,40

0,10

E7

36

55

2,02

4,50

0,35

E8

14

55

2,02

4,00

0,57

Fonte: Autor

Comparando as amostras dos experimentos E1 e E3, onde, E1 trabalhou com
a maior taxa de compressão (4,04%) e a maior potência (36 kW), percebe-se que a
utilização de uma velocidade maior (75 m/min) resulta numa largura da ZTA menor
(2,7 mm) e um cordão de solda menor (0,62 mm). A utilização de uma velocidade
menor (55 m/min) em E3 resultou numa largura da ZTA maior (4,3 mm) e um cordão
de solda maior (0,76 mm). O mesmo ocorre quando se compara as amostras dos
experimentos E2 e E4 que também utilizaram a maior taxa de compressão (4,04%),
porém com a utilização da menor potência (14 kW). Nos tubos do experimento E2
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soldados com a maior velocidade (75 m/min) a largura da ZTA (2,10 mm) e do
cordão de solda (0,24 mm) ficaram menores e nos tubos do experimento E4 que
foram soldados com menor velocidade (55 m/min) apresentou largura da ZTA (3,80
mm) e do cordão de solda (0,68 mm) maiores. As amostras dos experimentos E6 e
E8 que utilizaram menor taxa de compressão (2,02%) e a menor potência (14 kW)
também apresentaram o mesmo comportamento em relação a largura da ZTA e do
cordão de solda devido a utilização da maior e da menor velocidade.
Nas amostras dos experimentos E5 e E7 que utilizaram menor taxa de
compressão (2,02%) e a maior potência (36 kW) verificou-se o mesmo
comportamento em relação a largura da ZTA, porém observou-se no experimento
E7 comportamento contrário em relação a largura do cordão de solda. Este caso
poderá ser melhor compreendido no item 4.2 (Resultado do Ensaio de Alargamento).
4.2 Ensaio de alargamento

O objetivo do ensaio de alargamento foi verificar a capacidade de um tubo de
seção transversal circular em suportar uma deformação plástica.
A tabela 13 mostra que o ensaio realizado nas amostras dos experimentos
E1, E2, E3, E4, E5 e E8 apresentaram resultado positivo durante o alargamento a
15%. Verifica-se ainda maior resistência ao rompimento do cordão de solda das
amostras quando submetidas ao ensaio de alargamento a 30%, pois nenhuma delas
apresentou indícios de fissuras na região da solda ou em qualquer outra região do
tubo. O resultado do ensaio indica que o aquecimento das bordas na região do “V”, o
tempo necessário para ocorrer o caldeamento em função da velocidade utilizada e a
quantidade de material expandido após a taxa de compressão foram suficientes para
promover a soldagem do tubo. Entretanto as amostras dos experimentos E6 e E7
não suportaram o alargamento de 15%. O rompimento do cordão de solda ocorreu
com 12,4% de alargamento para a amostra do experimento E7 enquanto que na
amostra do experimento E6 o rompimento ocorreu com 9,60% de alargamento. A
análise do resultado da amostra do experimento E2 será discutida com maiores
detalhes no item 4.3 (Ensaio de Achatamento).
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Tabela 13 - Resultado do ensaio de alargamento
Alargamento - 15% (mínimo)
Experimento

Di
(mm)

Alargamento - 30% (mínimo)

Dp
Df
Aprovado Reprovado
Aprovado Reprovado
(mm)
(mm)

E1

36,5

X

41,3

X

E2

37,0

X

43,0

X

E3

36,8

X

42,0

X

37,0

X

42,4

X

E5

36,7

X

42,0

X

E6

34,8

X

34,8

X

E7

35,7

X

35,7

X

E8

37,0

E4

31,75

X

42,4

X

Fonte: Autor

O rompimento do cordão de solda da amostra do experimento E6 pode ser
explicado em função do emprego de uma velocidade (75 m/min) da linha maior que
o compatível com a potência de soldagem (14 kW), ou seja, o tempo foi insuficiente
para que o calor gerado pudesse aquecer toda a seção da borda da tira, a uma
condição adequada de temperatura e de profundidade que permitisse um
caldeamento eficaz no momento da passagem do tubo pelos rolos de compressão.
Além disto, a taxa de compressão de 2,02% que resultou numa expansão de 101
mm na largura da tira não foi suficiente para que houvesse maior pressão de uma
borda contra a outra a fim de gerar uma compensação relacionada com a perda de
temperatura e que pudesse permitir a extrusão adequada do material e a eliminação
dos óxidos. Conforme ilustrado na figura 44, esta condição ocasionou uma solda
fragilizada a qual apresentou o rompimento da costura com apenas 9,60% de
alargamento. Ainda é possível visualizar na região lixada da amostra a falta de
caldeamento. Isto pode ser explicado tomando como exemplo a aprovação da
amostra do experimento E2 no ensaio de alargamento que utilizou os mesmos
valores de potência (14 kW) e de velocidade (75 m/min), porém com a taxa de
compressão de 4,04% e largura da tira com 103 mm.
Comparando a solda do diâmetro interno das amostras dos experimentos E2
e E6 (figura 45) é possível observar a diferença do cordão de solda entre as duas.
Nesta figura pode-se observar que a amostra do experimento E2 apresenta um
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cordão de solda reduzido com 0,24 mm de largura (tabela 12), porém contínuo. Na
amostra do experimento E6 verifica-se ausência do cordão de solda. Nos pontos
possíveis de se medir foi encontrada largura média de 0,10 mm.
Figura 44 - Falta de caldeamento e rompimento da solda

Fonte: Autor

Figura 45 - Cordão interno da solda (experimento E2 e E6)

Fonte: Autor

Ao contrário do que ocorreu na amostra do experimento E3, a análise do
resultado do ensaio de alargamento da amostra do experimento E7 indica que o
rompimento do cordão de solda ocorreu devido a temperatura elevada que foi
ocasionada pelo emprego de uma potência de soldagem (36 kW) maior que o
compatível com a velocidade da linha (55 m/min). Neste caso, o tempo de
aquecimento de toda a seção da borda da tira foi superior a condição de
temperatura e de profundidade necessária para promover o caldeamento no
momento da passagem do tubo pelos rolos de compressão. Outro fator a ser
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considerado na ruptura do cordão de solda da amostra com 12,4% de alargamento
relaciona-se com a utilização da taxa de compressão de 2,02% que resultou num
cordão de solda com falhas devido ao pouco volume de material extrudado e largura
de 0,35 mm. Esta condição favoreceu a fragilização da solda porque não houve
pressão suficiente para expulsar os óxidos que ficam aprisionados durante o
caldeamento.
A figura 46 apresenta as falhas do cordão interno de solda do experimento E7
e a figura 47 ilustra o cordão interno de solda uniforme do experimento E3 que
utilizou os mesmos parâmetros de potência, velocidade, só que neste caso com
maior taxa de compressão e largura média do cordão de 0,76 mm.
Figura 46 - Falha no cordão de solda (experimento E7)

Fonte: Autor

Figura 47 - Cordão de solda sem falhas (experimento E3)

Fonte: Autor
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4.3 Ensaio de achatamento
O objetivo do ensaio de achatamento foi verificar a ductilidade da solda e a
homogeneidade do material. A ocorrência de trincas, rupturas, esfoliamento e defeito
no material são causas de reprovação.
Os resultados do ensaio de achatamento realizado nas amostras do
experimento E1, E3, E4, E5 e E8 que são apresentados na tabela 14 reforçam o que
já foi comentado no item 4.1 deste trabalho. Os parâmetros de potência, velocidade
e taxa de compressão utilizados no experimento foram compatíveis para que
pudesse ocorrer o aquecimento adequado das bordas do tubo a uma quantidade de
material e velocidade suficiente para promover o caldeamento após a pressão
exercida pelos rolos de compressão. Para as amostras do experimento E6 e E7
como já haviam sido reprovadas no ensaio de alargamento, o mesmo ocorreu no
ensaio de achatamento.
Tabela 14 - Resultado do ensaio de achatamento
Taxa de
Alargamento
Potência Velocidade
Amostra
Compressão
(kW)
(m/min)
Aprov. Repr.
(%)

Achatamento
Aprov.

Repr.

E1

36

75

4,04

X

E2

14

75

4,04

X

E3

36

55

4,04

X

X

E4

14

55

4,04

X

X

E5

36

75

2,02

X

X

E6

14

75

2,02

X

X

E7

36

55

2,02

X

X

E8

14

55

2,02

X

X
X

X

Fonte: Autor

O resultado do ensaio de achatamento apresentado na tabela 14 chama a
atenção para a amostra do experimento E2 que embora tenha apresentado
resultado positivo no ensaio de alargamento a 15% e 30%, demonstrou resultado
negativo no ensaio de achatamento 9 h. Após análise dos parâmetros de potência
(14 kW), velocidade (75 m/min) e da taxa de compressão de 4,04% que resultou na
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tira com largura de 103 mm, verificou-se um cordão de solda reduzido devido a
velocidade da linha não ser compatível com a potência de solda utilizada que não
proporcionou tempo suficiente para promover o aquecimento das bordas da tira a
uma profundidade adequada. Apesar de ter uma taxa maior de compressão que
aparentemente favorecia a atuação dos rolos no ponto de solda com o aumento de
pressão para promover a soldagem do material, esta combinação de parâmetros
não foi adequada para que houvesse o caldeamento das bordas da tira, fato este,
que pode ser observado comparando os cordões de solda das amostras do
experimento E1 (aprovada) e E2 (reprovada) apresentado na figura 48. A amostra
do experimento E1 foi processada com potência de 36 kW contra 14 kW da potência
utilizada para processar a amostra do experimento E2, mantendo a mesma
velocidade e taxa de compressão para ambos experimentos, resultando num cordão
de solda encorpado na amostra do experimento E1 e um cordão de solda reduzido
na amostra do experimento E2.
Figura 48 – Cordão interno da solda (experimento E1 e E2)

Fonte: Autor

A figura 49 apresenta a amostra aprovada do experimento E1 e a figura 50
apresenta a amostra reprovada do experimento E2, ambas submetidas a condição
do ensaio de achatamento a 9 h. Observa-se na amostra do experimento E2 a
ocorrência de fratura prateada na região do cordão de solda. Esta condição pode ter
como causa um menor aquecimento da quina da tira na superfície externa do que na
superfície interna do tubo.
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Figura 49 - Ensaio de achatamento (experimento E1)

Fonte: Autor

Figura 50 - Ensaio de achatamento (experimento E2)

Fonte: Autor

4.4 Metalografia

O ensaio metalográfico teve como objetivo observar a microestrutura na
região do cordão de solda das amostras retiradas dos tubos para identificar
possíveis fissuras decorrentes do processo que pudessem comprometer a qualidade
da solda e explicar eventuais reprovações nos ensaios de alargamento e
achatamento.
A microestrutura das amostras do experimento E6 e E7 ilustradas pelas
figuras 51, 52, 53 e 54 apresentam na secção transversal da solda, cordões com
falha de caldeamento.
O aspecto do cordão de solda da amostra do experimento E6 ilustrado pela
figura 52 apresenta-se de forma contínua, indicando que a potência de 14 kW
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utilizada no processo com uma velocidade de 75 m/min não gerou calor suficiente
nas bordas da tira para promover a união do material.
Verificou-se na amostra do experimento E7 um cordão de solda, ilustrado pela
figura 54, com aspecto irregular que demonstra a ocorrência de aquecimento das
bordas da tira em função da potência utilizada (36 kW). Entretanto devido a baixa
velocidade (55 m/min) e menor taxa de compressão (2,02%) utilizada, a geração de
calor foi demasiadamente maior do que o necessário. Isto impossibilitou que a
pressão exercida pelos rolos de solda conseguisse realizar o caldeamento de forma
uniforme sem que houvesse em alguns pontos, falhas no cordão de solda.
Figura 51 - Micrografia do cordão de solda (experimento E6)

Fonte: Autor
Figura 52 - Micrografia da falha do cordão de solda (experimento E6)

Fonte: Autor
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Figura 53 - Micrografia do cordão de solda (experimento E7)

Fonte: Autor
Figura 54 - Micrografia da falha do cordão de solda (experimento E7)

Fonte: Autor

Após análise metalográfica, foi verificado nas amostras dos experimentos E1,
E3, E5, E7, E6 e E8 o mesmo tipo de estrutura micrográfica na região da zona
termicamente afetada pelo calor da solda, visto que, o material utilizado (SAE-J40309-1008) foi o mesmo para todas as amostras. Em função disto, foi utilizada a
micrografia da amostra do experimento E1 como exemplo que é apresentada pela
figura 54. A diferença entre todos os experimentos citados e comparados relacionase com a largura da ZTA, onde, devido o aporte de calor, em alguns a largura é
menor (E1 = 2,70 mm, E5 = 4,50 mm, E6 = 2,40 mm) e em outros a largura é maior
(E3 = 4,30 mm, E7 = 4,50 mm, E8 = 4,00 mm). As microestruturas da secção
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transversal da solda verificada em todas as amostras revelam no lado esquerdo da
figura 54 o metal base com grãos ferríticos e recristalizados, pois não foi afetado
pelo aquecimento. Ainda é possível observar ausência de perlita. No lado direito
apresenta-se uma estrutura de ferrita circular. Nenhum tipo de fissura ou defeito foi
encontrado nas amostras dos experimentos E1, E3, E5, E7, E6 e E8..

Figura 54 - Microestrutura (experimento E5)

Fonte: Autor
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5 CONCLUSÕES
Foi possível constatar que a largura da zona termicamente afetada e a largura
do cordão de solda podem aumentar ou diminuir de acordo com a modificação da
potência, da velocidade e da taxa de compressão, onde, a potência é a responsável
pelo aquecimento das bordas da tira, a velocidade pelo tempo em que a borda é
aquecida e a taxa de compressão é responsável pela quantidade de material
enviado para ser aquecido próximo ao ponto de solda.
As zonas termicamente afetadas sofrem influência direta dos parâmetros
utilizados. Observou-se que quanto menor a taxa de compressão maior a ZTA, e isto
deve-se ao fato de que aumentando-se a taxa de compressão aumenta-se a
quantidade de material a ser aquecido por um determinado “aporte térmico”
(potência e velocidade). A combinação de elevada potência e baixa velocidade
proporciona uma ZTA maior.
Nas condições empregadas neste trabalho, levando em consideração a
menor taxa de compressão para duas combinações: alta potência e baixa
velocidade (maior aporte térmico) e baixa potência e alta velocidade não foram
capazes de produzir amostras que pudessem ser aprovadas nos ensaios realizados.
A combinação de baixa potência e alta velocidade compromete o desempenho do
tubo soldado mesmo para a maior taxa de compressão utilizada neste trabalho. Se o
objetivo for aumentar a produção (velocidade) as combinações de alta potência e
alta ou baixa taxa de compressão podem produzir produto aprovado tanto ensaio de
achatamento como no alargamento.
A análise metalográfica mostra que a combinação de baixa potência e alta
velocidade não promove um caldeamento eficaz, independente da taxa de
compressão utilizada neste trabalho. Entretanto esta situação é agravada com a
utilização da menor taxa de compressão. O ensaio de alargamento comprova isto,
ou seja, um cordão de solda formado inadequadamente confere menor resistência
mecânica.
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6 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHO FUTURO
Baseado nos resultados obtidos neste trabalho, e considerando aspectos
relacionados com a redução de custo, a continuidade natural seria aumentar
gradativamente a taxa de compressão dentro de um intervalo possível, o que
significa menor consumo de matéria prima, avaliando o efeito disto na redução da
potência e no aumento da velocidade.
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