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RESUMO

A busca por processos de soldagem de maior eficiência e menor custo tornam o
mercado de fabricação de vasos de pressão cada vez mais competitivo. Atualmente
os arames maciços são os mais utilizados na soldagem robotizada e semiautomática
dos equipamentos de processos, sendo os arames tubulares pouco participativos
neste modo de operação. Visando o aumento da produtividade e a melhoria do
processo, o arame tubular, em especial o tipo metal cored, é uma alternativa que tende
a ter a sua gama de aplicação aumentada devido às suas caraterísticas operacionais.
No que diz respeito a altas taxas de deposição, alto rendimento, pouca geração de
escórias e respingos e um aspecto final do cordão de solda excelente, a soldagem
GMAW (Gas Metal Arc Welding) com arame metal cored possui muitas vantagens se
comparada ao processo com arame maciço. Este trabalho teve como objetivo ampliar
os conhecimentos da soldagem robotizada em soldas de chapas grossas sobre o aço
ASTM A516-Gr70, onde este é recomendado para a fabricação de vasos de pressão
visando atender os requisitos de tenacidade em serviços de moderada e baixa
temperatura, realizando soldagens multipasses, comparando os processos de
soldagem com o arame maciço conforme código ASME II Parte C SFA 5.18 - ER70S6 Ø 1,6 mm, e o metal cored conforme ASME II Parte C SFA 5.18 E70C-6C Ø 1,6 mm,
sob atmosfera protetora ativa (CO2 puro). Após a realização dos testes, foi observada
uma taxa de deposição de 12,03 kg/h na soldagem utilizando o arame maciço e 23,3
kg/h no processo utilizando metal cored. Consecutivamente, corpos de prova foram
submetidos às análises de composições químicas, aos ensaios não-destrutivos,
ensaios de tração, dobramento, impacto Charpy, perfil de dureza Vickers,
caracterização macroestrutural e microestrutural; onde foram obtidas propriedades
mecânicas satisfatórias para ambos testes do ponto de vista técnico. Conseguinte às
homologações dos consumíveis e às qualificações dos procedimentos de soldagem,
foi implementada a metodologia de cálculos dos custos de soldagem visando verificar
a viabilidade econômica de ambos os processos, onde a soldagem utilizando o arame
metal cored, demonstrou uma capacidade de redução de 32,61 % no custo final da
junta.
Palavras-chave: Soldagem robotizada; metal cored; CO2 puro; vasos de pressão; aço
ASTM A516-Gr70.

ABSTRACT

Technical and economic analysis of robotic welding of pressure vessels using
solid wire and metal cored under active atmosphere

The pursuit of higher efficiency and lower cost welding processes makes the
pressure vessel manufacturing market increasingly competitive. Nowadays solid wires
are the most used in robotized and semiautomatic welding of process equipment,
being the tubular wires not very participative in this segment. Aiming at increasing
productivity and improving the process, tubular wire, especially the metal cored type,
is an alternative that tends to have a wider application range due to its operational
characteristics. With regard to high deposition rates, high throughput, low slag and
spatter generation and an excellent weld bead final appearance, GMAW (Gas Metal
Arc Welding) welding with metal cored wire has many advantages compared to the
process with solid wire. This work aimed to expand the knowledge of robotic welding
in thick plate welds on steel ASTM A516-Gr70, where it is recommended for the
manufacture of pressure vessels to meet the toughness requirements in moderate and
low temperature services, performing multipass welding, comparing welding processes
with solid wire according to ASME II code Part C SFA 5.18 - ER70S-6 Ø 1.6 mm, and
metal cored to ASME II Part C SFA 5.18 E70C-6C Ø 1.6 mm under active protective
atmosphere (pure CO2). After the tests, a deposition rate of 12.03 kg/h was observed
in welding using solid wire and 23.3 kg/h in the process using metal cored.
Consecutively, specimens were subjected to chemical composition analysis, nondestructive testing, tensile testing, bending testing, Charpy impact testing, Vickers
hardness profiling, macrostructural and microstructural characterization; obtaining
satisfactory mechanical properties for both tests from a technical point of view.
According to the consumables approvals and welding procedures qualifications, the
welding cost calculations methodology was implemented aiming to verify the
economical viability of both processes, where the welding using metal cored wire
showed a reduction capacity of 32,61 %. in the final cost of the joint.
Keywords: Robotic welding; metal cored; Pure CO2; pressure vessel; ASTM A516Gr70 steel.
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1 INTRODUÇÃO

Os equipamentos de processos designam-se genericamente como todos os
equipamentos destinados às indústrias de processos, nas quais materiais maciços ou
fluidos sofrem transformações físicas ou químicas, ou ainda, as que se dedicam à
armazenagem, manuseio ou distribuição de fluidos. Os vasos de pressão fazem parte
dos equipamentos de processo mais utilizados neste tipo de indústria, e se
compreendem como recipientes estanques sujeitos às grandes solicitações e que
necessitam de um alto grau de confiabilidade, onde a pressão interna, geralmente é
superior à pressão atmosférica, contendo fluidos que podem encontrar-se no estado
líquido ou gasoso. Geralmente os vasos de pressão são utilizados como caldeiras,
trocadores de calor, armazenadores, condutores, condensadores, aquecedores,
resfriadores, torres de destilação, esferas de armazenamento de gases, reatores, etc.,
nos quais as faixas de pressões e temperaturas são muito extensas, trabalhando
desde o vácuo absoluto até cerca de 4000 kgf/cm² e temperaturas variando do zero
absoluto até uma ordem de 1500 °C (TELLES; 2003).
O aço carbono mais utilizado para a fabricação de vasos de pressão conforme a
especificação da American Society of Testing and Materials (ASTM) é o A516-Gr70.
Este material é especificado para esta aplicação principalmente por ser um aço que
atende os requisitos de tenacidade em serviços de moderada e baixa temperatura
(TESKE; 2006).
Na grande maioria, os vasos de pressão são fabricados a partir de chapas de
aço soldadas empregando-se o modo manual de execução, sendo um deles o
processo de Shielded Metal Arc Welding (SMAW) também conhecido como soldagem
por eletrodos revestidos, que possui como vantagem a garantia da corrente constante
que reduz a necessidade da habilidade extrema do soldador em garantir a qualidade
da junta soldada. No entanto, proporciona um alto custo final do produto devido às
características intrínsecas a este processo de soldagem, tais como baixo fator de
operação e necessidade de cuidados de armazenamento com determinados tipos de
eletrodos. Em função da competitividade no setor produtivo, se faz necessário o uso
de técnicas e processos que proporcionem o aumento da produtividade e melhoria da
qualidade.
O processo de soldagem Gas Metal Arc Welding (GMAW), na condição Metal
Active Gas (MAG), utilizando uma atmosfera protetora ativa, apresenta-se como
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alternativa para a soldagem de vasos de pressão, visando o aumento da produtividade
nas operações de soldagem. No entanto, de acordo com WAINER, BRANDI e MELLO;
(1992), a possibilidade da existência de problemas como a falta de penetração ou falta
de fusão na raiz e entre cordões na soldagem multipasse, em decorrência das
características elétricas de transferência do metal na condição globular utilizando o
gás CO2 puro e a dependência do soldador nas principais variáveis, refletem em maior
dificuldade de garantir a qualidade da junta soldada. Estes defeitos podem resultar em
falhas catastróficas durante operação do equipamento.
Para a garantia dos requisitos de qualidade e segurança, estas empresas
precisam atualizar seus equipamentos e processos, sendo o momento oportuno à
busca da robotização, que é o processo que viabiliza a produtividade, qualidade e
segurança do trabalho, principalmente quando se trata do processo de soldagem a
arco elétrico que utiliza gases inertes ou ativos (GMAW).
A utilização de robôs neste processo vem crescendo no Brasil e no mundo,
situação que favorece a atual conjuntura econômica. Para que as empresas
fabricantes de vasos de pressão possam usufruir destes equipamentos e da
capacidade do processo GMAW, deve-se levar em consideração a quebra de
paradigmas (TREMONTI; 1999).
Segundo TREMONTI (1999), para atender às expectativas de prazo, custo,
qualidade e flexibilidade no mercado, frente a importância da soldagem neste tipo de
indústria, a alternativa é a implementação de esforços na soldagem robotizada.
MYRES (2002), destaca o desenvolvimento de arames com núcleo metálico
designados como “metal cored”, como um grande avanço tecnológico para o processo
de soldagem, onde estes apresentam uma eficiência de deposição na faixa de 92 %
até 98 %.
No que se refere aos consumíveis utilizados na soldagem robotizada de vasos
de pressão construídos em chapas da classe de resistência de 70 ksi (482 Mpa) de
resistência à tração, os arames maciços do tipo ER-70S-6, apresentam-se como os
mais utilizados na soldagem robotizada, sendo os arames tubulares, pouco
participativos nesse modo de operação devido à existência de escória e a
necessidade de remoção da mesma durante o processo, além de outras
características que podem inviabilizar o processo de soldagem.
Nos últimos anos, na Europa, Estados Unidos e Japão, vários fabricantes começaram
a mudar para arames tubulares, pelas mesmas razões de qualidade e produtividade
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observada no processo semiautomático (ARAÚJO; 2004). Neste contexto, observase a tendência de inserção do arame metal cored compatível ao arame maciço (ou
maciço) citado anteriormente na soldagem robotizada de vasos de pressão,
verificando-se

os

aspectos

positivos

do

mesmo,

resumindo

as

melhores

características do arame maciço e tubular, formando um híbrido, proporcionando o
alcance de elevadas taxas de deposição e melhoria da qualidade, refletindo na
redução de tempo de arco aberto, maior penetração e aumento da resistência
mecânica. Tais características são alcançadas em função de alguns fatores como a
mudança do modo de transferência de globular para spray; mudança do perfil de
penetração delgado para lateral, permitindo-se soldar peças com maior variação de
montagem; além da maior densidade de corrente ao tipo de consumível.
Neste âmbito, como hipótese, a inovação tecnológica da soldagem robotizada
de vasos de pressão, utilizando-se de uma atmosfera protetora 100 % ativa (CO2) em
sinergia com o arame consumível metal cored comparado ao arame maciço, permitese uma viabilidade técnica e econômica, garantido a resistência mecânica e baixo
custo do processo?
Para responder tal questão, serão analisadas as seguintes variáveis de cada
arame: Corrente de soldagem (A); Tensão de arco (V); Velocidade de soldagem
(mm/min); Taxa de deposição (kg/h); Energia imposta na soldagem (J/mm);
Rendimento operacional (kg/peça); Vazão de gás (l/min) e os custos efetivos na
soldagem (R$/peça). No que se refere à qualidade e confiabilidade, serão verificados
os resultados dos ensaios mecânicos, bem como as caracterizações macroestruturais
e microestruturais.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Identificar e comparar os aspectos técnicos e econômicos da soldagem
robotizada do aço ASTM A516-Gr70 indicado para a fabricação de vasos de pressão,
utilizando-se dos arames maciço e metal cored, ambos sob atmosfera ativa (100 %
CO2), verificando a otimização do processo sem o comprometimento da qualidade e
produtividade.

2.2 Objetivos específicos

Com o desenvolvimento da tecnologia robotizada aplicada à soldagem de vasos
de pressão, a pesquisa apresentada visa demonstrar as análises e critérios
específicos necessários à redução dos custos e confiabilidade, comprometendo-se a:


Realizar uma revisão bibliográfica visando entender os mecanismos envolvidos
na soldagem pelo processo GMAW;



Avaliar a influência das variáveis tensão de arco (V) corrente de soldagem (A),
velocidade de soldagem (mm/min) e vazão do gás de proteção (l/min) em cada
processo e o reflexo sobre a qualidade da junta soldada do aço ASTM A516
Gr70 utilizado na fabricação de vasos de pressão;



Analisar a taxa de deposição (kg/h), rendimentos, tempos de processo;



Comparar a taxa de deposição (kg/h), rendimentos, tempos de processo;



Comparar os resultados de desempenho das juntas soldadas com os arames
maciço e metal cored;



Comprovar a viabilidade econômica.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica visou a obtenção do embasamento técnico e teórico de
pesquisas em dissertações, artigos, normas, livros e outros materiais pertinentes a
elaboração do projeto em estudo.

3.1

Vasos de pressão

Vasos de pressão são definidos como reservatórios para contenção de pressão
tanto externa, como internamente (Figura 1). Essa pressão pode ser obtida de uma
fonte externa, ou pela aplicação de calor fornecido por uma fonte direta ou indireta, ou
por qualquer combinação entre essas fontes (TELLES; 1996). Segundo CAROLINO
(2013), vasos de pressão são equipamentos amplamente utilizados em indústrias de
processo, refinarias, petroquímicas, indústrias farmacêuticas e alimentícias.

Figura 1 - Exemplos de vasos de pressão em uma indústria de processos

Fonte: Vasos de pressão - INOVARUM (2019)

Esses equipamentos devem ser projetados de modo a evitar as principais falhas que
estão diretamente relacionadas à disciplina de resistência dos materiais, tais como;
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Deformação elástica excessiva, incluindo instabilidade elástica;



Deformação plástica excessiva, incluindo instabilidade plástica;



Altas tensões localizadas;



Fluência à alta temperatura;



Fratura frágil à baixa temperatura;



Fadiga;



Corrosão.

A grande maioria das indústrias trabalha em regime contínuo, dia e noite, durante
muitos meses. Os equipamentos permanecem submetidos a um regime severo de
operação, porque não há paradas diárias para manutenção e inspeção (TELLES;
1996). Essas indústrias ficam sujeitas, muitas vezes, a condições de grande risco,
devido ao manuseio de fluidos inflamáveis, tóxicos, explosivos, ou em elevadas
pressões e temperaturas, condições para as quais, qualquer falha pode resultar em
um acidente ou mesmo um desastre de grandes proporções (TELLES; 2003).
Devido a inúmeros acidentes ocorridos no século XX com vasos de pressão,
foram criados grupos que iniciaram a proposta para critérios de projetos de fabricação
e inspeção para esse tipo de equipamento. Desta forma, surgiram os primeiros
códigos de projeto, sendo o primeiro destinado aos vasos, escrito pela ASME
(American Society of Mechanical Engineers). Os códigos ASME têm como objetivo
criar regras seguras para projetos e fabricação apresentando metodologia e critérios
para dimensionamento, fabricação, realização de exames não destrutivos, além de
materiais aplicáveis com respectivas tensões admissíveis (CAROLINO; 2013).

3.2

Soldagem

A palavra “soldagem” designa a ação de unir materiais pelos processos de
pressão ou fusão, obtendo a solda como resultado final (Figura 2). Por volta de 2000
a.C., o advento do ferro representou um passo de grande importância para a
metalurgia. Um dos primeiros processos de soldagem sobre o qual se tem notícias,
teria existido em 1300 a.C.; ele se daria por meio da utilização de uma espécie de
maçarico soprado pela boca (TREMONTI; 1999).
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Figura 2 - Exemplo esquemático de um processo de soldagem a arco

Fonte: Soldagem – MARQUES, MODENESI e BRACARENSE (2005)

Segundo MARQUES, MODENESI e BRACARENSE (2005), existem dois
grandes grupos de processos de soldagem, onde o primeiro grupo utiliza a
deformação das superfícies de contato permitindo a aproximação dos átomos (Figura
3); e o segundo grupo, compreende a aplicação localizada de calor na região de união
até a sua fusão e do metal de adição (quando utilizado), destruindo as superfícies de
contato, produzindo a união pela solidificação do metal fundido (Figura 4).
Figura 3 – Soldagem por pressão

Pressão

Óxidos

Pressão
Fonte: Adaptado de Soldagem – MARQUES, MODENESI e BRACARENSE (2005)
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Figura 4 - Soldagem por fusão

Fonte: Adaptado de Soldagem – MARQUES, MODENESI e BRACARENSE (2005)

3.2.1

Processo de soldagem GMAW

Dentre os vários processos por fusão desenvolvidos, existe a soldagem usual
GMAW (Gas Metal Arc Welding), soldagem a arco que une os metais pelo
aquecimento utilizando um arco elétrico, possuindo como principal característica, a
atmosfera protetora adjacente à poça de fusão (Figura 5) e arame eletrodo com
alimentação contínua.
Figura 5 - Processo de soldagem GMAW
Bocal
Bico de contato
Gás de proteção
Arame eletrodo

Arco elétrico

Metal fundido
Metal solidificado
Fonte: Adaptado de JÚNIOR e CABRAL (2008)
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A proteção do arco e poça de fusão é obtida por um gás ou mistura de gases.
Se este gás é inerte (Ar ou He ou misturas Ar/He), o processo é conhecido como MIG
(Metal Inert Gas). Por outro lado, se o gás for ativo (CO2 ou misturas Ar/O2/CO2), o
processo é conhecido como MAG (Metal Active Gas) (MARQUES, MODENESI e
BRACARENSE; 2005).
TESKE (2006), relata que o processo GMAW é utilizado principalmente no modo
semiautomático, embora, mais recentemente, o seu uso no modo mecanizado ou
robotizado através de robôs industriais tenha crescido muito. Segundo o código ASME
(2019), os arames maciços e metal cored para aços de baixo carbono atendem às
características definidas na seção II do ASME, na parte C com especificação SFA 5.18
(GMAW – Gas Metal Arc Welding). De acordo com BARBEDO (2011), o processo de
soldagem GMAW apresenta vantagens, como:


A soldagem pode ser executada em todas as posições;



Não há necessidade de remoção de escória;



Alta taxa de deposição do metal de solda;



Pode ser realizada com altas velocidades de soldagem;



Alimentação contínua;



Penetração de raiz mais uniforme;



Poucos problemas de distorção e tensão residual;



Soldagem de fácil execução.

As principais limitações do processo são:


Maior velocidade de resfriamento aumentando, assim, a ocorrência de
trincas;



A soldagem deve ser protegida de correntes de ar;



A soldagem não é fácil em locais de difícil acesso, pois o bocal da pistola
precisa ficar próximo do metal base a ser soldado;

3.2.2

Processo de soldagem FCAW

O processo FCAW (Flux Cored Arc Welding) é aquele onde a união entre os
metais é obtida através do arco elétrico entre o eletrodo de perfil tubular e a peça a
ser soldada (BARBEDO; 2011). A proteção do arco elétrico é efetuada pelo fluxo
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interno do arame podendo ser, ou não, complementada por um gás de proteção. As
características dos arames tubulares para a soldagem dos aços estão definidas na
seção II do ASME (2019), através das especificações SFA 5.20 (Aços ao carbono) e
SFA 5.29 (Aços baixo liga) ou SFA 5.36 (Aços ao carbono e baixa liga) como processo
FCAW (Flux Cored Arc Welding). A escória formada durante o processo, além de atuar
metalurgicamente, protege a solda durante a solidificação, (NASCIMENTO; 2005). A
figura 6 ilustra esquematicamente o processo.
Figura 6 - Esquema do processo de soldagem FCAW

Fonte: Arames tubulares (PEREZ; 2007)

Conforme descrito por BARBEDO (2011); o processo FCAW tem propriedades
que favorecem sua escolha em comparação com outros processos de soldagem a
arco, tais como:


A qualidade da solda depositada;



Alta taxa de deposição;



Alta produtividade;

28



Cordões com aparências e contornos satisfatórios;



A maioria dos aços podem ser soldados;



É muito bom para materiais com espessuras maiores;



Menos susceptível a trincas.

Em relação as suas limitações, as principais são:


O arame tubular para aços ao carbono tem custo maior por kg em relação
ao arame maciço;



Possui uma quantidade de escória relevante comparada ao arame
maciço, que possuí pequenas ilhas de escória, ou seja, necessita de uma
limpeza adequada e dificulta a robotização;



São gerados mais fumos do que o processo GMAW utilizando CO 2 puro.

Para o arame tubular tipo metal cored vale ressaltar que existe a formação de
pequenas ilhas de sílica sobre o cordão de solda, como no caso do arame maciço
(ARAÚJO; 2004).

3.2.3

Equipamentos para a soldagem GMAW/FCAW

De acordo com o descrito por ARAÚJO (2004), as soldagens GMAW e FCAW
utilizam os mesmos equipamentos do processo GMAW, consistindo de um
alimentador, onde é inserida a bobina do consumível, uma tocha, uma fonte de energia
e uma fonte de alimentação de gás (Figura 7).
Figura 7 - Equipamento para a soldagem GMAW/FCAW

Fonte: Soldagem – MARQUES, MODENESI e BRACARENSE (2005)
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Os estudos de ARAÚJO (2004) reforçam que as mudanças para adequação a
alguma aplicação particular ou a algum requisito especial são mais facilmente obtidas
com arames tubulares que com arames maciços, refletindo em maior flexibilidade.

3.2.4

Arames maciços e tubulares

Os arames para soldagem são constituídos de metais ou ligas metálicas que
possuem composição química, dureza, condições superficiais e dimensões bem
controladas (PEREZ; 2007). Estes arames são classificados por normas de acordo
com suas ligas, como pode ser visto na Figura 8. Os arames de aço usados com
proteção de CO2 contêm maiores teores de elementos desoxidantes como o silício e
manganês em sua composição, devido sua ação desoxidante (PEREZ; 2007).
Conforme o código ASME IX (2019), a seleção do arame a ser utilizado em uma
determinada operação, é feita em termos da composição química do metal de base,
do gás de proteção a ser usado e sua composição química, além das propriedades
mecânicas iguais ou superiores ao metal de base.

Figura 8 - Classificação dos metais de adição

Conjunto de números que
designam a resistência a tração
mínima do metal depositado em
1000 Psi

Estes dígitos significam:
eletrodos (E) ou varetas (R)

AWS ER XXXY

AWS – Sociedade Americana
de Soldagem

Este dígito corresponde
a composição química
do eletrodo ou vareta.
Este dígito tem o seguinte
significado:
S – Arame maciço
C – Arame composto

Fonte: Adaptado do ASME II SFA 5.18 (2019)
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3.2.4.1

Arames maciços

São arames contínuos e maciços para a soldagem GMAW nas variações
MIG/MAG, podendo, em alguns casos, serem protegidos por uma fina camada de
cobre (Figura 9) com o objetivo de evitar a oxidação e melhorar a condutibilidade
elétrica através da passagem pelo bico de contato, sendo produzidos usualmente com
diâmetros de 0,6 mm a 1,6 mm.

Figura 9 - Arames maciços

Arame cobreado
com núcleo maciço

Arame sem cobre
com núcleo maciço

Fonte – Adaptado de SOUZA e JÚNIOR (2013)

Os arames maciços podem ser utilizados para soldar diversos materiais, como:
aços carbono e aços ligados em geral, alumínio, cobre (BARBEDO; 2011).
Na soldagem GMAW utilizando os arames maciços, a produção da poça de
fusão é totalmente dependente do gás de proteção, sejam eles processos com gases
inertes (MIG) ou não (MAG).
Segundo MYRES (2002), os arames maciços MIG são altamente eficientes com
base em escória praticamente inexistente. Estes arames podem apresentar
eficiências de deposição na ordem de 95 % a 98 %, dependendo do modo de
transferência utilizada, tipo de gás, parâmetros de soldagem, condição superficial da
peça.
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3.2.4.2

Arames tubulares

Os arames tubulares apresentam em seu interior um fluxo fusível que pode ser
rutílico ou básico visando características operacionais adequadas ao tipo de soldagem
requerida (Figura 10). Além destes, existe o arame tubular do tipo metal cored cujo
fluxo é constituído de componentes metálicos (NASCIMENTO; 2005).
Figura 10 - Geometria dos arames tubulares

400 um
Fonte: Adaptado de SOUZA (2011)

Os arames tubulares apresentam várias configurações de secção transversal,
podendo ser simplesmente um tubo ou configurações mais complexas. O mesmo
apresenta a vantagem de minimizar o contato de umidade com o fluxo e, portanto,
deposita metal de solda com baixo hidrogênio. A Figura 11 mostra as geometrias
básicas dos arames tubulares.
Figura 11 - Geometrias básicas dos arames tubulares
Tipos

Sem
Costura

Topo

Sobreposta

Dobra
simples

Seções

Fonte: Adaptado de PEIXOTO (2012)

Dobra
múltipla

Dobra
dupla
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Esses eletrodos podem ser fabricados com uma fita de aço baixo carbono,
conformado em torno do fluxo, conforme Figura 12.
Figura 12 - Processo de fabricação do arame tubular

Fonte: ARAÚJO (2004)

3.2.4.3

Arames compostos ou Metal Cored

O arame composto ou metal cored é considerado um consumível híbrido para
soldagem a arco, pois o mesmo une as principais características dos arames maciços
e tubulares, onde sua parte externa consiste de um invólucro metálico contendo em
seu interior, um fluxo metálico com outros elementos visando aumentar o material
depositado e também a desoxidação da poça de fusão (Figura 13).
Figura 13 - Arame metal cored
Núcleo com pó
metálico

Invólucro
metálico

Fonte – Adaptado de SOUZA e JÚNIOR (2013)
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BARBEDO (2011), reporta que este tipo de consumível apresenta elevadas
taxas de deposição, mínima quantidade de escória e respingos, excelente aparência
e baixo nível de fumos. Sob a óptica de tais vantagens, o arame do tipo metal cored
vem obtendo a preferência de muitas empresas, principalmente dos segmentos
automotivos e de transporte. Segundo ARAÚJO (2004), utilizando-se o arame tubular
metal cored é possível trabalhar com velocidades e correntes de soldagem superiores
ao arame maciço, sem prejudicar a qualidade da solda. O mesmo autor, descreve
algumas vantagens do arame tubular metal cored sobre o arame maciço apresentadas
a seguir:


Alta taxa de deposição quando se compara um metal cored com um
arame maciço de mesmo diâmetro;



Pequena formação de escória sobre o cordão de solda;



Baixa geração de respingos;



Melhor aparência do cordão de solda;



Possibilidade de uso de um diâmetro maior que o arame maciço;



Maior flexibilidade quanto à composição química de metal depositado.

Quanto às limitações do metal cored, pode-se citar ARAÚJO (2004) e
NASCIMENTO (2005):


Apresenta um custo por quilo maior que o arame maciço. Porém, para os
aços de baixa liga esta diferença de custo reduz, chegando em alguns
casos a igualar ao arame maciço;



Pelo uso da mistura de argônio e CO2 como gás de proteção, a radiação

ultravioleta do arco de soldagem apresenta-se maior que com CO2 puro.

O arame metal cored tem sido usado com vantagens na substituição de arames
tubulares tradicionais de grandes diâmetros (maior que 2,0 mm) protegidos com CO2
puro e operando na posição plana (NASCIMENTO; 2005).
Conforme descrito por MYRES (2002) e NASCIMENTO (2005), percebe-se que
os processos de soldagem com o arame metal cored, foram reformulados para se
adequarem às mudanças impostas aos fabricantes a partir das necessidades dos
consumidores. Estes arames podem apresentar de maneira geral, uma taxa de
deposição cerca de 30 % maior do que os arames maciços ou os arames tubulares
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para a mesma corrente de soldagem, depositando pouca ou nenhuma escória na
superfície do cordão.
Os arames compostos utilizados na soldagem com múltiplos passes permitem
reduzir e até eliminar a limpeza rigorosa entre passes, exibindo uma eficiência de
deposição que pode superar os 95 %, tendo em vista a baixa geração de respingos,
além de produzirem baixos níveis de fumos quando usados com a proteção de gás
rico em argônio. Os arames do tipo metal cored, propiciam uma melhoria significativa
na estabilidade do arco, na produtividade, e na qualidade do depósito. Quando da
união de materiais espessos onde a soldagem em múltiplos passes é requerida, os
arames compostos podem melhorar substancialmente a produtividade da operação
de soldagem, porque a limpeza entre passes é minimizada ou até eliminada
completamente, especialmente pela ausência de escória (NASCIMENTO; 2005).

3.2.5

Parâmetros de soldagem (GMAW e FCAW)

Na soldagem com arame maciço (GMAW) e com arame tubular (FCAW), existe
uma série considerada de parâmetros capazes de influenciar e gerenciar, em maior
ou menor grau, a saída de resposta do processo. A inter-relação entre esses
parâmetros é capaz de influenciar nas características operacionais do processo bem
como na produção, geometria e no aspecto final do cordão (SOUZA; 2011).
As principais variáveis dos processos de soldagem GMAW/FCAW determinam
as diversas características e propriedades das soldas, visando obter um resultado final
satisfatório. De acordo com SANTOS (2010) e SOUZA (2011), devido à complexidade
destes processos, alguns dos parâmetros que influenciam significativamente nas
soldas são apresentados a seguir:


Tipo de gás de proteção;



Corrente de soldagem;



Tensão de arco;



Velocidade de alimentação do arame;



Velocidade de soldagem;



Comprimento livre do arame (stick-out);



DBCP (Distância do bico de contato a peça).
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3.2.5.1

Gás de proteção (CO2 puro)

As pesquisas com os gases de proteção tiveram início na década de 1940.
Durante os últimos cinquenta anos, a indústria de gás industrial contribuiu
significativamente com a indústria da soldagem, produzindo e purificando gases
diferentes e misturas de gases (BARBEDO; 2011). Segundo o descrito por FERREE
(1995), a vazão e o tipo de gás de proteção produzem efeitos na solda assim como
na operação de soldagem, no entanto, deve-se estudar a influência que o oxigênio e
o CO2 exercem quando adicionados outros gases. O autor ainda ressalta que o tipo
de gás promove um efeito substancial na taxa de geração de fumos quando se trata
de arames tubulares. Tais afirmações corroboram com o descrito IRVING (1994),
onde o mesmo demonstra que o gás tem efeito no modo de transferência metálica;
perfil e penetração do cordão de solda; ação de limpeza; a tendência à mordedura;
velocidade de soldagem; propriedades mecânicas do metal de solda.
O gás de proteção tem como principal função, proteger a poça de fusão das
ações nocivas causadas pelo nitrogênio, oxigênio e do hidrogênio, mantendo-os fora
da atmosfera que envolve a poça de fusão, visando evitar a formação de óxidos e de
nitretos, refletindo no comprometimento das juntas soldadas, permitindo defeitos
como a retenção de escória, porosidades e fragilizações do cordão.
TESKE (2006), comenta em seus estudos que o gás de proteção, além de
proteger a região que está sendo soldada da contaminação pelo ar atmosférico,
exerce uma influência marcante na estabilidade do processo de soldagem, nas
características operacionais, na geometria do cordão e nas propriedades do metal
depositado. O gás de proteção exerce forte influência sobre a morfologia do cordão
(penetração, largura, forma), nas características do arco, no modo de transferência
metálica, nas propriedades mecânicas do cordão e no aparecimento de mordeduras,
assim como sobre a velocidade de soldagem máxima a ser utilizada e no custo da
soldagem (MACHADO; 2015). A Figura 14 apresenta as diferenças nas geometrias
de penetração das soldas conforme o tipo de gás utilizado. Segundo TESKE (2006),
a aplicação de 100 % de CO2 pode afetar de maneira negativa as propriedades
mecânicas do metal depositado, pois o alto potencial de oxidação do arco pode causar
a diminuição de elementos de liga do metal fundido e gerar grande quantidade de
inclusões de óxidos. Uma solução seria o aumento de elementos desoxidantes.
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Figura 14 - Efeitos do gás de proteção no perfil do cordão

Fonte: Soldagem MIG/MAG – Básico – ORTIZ e PEZATO (2004)

Para se avaliar o efeito que a vazão e o gás de proteção exercem na solda e na
operação de soldagem, deve-se analisar a influência que o oxigênio e o CO2 exercem
quando adicionados ao argônio ou ao hélio. O argônio e o hélio garantem a proteção
quando usados na soldagem de metais não ferrosos. Usado no estado puro, o argônio
pode promover mordedura na soldagem de aços. Estas mordeduras podem ser
eliminadas com misturas à base de argônio, adicionando 1 % a 5 % de oxigênio ou 3
% a 25 % de CO2 (NASCIMENTO; 2005).
Nos estudos de STARLING, MODENESI E BORBA (2009), foi demonstrado que
para as mesmas condições de trabalho e velocidades de alimentação do arame, a
soldagem com 100 % de CO2 em sinergia com o arame metal cored, proporcionou os
maiores valores como largura do cordão, reforço, penetração e diluição.

3.2.5.2

Tensão de arco

A tensão de arco é uma variável significativa ao perfil do cordão de solda, pois
afeta o modo de transferência metálica e a sua geometria. A tensão influencia
diretamente o comprimento do arco que controla o perfil do cordão, a profundidade da
penetração e a quantidade de respingos (BARBEDO; 2011).
Grandes comprimentos de arco causam muitos respingos e irregularidade na
morfologia do cordão, enquanto que para tensões baixas (arco com comprimento
menor) há diminuição na tensão superficial da poça de fusão, pois a área de contato
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entre o arco e o metal base é menor (SOUZA; 2017). A Figura 15 demonstra a relação
entre a tensão e a corrente. A escolha da tensão mais adequada é função da
intensidade de corrente (para estabilizar o arco), tipo do arame e do gás de proteção,
além da geometria desejada do cordão de solda, como pode ser visto na Figura 16
(SOUZA; 2011).
Figura 15 - Condições de corrente e tensão para os tipos de transferência
Tensão (V)

Corrente (A)
Fonte: Adaptado de SOUZA (2017)

Figura 16 - Influência da tensão no arco elétrico
Comparações:

V1 = Comprimento de arco 1
V2 = Comprimento de arco 2
A1 = Área do arco 1
A2 = Área do arco 2

V1 > V2, logo:
V1
V2
A1

A1 > A2

A2

Fonte: Adaptado de Soldagem MIG/MAG – Básico – ORTIZ e PEZATO (2004)
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3.2.5.3

Corrente de soldagem

A corrente está diretamente relacionada a velocidade de alimentação de arame,
e essa influencia diretamente a taxa de deposição, o modo de transferência metálica
e as características geométricas do cordão (BARBEDO; 2011).
Tanto a corrente como a velocidade de alimentação do arame têm relação direta
com a taxa de fusão, ou seja, quanto maior for a velocidade de alimentação maior
será a corrente fornecida pela fonte de modo a fundir o arame e alimentando a poça
de fusão (SOUZA; 2011).
Segundo FORTES (2005), a corrente de soldagem é de primordial importância
na penetração, sendo esta, diretamente proporcional à penetração. Um aumento ou
uma diminuição na corrente, aumentará ou diminuirá a penetração da solda,
respectivamente conforme influência demonstrada na Figura 17.
Figura 17 - Efeito da corrente de soldagem na penetração da solda – aço carbono utilizando
mistura gasosa de Ar - 25 % de CO2.

100 A

150 A

200 A

Fonte: Adaptado de FORTES (2005)

BARBEDO (2011) demonstra que o aumento da corrente na soldagem FCAW,
reduz o tamanho das gotas, mas aumenta o ritmo das mesmas que, ao golpear a poça
de fusão, faz com que ocorra uma penetração mais profunda.
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3.2.5.4

Velocidade de alimentação do arame de solda

Os estudos de URTADO e JÚNIOR (2011), bem como as observações de
BARBEDO (2011), demonstram que a velocidade de alimentação do arame é um
parâmetro análogo a corrente de soldagem, relatando que quanto maior a velocidade
de arame maior a taxa de deposição.
Com base nos estudos é possível constatar que nos processos GMAW e FCAW,
quando a velocidade de alimentação do arame é alterada, a corrente de soldagem
varia no mesmo sentido. Em outras palavras, um aumento (ou diminuição) na
velocidade de alimentação do arame causará um aumento (ou diminuição) da corrente
de soldagem (FORTES; 2005). Geralmente, a relação entre a corrente e a velocidade
de alimentação é denominada características de queima, e varia conforme os
diâmetros dos arames utilizados. Outro fator importante que influencia na corrente é
a DBCP, de forma inversa quando um aumenta o outro diminui.
FORTES (2005) demonstra que quando o diâmetro do arame aumenta (ou
diminui) para qualquer diâmetro de arame, a corrente de soldagem aumenta (ou
diminui). Cada tipo de arame (aço, alumínio, etc.) tem uma característica de queima
diferente conforme Figura 18.
Figura 18 - Características de queima - Aço

Velocidade de alimentação
do arame (m/min)

Ø 0,9 mm

20

Ø 1,2 mm

15
Ø 1,6 mm

10
5

100

200

300

400
Corrente de Soldagem (A)

Fonte: Adaptado de FORTES (2005)
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3.2.5.5

Velocidade de soldagem

Segundo SANTOS (2010) a velocidade de soldagem representa o deslocamento
linear do arco ao longo da junta a ser soldada. Para uma mesma condição de
soldagem, quanto maior a velocidade de soldagem menor o efeito da poça na
transferência do calor (Figura 19). Uma baixa velocidade de soldagem, além de
aumentar o tempo do processo produtivo como um todo, aumenta a energia de
soldagem, gerando assim custos desnecessários (SOUZA; 2017).
Figura 19 - Efeito da velocidade de soldagem na penetração da solda – alumínio,
transferência spray, argônio

45 cm/min.

30 cm/min.

18 cm/min.

Fonte: Adaptado de FORTES (2005)

Segundo MYRES (2002), uma maior velocidade de soldagem pode reduzir
significativamente os custos de soldagem pois é um fator importante na produtividade,
sendo o maior possível para uma dada aplicação.
Esse parâmetro é normalmente expresso em cm/min ou mm/min. De acordo com
os estudos de FORTES (2005), existem três regras gerais que podem ser enunciadas
com respeito à velocidade de soldagem:


Quando a espessura da peça aumenta a velocidade de soldagem deve
diminuir;
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Para uma dada espessura de peça e tipo de junta, quando a corrente de
soldagem aumentar a velocidade de soldagem também deve aumentar e
vice-versa;



Maiores velocidades de soldagem são alcançadas empregando a técnica
de soldagem empurrando pelo fato de diminuir a penetração e a diluição
(Figura 20).
Figura 20 - Sentido de soldagem

Soldagem
empurrando

Soldagem
puxando

Fonte: Adaptado de Soldagem MIG/MAG – Básico – ORTIZ e PEZATO (2004)

3.2.5.6

Comprimento livre do arame (stick-out)

O comprimento livre do arame é a distância entre o último ponto de contato
elétrico, normalmente a extremidade do bico de contato, e a peça de trabalho,
conforme apresentado na Figura 21 (BARBEDO; 2011). A distância entre o bico de
contato e a peça (extensão do eletrodo) afeta a corrente de soldagem necessária para
fundir o arame a uma dada velocidade de alimentação de arame (FORTES; 2005).
Aumentando-se a extensão do eletrodo temos uma redução da corrente elétrica,
refletindo em uma menor corrente necessária para fundir o arame devido ao
aquecimento do mesmo pelo aumento da resistência elétrica proveniente do efeito
Joule. Para SANTOS (2010), a característica estática da fonte atua no sentido de
promover novamente o equilíbrio entre essas variáveis, uma vez que não houve uma
nova regulagem de parâmetros.
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Figura 21 - Extensão do eletrodo

Fonte: Adaptado de Soldagem MIG/MAG – Básico – ORTIZ e PEZATO (2004)

Segundo SANTOS (2010), estas variáveis também estão correlacionadas com a
velocidade de alimentação, tensão, corrente e até mesmo com a característica
estática da fonte. De acordo com seus estudos, as variações dos comprimentos de
arames refletem nos demais parâmetros, por exemplo, um aumento no comprimento
livre do eletrodo, oferece uma maior resistência à passagem de corrente, que por sua
vez resulta em um maior aquecimento da extensão do arame.
A extensão do eletrodo deve ser mantida constante durante o processo de
soldagem de um mesmo cordão de solda, pois quando essa distância é aumentada,
o aquecimento devido ao efeito Joule aumenta e a corrente de soldagem necessária
para fundir o arame é diminuída e vice-versa (FORTES; 2005). A Figura 22 demonstra
a influência da distância bico peça exemplificada por um determinado valor
multiplicando pela a letra “D”, que se refere ao diâmetro do arame e sua influência
sobre a geometria do cordão, ou seja:


14D = Distância de 14 mm



16D = Distância de 16 mm



18D = Distância de 18 mm
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Figura 22 - Influência do DBCP

Fonte: Soldagem MIG/MAG – Básico – ORTIZ e PEZATO (2004)

Nota-se na Figura 23 a influência do stick-out na geometria e no aspecto visual
do cordão de solda, como também ele está diretamente ligado à penetração e a
diluição do cordão de solda, bem como sua dependência do tipo de gás de proteção.
Figura 23 - Influência do Stick-out na geometria do cordão de solda para cada gás

Fonte: Soldagem MIG/MAG – Básico – ORTIZ e PEZATO (2004)
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3.2.6

Tipos de transferência nos processos GMAW/FCAW

A transferência metálica pode ser descrita como o transporte de gotas fundidas
da ponta de um eletrodo consumível para a poça de fusão. Existem três tipos básicos
de transferência metálica nos processos GMAW e FCAW, elas dependem do tipo de
gás de proteção utilizado, nível de corrente e tensão utilizadas, diâmetro do eletrodo,
tipo do arame e tipo do metal base.

3.2.6.1

Transferência por curto-circuito

Consiste em um tipo de transferência que pode ser alcançada por qualquer tipo
de gás de proteção e baixos níveis de tensão e corrente. Segundo PEREZ (2007), a
ponta do arame se funde pela ação do arco elétrico e aumenta de tamanho até atingir
a peça, onde o arco se extingue, fazendo a gota se destacar e transferir-se a peça
pela ação de forças eletromagnéticas e o efeito “pinch” que estrangula a ponta do
arame. Neste momento ocorre uma nova ignição do arco elétrico e corrente atinge o
valor de curto circuito gerando os respingos (Figura 24).

Figura 24 - Transferência por curto-circuito
1

2

3

Fonte: Adaptado de Soldagem MIG/MAG – Básico – ORTIZ e PEZATO (2004)

3.2.6.2

Transferência globular

Outro tipo de transferência metálica na soldagem é a globular, que pode ser
descrita como o transporte das gotas fundidas na ponta de eletrodo contendo um
diâmetro superior a este.
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De acordo com FORTES (2005), este fenômeno ocorre quando a corrente e a
tensão de soldagem são aumentadas para valores acima do máximo recomendado
para a soldagem por curto-circuito, a transferência de metal começará a tomar um
aspecto diferente (Figura 25).
Segundo LIMA (2008), no caso da união de aços com proteções gasosas à base
de dióxido de carbono (CO2), este tipo de transferência tem tendência a ocorrer
mesmo a intensidades mais elevadas. A afirmação é sustentada pelos estudos de
PEREZ (2007), onde este relata que a dimensão da gota depende diretamente do
diâmetro do fio e da corrente aplicada, sendo que misturas com mais de 15 % de CO2
ou CO2 puro não entram em “spray”, permanecendo em regime globular com o
aumento da energia de soldagem, refletindo em maior geração de respingos.
Segundo MARQUES, MODENESI e BRACARENSE (2005), este é o tipo de
transferência que pode ser muito perigoso e dependendo dos parâmetros e tipo de
gás utilizado, pois tais variáveis podem não fornecer a energia de arco e de gota
suficientemente, podendo refletir em dificuldades para fundir o metal de base e
consequentemente, ocasionar defeitos como falta de fusão.
Figura 25 - Transferência globular

Gotas
maiores
que o
diâmetro
do arame

Fonte: Adaptado de Soldagem MIG/MAG – Básico – ORTIZ e PEZATO (2004)
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3.2.6.3

Transferência goticular (spray)

Comparando-se a soldagem com arame maciço à soldagem com arame tubular
fluxado, existem algumas diferenças no que se refere a formação da gota. Devido ao
fluxo existente no interior do arame tubular, o qual funciona como um isolante, a
corrente percorre o arame pelo invólucro metálico (fita) e a gota forma-se e cresce em
torno do fluxo, sem que esse se funda e integre a mesma (PEREZ; 2007).
Segundo FORTES (2004), esse modo de transferência consiste em uma
transferência axial de várias centenas de pequenas gotas de metal de solda por
segundo (Figura 26). É necessário o argônio ou misturas de gases ricas em argônio
para proteger o arco.
Na soldagem com arame metal cored, espera-se que para baixas correntes
ocorra a transferência por curto-circuito e transferência por spray para correntes mais
altas (STARLING e MODENESI; 2006).

Figura 26 - Transferência spray

Bocal

Arco com maior
estabilidade

Metal base

Gotículas
metálicas em
fusão na
pulverização

Fonte: Adaptado de Soldagem MIG/MAG – Básico – ORTIZ e PEZATO (2004)
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3.2.7

Metalurgia da soldagem

Para atender as exigências mínimas implicadas num projeto que se pretenda
confiabilidade ao menor custo, é importante entender que a soldagem causa
alterações localizadas e bruscas de temperatura no material.
De acordo com MODENESI (2002), as alterações que ocorrem após a soldagem,
podem provocar mudanças estruturais na forma de degradação das propriedades do
material, o que pode ter importantes implicações na futura utilização da peça soldada.

3.2.7.1

Macroestruturas e Microestruturas

Durante a realização de um processo de soldagem por fusão, a solda e as
regiões adjacentes ao metal de base são submetidas a ciclos térmicos que decrescem
à medida que se afasta do centro da junta, coexistindo três macroestruturas básicas,
onde estas são constituídas de metal de base (MB), zona fundida (ZF) e zona afetada
pelo calor ou zona termicamente afetada (ZAC ou ZTA), conforme visto na Figura 27.
Nestas condições, podem-se esperar alterações microestruturais, em relação ao
material original, ao longo de sua seção transversal (MODENESI, 2002).
Figura 27 - Macroestrutura esquemática da seção transversal de uma junta soldada
MB

ZF

ZAC
Fonte: Adaptado de MODENESI (2002)

Metal de base (MB): São regiões mais afastadas da solda que não foram
alteradas pelo ciclo térmico. Suas temperaturas de pico são inferiores à temperatura
crítica de transformação.
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Zona Fundida (ZF): Na soldagem dos aços carbono, o metal de solda começa
a solidificar-se às temperaturas inferiores a 1500 °C, sob condições de superresfriamento constitucional, que se compreende como queda na temperatura de
solidificação quando a composição química muda na interface sólido/líquido em
função da segregação de soluto (TESKE; 2006). Compreende-se por uma região onde
o material foi fundido durante a soldagem e caracterizado por temperaturas de pico
superiores à sua temperatura de fusão. Esta região é formada pelo metal de base e
apresenta a microestrutura típica dos produtos laminados destinados para esta
aplicação. No caso dos aços, ferrita e perlita são frequentemente observados
(ARAÚJO; 2004).
Zona Afetada pelo Calor (ZAC): A American Welding Society (AWS) define a
zona afetada pelo calor (ZAC) como a porção do metal de base que tenha sofrido
alteração em suas propriedades mecânicas ou microestruturais, causada pelo calor
gerado num processo de soldagem, brasagem ou corte térmico. Segundo MODENESI
(2002), é uma região não fundida do metal base, mas cuja microestrutura e/ou
propriedades foram alteradas pelo ciclo térmico de soldagem. As temperaturas de pico
são superiores a uma temperatura crítica e podem ser subdivididas em quatro regiões
conforme Figura 28.
Figura 28 - Estrutura da ZAC de um aço de baixo carbono. As divisões aproximadas
correspondem a: A - Região de Granulação Grosseira, B - Região de Normalização, C Região Intercrítica e D - Região Subcrítica. Ataque: nital + picral. Aumento original: 100X

Metal base

Zona afetada pelo calor
D

C

B

Fonte: Adaptado de MODENESI (2002)

Zona fundida
A
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Dependendo da energia de soldagem utilizada no processo, o ciclo térmico pode
dividir a ZAC em quatro regiões, as quais apresentam diferentes características
metalúrgicas, e consequentemente diferentes propriedades mecânicas. São elas:
(MODENESI; 2002).


Região de granulação Grosseira: Também conhecida como região de
crescimento de grão, corresponde a porções do metal base aquecidas
acima de sua temperatura de crescimento de grão (em geral, em torno de
1200º C), tendo uma microestrutura caracterizada pelo seu elevado
tamanho de grão.



Região de Normalização: Região que situa-se mais afastada da linha de
fusão que a anterior, sendo submetida durante a soldagem, a
temperaturas de pico entre cerca de 1200° C e a linha A3 (Diagrama FeFe3C). Esta região é caracterizada por uma estrutura de granulação fina,
similar à dos aços normalizados. Esta região não é considerada
problemática para a maioria dos aços, exceto para aqueles temperados e
revenidos, onde ela pode apresentar menor resistência mecânica que o
metal base.



Região Intercrítica: Região em que o material é aquecido, durante a
soldagem, entre as linhas A3 e A1 (Diagrama Fe-Fe3C) e sofre uma
transformação parcial, isto é, apenas parte de sua estrutura é
transformada em austenita, que se decompõe em seguida durante o
resfriamento. Em um aço com uma estrutura de ferrita e perlita antes da
soldagem, as regiões perlíticas (com cerca de 0,8 % de carbono) e uma
quantidade variável da ferrita junto à perlita se transformam em austenita
durante a soldagem. No resfriamento, estas regiões que apresentam-se
com um teor de carbono maior do que teor médio do aço, podem se
transformar em martensita se a velocidade de resfriamento for
suficientemente elevada.



Região Subcrítica: Região que apresenta pequenas alterações
microestruturais visíveis ao microscópio ótico em aços na condição
laminado a quente ou normalizado. Estas se resumem basicamente a
uma pequena esferoidização da perlita. Em aços temperados e revenidos,
as alterações microestruturais são mais intensas, ocorrendo um super-
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revenido das regiões da ZAC aquecidas acima da temperatura original de
tratamento. Nestas condições, a região intercrítica é mais extensa e
apresenta uma queda de dureza em relação ao metal base.

A terminologia das microestruturas desenvolvidas no metal solda ainda sofre os
efeitos da grande controvérsia que existe no meio acadêmico, ocorrendo variações
quanto ao emprego da terminologia na identificação dos constituintes microestruturais
(CAROLINO; 2013). Segundo JÚNIOR (2013), o Instituto Internacional da Soldagem
(IIW) desenvolveu um sistema de classificação para os constituintes do metal
depositado na zona fundida. De acordo com este sistema, os constituintes e suas
características mais comuns podem ser classificados como mostra a Tabela 01 e os
aspectos dos mesmos podem ser vistos na Figura 29.
Tabela 1- Terminologia dos constituintes microestruturais presentes no metal de solda
segundo IIW
Produto de

Descrição geral

transformação

Terminologia IIW
equivalente

Ferrita poligonal

Poligonal ou equiaxial em baixas taxas de resfriamento.

Ferrita Primária (PF)

(PF)

Alotriomórficas de contorno de grão em maiores taxas

ou (PF(G))

de resfriamento.
Perlita (P)

Perlita ou carbonetos perlíticos.

Agregados de ferritacarbonetos (FC(P))

Ferrita de

Estrututuras de placas laterais que crescem diretamente

Ferrita com segunda

placas laterais

da ferrita poligonal ou alotriomórficas de contorno de

fase (FS(SP))

(FSP)

grão

Ferrita acicular

Produto intragranular com grãos finos se entrecruzando

(AF)

separadas por contornos de alto ângulo e razão de

Ferrita acicular (AF)

aspecto 3:1 até 10:1.
Ferrita acicular

Produto intragranular formado por menores taxas de

Ferrita acicular (AF)

grosseira (CAF)

resfriamento que a ferrita acicular com tamanho de grão

Ferrira em ripas

Produto predominantemente intragranular semenhante

Ferrita com segunda

(LF)

à bainita que por vezes se forma entre a AF ou FSP.

fase (FS(B))

Carbonetos podem ou não estar presentes.
Martensita (M)

Martensita em ripas

Fonte: Adaptado de PEREZ (2007)

Martensita (M(L))
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Figura 29 – Microestruturas do metal de solda

Fonte: MODENESI (2002)
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Para CAROLINO (2013), os efeitos da microestrutura na tenacidade do metal de
solda, a quantidade de constituintes mais finos e que apresentam contornos de grão
de alto ângulo irá favorecer ao aumento da tenacidade. Neste aspecto, a
microestrutura constituída principalmente por ferrita acicular (AF) é a que propicia
melhores resultados para a tenacidade.
No que diz respeito aos consumíveis e a condição benéfica da ferrita acicular,
tanto o arame maciço quanto o arame metal cored apresentam inclusões de óxidos
que contribuem para a nucleação da fase ferrita acicular na solidificação do metal
líquido. O metal cored apresenta uma percentagem de óxidos maior que o arame
maciço. Isto se deve às camadas de óxidos nas superfícies dos pós metálicos que
estão presentes em seu interior (fluxo) (ARAÚJO; 2004).

3.2.7.2

Energia imposta (Heat input)

A energia imposta, é a medida relativa da energia transferida por unidade de
comprimento da solda. Expressa-se como uma característica importante devido ao
pré-aquecimento e a temperatura de interpasses, influenciando a taxa de
resfriamento, a qual pode afetar as propriedades mecânicas e metalúrgicas da solda
na zona afetada pelo calor (PEREZ; 2007)
Quanto mais alta for a energia imposta aplicada na junta soldada, maior será o
calor transferido para esta, maior será a poça de fusão e mais larga a Zona afetada
pelo calor. A Equação 1 define a energia imposta (Heat Input) da seguinte forma
conforme ASME IX (2019):

HI =

U x I x 60
vs

Onde:
HI = Heat Input [J/mm]
U = Tensão [V]
I = Corrente [A]
vs = Velocidade de soldagem [mm/min]

(1)
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Sabendo-se que energia de soldagem exerce extrema influência sobre a ZAC
(Figura 30), a mesma promove alterações microestruturais mais ou menos
pronunciadas que mudam a sua microestrutura original. Estas alterações são
relativamente descontroladas podendo, portanto, prejudicar as propriedades no
material nesta região (MODENESI; 2002). O autor ainda reforça a importância da
sinergia de uma energia de soldagem com o pré-aquecimento de um aço estrutural,
resultando em menores velocidades de resfriamento, podendo levar à formação na
ZAC com produtos mais macios, esta característica é importante na soldagem dos
aços estruturais, para a prevenção da formação de trincas nesta região.
Figura 30 - Efeito da energia de soldagem na microestrutura (200x) na região de
granulação grosseira ZAC de um aço estrutural de baixo carbono. (A) Hi = 10 kJ/mm,
microestrutura: martensita e bainita e (B) E = 25 kJ/mm, microestrutura: bainita

A

B

Fonte: Adaptado de MODENESI (2002)

3.2.7.3

Estrutura do metal de solda

Sempre que a tenacidade for importante, como em estruturas que precisam
manter sua integridade a baixas temperaturas de serviço, deve ser evitada a técnica
de soldagem de largos cordões trançados, dando-se preferência à técnica de cordões
filetados conforme mostra a Figura 31 (PEREZ; 2007). De acordo com CAROLINO
(2013), a soldagem multipasse resulta em ciclos térmicos adicionais, onde o metal de
solda depositado é formado por sucessivas regiões reaquecidas pelo passe
subsequente, acarretando variações microestruturais relevantes acima ou abaixo da
linha de transformação do diagrama Fe-Fe3C.
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Figura 31 - Técnicas de solda (A) trançada e (B) filetada
A

B

Fonte: Adaptado de PEREZ (2007)

O aumento da energia de soldagem e da temperatura dos interpasses causam
um crescimento da região reaquecida, acarretando no refinamento da microestrutura,
afetando beneficamente a tenacidade do metal de solda (Figura 32).
Figura 32 - Macroestrutura de uma solda de aço ao carbono. MB – Metal base, ZTA –
Zona termicamente afetada, (1) – Região não afetada da zona fundida e (2) – Região afetada.

Fonte: MODENESI (2002)

3.2.8

Taxa de deposição

A taxa de deposição consiste na massa de metal de adição depositada por
unidade de tempo e a mesma está relacionada com a velocidade de alimentação e o
rendimento do processo. A taxa de deposição juntamente com a eficiência de
deposição são os principais determinantes da relação custo-benefício de um
consumível. Geralmente expressas como quilos por hora (kg / h), os arames tubulares
e os metal cored têm algumas das mais altas taxas de deposição de todos os
consumíveis de soldagem entre os processos semiautomáticos (MYRES; 2002). Para
WIDGERY (1994), o metal cored de Ø 1,2 mm de diâmetro apresenta uma taxa de
deposição maior que o arame maciço de mesmo diâmetro, em 300 A, a diferença
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percentual chega até 44 %, ou seja, 4,5 kg/h para o arame maciço e 6,5 kg/h para o
metal cored.
Segundo DUTRA e PANÃO (2018), a taxa de deposição é um sinônimo de
velocidade de alimentação do arame (Figura 33), bem como o reflexo do aumento do
stick-out, onde mantendo-se a corrente corrigida através da velocidade do arame,
resulta-se em uma taxa de deposição maior que a normalmente associada com um
dado nível de corrente (Figura 34). A mesma pode ser calculada pela Equação 2.
Figura 33 - Taxa de deposição X corrente de soldagem

Ø 0,9mm
Ø 1,2mm

Taxa de
deposição
(kg/h)

Ø 1,6mm

Corrente de Soldagem (A)
Fonte: Adaptado de FORTES (2005)

Figura 34 - Efeito o stick-out na taxa de deposição

175A
Stick-out
(mm)

Taxa de deposição (kg/h)
Fonte: Adaptado de FORTES (2005)

Velocidade de
alimentação do
arame (m/min)
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Taxa de deposição = (Peso final da peça – peso inicial da peça) (kg)

(2)

Tempo de arco aberto (h)

Conforme apresentado no trabalho de ARAÚJO (2004), foi possível observar que
à medida que se trabalha com uma corrente de soldagem maior, as taxas de
deposição com arames maciços e tubulares, incluindo o metal cored, aumentam,
conforme mostra a figura 35.
Figura 35 - Desempenho de deposição conforme corrente aplicada

Fonte: ARAÚJO (2004)

Segundo GROEETELARS (2005), uma alternativa para o aumento significativo
da taxa de deposição seria utilizar a soldagem robotizada com alimentação dupla
(Soldagem Tandem). Tal configuração aumentaria em pelo menos duas vezes a taxa
de deposição em relação ao processo convencional com um só arame, conseguindose reduzir ao meio o tempo de soldagem, alcançando-se taxas de deposição de até
24 kg/h no processo MIG duplo arame. Adiante, pode-se notar a correlação positiva
da taxa de deposição e alguns processos de soldagem a arco (Figura 36).
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Figura 36 - Exemplos típicos de taxas de deposição

Fonte: MODENESI (2001)

Mesmo em arames do tipo metal cored apenas uma pequena parcela de
corrente é conduzida pelo núcleo. Desta forma, a densidade de corrente e o efeito
Joule asseguram uma maior taxa de deposição dos arames tubulares (FORTES;
2005).

3.2.9

Rendimento depositado

Sempre que uma solda é executada, uma porcentagem do consumível é perdido
em escória, respingos e fumos metálicos, tais perdas influenciam diretamente no
rendimento de deposição, que é a relação entre a taxa de deposição e a taxa de fusão.
É uma característica importante na análise de um processo de soldagem, pois
influencia diretamente nos custos de soldagem. Os fatores que levam ao decréscimo
no rendimento são normalmente as perdas por formação de respingos (SOUZA;
2011).

58

Segundo MYRES (2002), os arames maciços para o processo GMAW são
altamente eficientes com base em escória virtualmente inexistente. Os arames
maciços para o processo GMAW normalmente apresentam eficiências no intervalo de
95 % a 98 %, dependendo do modo de transferência utilizada. Visto que eles geram
pouca escória e fumos de soldagem, a perda de material consiste sobretudo dos
respingos que não fazem parte do cordão de solda. Para processos de soldagem com
arames maciços uma faixa de eficiência de 90 % a 98 % é comumente alcançada. O
rendimento pode ser calculado conforme a Equação 3 descrita por SOEIRO Jr., LUZ
e BRANDI e (2015).

Rendimento de deposição = (Massa do metal depositado) (kg)

(3)

(Massa do arame consumido) (kg)

Arames compostos (metal cored) com seus níveis mínimos de escória, fumos e
respingos, exibem eficiência de deposição na faixa de 91 % a 95 % (1,2 mm) e 93 %
a 96 % (1,6 mm) para uma variedade de tipos de liga (NASCIMENTO; 2005).

3.2.10

Soldagem robotizada

Os robôs industriais têm evoluído a cada dia na busca de satisfação das
exigências das indústrias para automação de processos. Dentre as justificativas de
uso de robôs nas indústrias encontra-se: rapidez, precisão e eficiência, além de
redução considerável dos custos de fabricação através da automação de processos
(ARAÚJO, 2004).
A soldagem GMAW é o processo que tem apresentado uma aplicação cada vez
maior nos últimos anos, inclusive em termos de escalas mundiais. Esse crescimento
em seus níveis de utilização ocorre, principalmente, em função de uma tendência à
substituição da soldagem semiautomática por processos automáticos e robotizados,
sempre que possível (TREMONTI; 1999).
De acordo com ROMANO (2002), a soldagem robotizada pode ser definida como
sendo a aplicação de componentes mecanizados/eletrônicos para a execução de
funções básicas de um procedimento de soldagem, manipulando tanto o movimento
da peça de trabalho, quanto o movimento do arco elétrico.
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A maioria dos robôs estão empregados na soldagem a arco devido a flexibilidade
de execução do processo, pois todos os modos semiautomáticos possuem grandes
chances de serem robotizados. A Figura 37 demonstra a distribuição de robôs
utilizadas no Japão. Para a condição “outras aplicações”, encontram-se todos os
sistemas robotizados destinados às execuções de montagens, acabamentos, corte
oxiacetileno e corte por jato d´água (ROMANO; 2002).
Figura 37 - Distribuição de robôs no Japão
Outras aplicações
16%

Soldagem
a arco
40%

Pintura
5%

Manipulação
16%

Soldagem a ponto
23%
Fonte: Adaptado de TREMONTI (1999)

Quanto às limitações da utilização de um robô para o processo de soldagem,
segundo os estudos de NIKU (2001), as limitações correspondem aos graus de
liberdade, destreza, sensores e tempo real de resposta, bem como o custo inicial com
os equipamentos, instalação e necessidades em programação.
Para reduzir tais limitações, os estudos de YAMANAKA (2005) fazem referência
à utilização de um sistema de programação textual (off-line), que consiste em um
modo de programação de soldagem em um ambiente totalmente virtual, combinando
um controlador de robô com um computador, onde emprega-se um modelo
matemático (desenho 3D) conforme dados de projeto da peça e robô, permitindo
simular as condições de trabalho, possíveis interferências, além de funcionar como
uma ferramenta de ensino aos operadores.
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3.2.10.1

Robótica aplicada à soldagem de vasos de pressão

Segundo TELLES (1996), os processos automáticos são mais econômicos e
resultam em soldas de melhor qualidade, com a face da solda mais lisa, não havendo
as marcas características dos pontos de mudança de eletrodo, que ocorrem em
processos manuais e que são fonte de defeitos. O autor destaca que pelos motivos
geométricos dos acabamentos das soldas, os processos automáticos têm menor
concentrações de tensões e melhor resistência à fadiga e a fratura frágil.
Na prática de fabricação dos vasos de pressão, muitos fabricantes adotam
processos automáticos para as soldas principais do casco (costado e tampo), que
geralmente são extensas (TELLES; 1996).
Para as soldas dos suportes, bocais, acessórios internos e externos, utilizam-se
os processos manuais, pois para o emprego da automatização, é necessário que os
chanfros sejam usinados com precisão, pois o cabeçote de soldagem e todo o sistema
de deposição não têm condições de corrigir eventuais defeitos nas geometrias dos
chanfros, ainda que pequenos. A Figura 38 demonstra as principais soldas de um vaso
de pressão.
Figura 38 - Principais soldas de um vaso de pressão

Tampo

Costado

Suportes

Bocais

Fonte: Adaptado de APEMA (2019)
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Recentemente, visando atender a demanda produtiva dos vasos de pressão
contemplando os requisitos de segurança, legislação, qualidade, prazo e custo, a
empresa Pema, entregou uma avançada estação robotizada de soldagem à arco
submerso com um braço de extensão para a empresa Pedrozavodmash na Rússia
(Figura 39). Fundada em 1970 na Finlândia e possuindo uma filial em Santana do
Parnaíba- SP, a Pema é uma fornecedora global de automação de soldagem e
produção, sendo especializada em projetar e fabricar sistemas automatizados para
indústrias dos segmentos pesados. O sistema robotizado é destinado à soldagem de
tanques e vasos de pressão.
Figura 39 - Soldagem robotizada de um ramal de vaso de pressão

Fonte: Imagem cedida gentilmente pela Empresa PEMA (2017)

A programação do robô é feita pelo sistema de parametrização PEMA
WeldControl 300 (Figura 40). Os chanfros são usinados e montados antes de serem
ajustados na estação de soldagem. Inicialmente, a junta passa por uma varredura no
PEMA WeldControl 300, em seguida, o volume e perímetro do chanfro é medido com
um detector de laser (Figura 41).
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Com base nos resultados da medição, o sistema de sensorização PEMA
WeldControl 300 cria um mapa de operações de soldagem que, por sua vez, delimitam
perfis de soldagem para robô, eliminando a programação por aprendizagem (on-line),
ou seja, a programação por pontos, reduzindo tempo de processo, possibilidade de
colisões e consequentes avarias. Além do impacto significativo na produção da
soldagem robotizada dos equipamentos de processo, o sistema de programação
textual colabora com segurança do programador, tendo em vista que este efetua
simulações de movimentação em um ambiente virtual.
Figura 40 - Sistema de programação Off-Line PEMA WeldControl 300

Fonte: Imagem cedida gentilmente pela Empresa PEMA (2017)

Figura 41 - Identificação e medição do chanfro através de detector de laser

Fonte: Imagem cedida gentilmente pela Empresa PEMA (2017)

Após à medição a laser, o chanfro é preenchido uniformemente e os programas
não precisam ser modificados devido às alterações automáticas de volume (Figura
42).

63
Figura 42 - Soldagem dos bocais após leituras automáticas

Fonte: Imagem cedida gentilmente pela Empresa PEMA (2017)

Segundo a soldagem do vaso de pressão (Figura 38) na empresa
Pedrozavodmash, a estação robótica utilizou um robô Yaskawa Motoman MH50 e
uma fonte de soldagem Lincoln Electric AC / DC 1000 SD, projetada pela PEMA para
a tocha de arco submerso e reciclagem de fluxo de soldagem. De acordo com o caso
apresentado, completou-se a soldagem da peça com o total de 130 operações,
concluindo a operação robotizada em 5 dias úteis em vez de 45 dias com força de
trabalho manual.
O caso apresentado converge para os estudos ARAÚJO (2004), onde o mesmo
demonstra que softwares têm sido criados para permitir a programação textual (offline) dos robôs em soldagem para definição de sequências de soldagem e otimização
dos ciclos de trabalho, evitando desta maneira paradas das linhas de produção.
Segundo o trabalho de PASQUALINE et al (2009), foi possível aperfeiçoar a
fabricação das roscas transportadoras através da automatização da soldagem das
hélices das roscas. Em seus estudos, conseguiu-se verificar que a atividade
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acarretava a limitação nas vendas deste produto. A Figura 43 demonstra uma rosca
transportadora (A) e o projeto de automatização (B).
Figura 43 - Soldagem automatizada de rosca transportadora

A

B

Fonte: Adaptado de PASQUALINE et al (2009)

A viabilidade foi analisada do ponto de vista econômico e ergonômico,
assegurando ao operador maior conforto e segurança na execução. Além do ganho
de produção com a redução de tempo, a implantação do projeto garantiu a
manutenção e a melhoria da qualidade dos produtos, uma vez que o processo se
tornou contínuo, menos sujeito a falhas e com garantias ao cliente. Bem como uma
redução custo e tempo de operação em torno de 93,84 % (PASQUALINE et al; 2009).

3.2.11

Qualidade na soldagem

O emprego da robótica na soldagem de vasos de pressão tem a força de
alavancar a produtividade e qualidade, para esta evolução, tanto para a qualidade
quanto para a redução dos custos, o planejamento de investimento quanto à
introdução de robôs na soldagem e/ou otimização de processos existentes devem
observar e contemplar os requisitos sempre exigidos visando atender o código ASME
VIII. Segundo a FBTS (Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem; 2010), e de
acordo com os requisitos normativos de projeto, a utilização do código ASME IX (2019)
estabelece as qualificações dos procedimentos de soldagem, brasagem, bem como a
qualificação de soldadores e operadores de soldagem.
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3.2.11.1

Descontinuidades

Segundo TELLES (1996), as soldas podem apresentar diversos defeitos internos
e externos, bem como o aspecto externo das mesmas podem ser comprometidos,
como a apresentação de reforço excessivo, mordeduras, porosidades, falta de
penetração ou falta de fusão, influenciando seriamente na qualidade e na resistência
mecânica. A Figura 44 ilustra as principais descontinuidades que podem ocorrer em
uma solda de topo com penetração total (tipo mais comum utilizado em vasos de
pressão) enfatizando as que mais ocorrem nos processos GMAW/FCAW.
Figura 44 - Descontinuidades de solda de topo

(1b) Porosidade agrupada
(1d) Porosidade tipo “pipe”

(2) Inclusão de escória
(3) Falta de fusão
(4) Falta de penetração
(5) Mordedura
(6) Deposição insuficiente

(7) Sobreposição
4

(8) Laminação
(9) Delaminação
(10) Dobra
(12a) Trinca longitudinal

3

(12b) Trinca transversal
(12c) Trinca na cratera
(12e) Trinca na margem
(12f) Trinca de raiz
(12g) Trinca na ZAC

Fonte: Adaptado de FBTS (2010)
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3.2.12

Custos em soldagem

A análise e gerenciamento de custos otimizam os processos de fabricação e
contribuem para a rentabilidade do processo, logo, tem-se a necessidade de ter o
conhecimento da sua composição levando em consideração dois aspectos:
preparação e execução da soldagem.
Segundo MARQUES, MODENESI e BRACARENSE (2005), a palavra custo,
tanto pode significar dados anteriores ou posteriores à fabricação, caracterizando-se
respectivamente, como estimativa de custos ou custo real, conforme fórmulas
descritas.
O gás de proteção representa 3 % do custo da soldagem de um aço carbono,
sendo 18 % de arame, 2 % de energia e 77 % de mão de obra (BARBEDO; 2011).
MARQUES, MODENESI e BRACARENSE (2005), definem que o custo de uma
operação de soldagem não pode ser, em geral, analisado de uma forma isolada, pois
a operação de soldagem envolve um grande número de aspectos que podem ter
algum impacto em seu custo final; para a estimativa de custos na soldagem (C), foram
utilizadas as Equações 4 à 9 como pertinentes aos equipamentos de processos.

Custo total da soldagem = C = C1 + C2 + C3 + C4

(4)

Sendo:
C1 = Ce = Custo do metal de adição.
(5)

Onde:
MS = Massa de metal depositado (kg);
 = Eficiência de deposição conforme pesagem dos corpos de prova;
CeU = Preço por peso do eletrodo (por exemplo, R$/kg).
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C2 = Cel = Custo da energia elétrica a ser consumida.
(6)
Onde:
CelU = Preço da energia elétrica (R$/kWh);
P = Potência elétrica média desprendida durante a soldagem (kW);
tARC = Tempo de arco aberto (h);
el = Eficiência elétrica da fonte de soldagem (Fonte Panasonic YD-600 = 95 %).

C3 = Custo da mão de obra, processo robotizado e custos fixos.
(7)

Onde:
tARC = Tempo de arco aberto (h);
 = Fator de operação (%)
L = Custos por unidade de tempo com mão de obra;
O = Gastos fixos.

C4 = Custo do gás (CO2).
(8)
Onde:
VG = Vazão de gás utilizada (kg/min);
tARC = Tempo de arco aberto (min);
CGU = Preço por volume de gás (por exemplo, em R$/kg).
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

A fabricação de vasos de pressão envolvendo aplicações de soldagens, requer
muitas vezes, a utilização de chapas capazes de suportar elevadas cargas e esforços,
ligados a uma boa resistência mecânica. Neste trabalho foram utilizados 2 chapas
teste para condições preliminares e 4 chapas teste com o material ASTM A516-Gr 70,
com dimensões de 350 mm X 300 mm X 25 mm, apresentando chanfros em “V” com
ângulo de 45°, abertura de 6 mm, utilizando suporte metálico permanente (Figura 45).
Figura 45 - Projeto e montagem da chapa teste (CT)

Sentido da laminação

Chapas teste para
junta de topo

Fonte: Autor (2019)

As amostras foram identificadas com as siglas AM e MC conforme referências
aos respectivos processos utilizados na soldagem e H e Q aos tipos de análises a
serem efetuadas, ambos demonstrados na Tabela 02.
Tabela 2 - Projeto e montagem das chapas teste (CT)
Amostra

Arame Maciço

Metal Cored

Homologação

AM-H

MC-H

Qualificação

AM-Q

MC-Q

Fonte: Autor (2019)
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4.1

Materiais

4.1.1

Metal de base (Chapas teste)

O aço carbono comumente utilizado para a fabricação de vasos de pressão é o
ASTM A516-Gr70 (2013), sendo o mesmo especificado para a aplicação por atender
aos requisitos de tenacidade em serviços de moderada e baixa temperatura. As
composições químicas (especificação) e propriedades mecânicas podem ser vistas
nas Tabelas 03 e 04 respectivamente para espessuras entre 2,5 mm a 25 mm.
Tabela 3 - Composição química (% em peso) do aço ASTM A516-Gr70
Especificação

C máx.

Mn

Si

P máx.

S máx.

0,28

0,85-1,2

0,15-0,40

0,035

0,035

ASTM A516-Gr70

Fonte: Adaptado de ASTM A516-Gr70 (2013)
Tabela 4 - Propriedades mecânicas do aço ASTM A516-Gr70

Especificação

ASTM A516-Gr70

Resistência

Tensão de

à tração (MPa)

escoamento

485 - 620

Alongamento mínimo (%)
em uma média

(MPa)

comprimento.

260 mín.

21

de

Fonte: Adaptado de ASTM A516-Gr70 (2013)

4.1.2

Consumíveis – Metal de adição e gás de proteção

4.1.2.1

Metal de adição

Para as comparações em estudo das duas chapas teste soldadas (AS-H e ASQ), o metal de adição utilizado na soldagem do aço ASTM A516-Gr70 durante os
ensaios foi o arame para soldagem GMAW de diâmetro 1,6 mm, especificado pela
norma ASME II Parte C SFA 5.18 (2019), com classificação ER70S-6, onde o
algarismo 70 desta corresponde ao limite mínimo de resistência à tração (ksi), sendo
compatível com a resistência à tração do metal de base (grau 70) e com gás 100 %
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CO2. As composições químicas e propriedades mecânicas são estabelecidas
conforme mostram as Tabelas 05 e 06, respectivamente.
Tabela 5 - Composição química do arame ER70S-6
Especificação
ER70-S6

C

Mn

Si

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

V

0,06

1,4

0,8

0,025

0,035

0,15

0,15

0,15

0,5

0,03

0,15

1,85

1,15

Fonte: Adaptado de ASME II Parte C SFA 5.18 (2019)

Tabela 6 - Propriedades mecânicas do arame ER70S-6

Especificação

ER70S-6

Resistência à

Limite de

Alongamento

Resistência ao

tração

escoamento

(%)

impacto (J)

(MPa)

(MPa)

Min. 480

Min. 400

Min.22 %

27J – 30° C

Fonte: Adaptado de ASME II Parte C SFA 5.18 (2019)

Para as avaliações das outras duas chapas teste soldadas (MC-H e MC-Q), outro
material da adição adequado para a soldagem do aço ASTM A516-Gr70 a ser utilizado
corresponde ao ASME II Parte C SFA 5.18 (2019) é o E70C-6C com diâmetro 1,6 mm,
denominado como arame metal cored, onde da mesma forma que o arame maciço
(ER70S-6), o algarismo 70 corresponde ao limite mínimo de resistência à tração (ksi)
compatível a classe de resistência do metal de base (grau 70), o mesmo não possuí
cobre no seu acabamento e é destinado à utilização com proteção gasosa de 100 %
de CO2. A composição química e propriedades mecânicas do material podem ser
vistas nas Tabelas 07 e 08, respectivamente
Tabela 7 - Composição química do arame E70C-6C (Metal Cored)
Especificação
E70C-6C

Cmáx.

Mn

Si

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

V

0,12

1,175

0,9

0,03

0,03

0,5

0,2

0,3

0,5

0,08

Fonte: Adaptado de ASME II Parte C SFA 5.18 (2019)
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Tabela 8 - Propriedades mecânicas do arame E70C-6C (Metal Cored)

Especificação

Resistência à

Limite de

Alongamento

Resistência ao

tração (MPa)

escoamento

(%)

impacto (J)

Min.22%

27J – 30°C

(MPa)
E70C-6C

Min. 480

Min. 400

Fonte: Adaptado de ASME II Parte C SFA 5.18 (2019)

4.1.2.2

Gás de proteção

Para a realização da pesquisa, todos as chapas teste foram soldadas com CO2
puro (pureza mínima total 99,9999 %), visando avaliar a resistência mecânica e a
possível redução dos custos das juntas soldadas em virtude da mudança do tipo de
transferência globular para o arame maciço para spray na soldagem com metal cored.
A soldagem com arame maciço e misturas gasosas com porcentagens de CO2
superiores a 15 % não entram em spray, permanecendo-se em regime globular com
o aumento da energia de soldagem. Já na soldagem com metal cored, ocorre a
transferência por spray, no qual a corrente percorre o arame pelo invólucro metálico
(fita) onde a gota forma-se e cresce em torno do fluxo, neste caso, pó metálico.

4.1.3

Preparação dos corpos de prova
As chapas teste (CT) AM-H e MC-H destinadas à homologação foram retiradas

conforme ASME II Parte C SFA 5.18 (2019) utilizando o processo GMAW, sendo
confeccionadas, cortadas pelo processo a plasma e apresentando chanfros usinados
com ângulos de 22,5° cada, conforme Figura 46 para junta de topo.
Figura 46 – Chapa teste para homologação (AM-H e MC-H)
CT - Homologação

45°

6 mm

Fonte: Adaptado de ASME II Parte C SFA 5.18 (2019)
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Das chapas teste (CT) AM-H e MC-H destinadas à homologação foram retirados
os corpos de prova (CP) conforme ASME II Parte C SFA 5.18 (2019) visando 1 ensaio
de tração longitudinal da solda e 5 corpos de prova para impacto transversal (Charpy),
conforme demonstrado na Figura 47.
Figura 47 – Chapa teste (CT) para homologação (AM-H e MC-H)
CP -Tração

CP - Charpy-V

CP -Tração

CT - Homologação

Min. 10

Min. 250

Min. 250

Fonte: Adaptado de ASME II Parte C SFA 5.18 (2019)

Também foram confeccionadas chapas teste destinadas à qualificação do
procedimento (AM-Q e MC-Q), visando atender os requisitos conforme ASME IX
(2019) no que se refere aos seguintes ensaios:


2 Ensaios de tração transversal ao eixo da solda = T1 e T2;



4 Dobramentos transversais = DL1, DL2, DL3 e DL4;



3 Impactos – Charpy (ZF, ZAC e MB) = C1, C2 e C3;



1 Macrografia e 1 Micrografia (ZF, ZAC e MB) – Mesmo CP = M1 e M2;



1 Dureza Vickers = DV



1 Composição química = CQ
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Após o processo de corte, as chapas teste usinadas em uma fresadora, visando
realizar a geometria do chanfro pertinente ao acesso do processo robotizado
simulando as condições adequadas. A Figura 48 demonstra o mapeamento da CT
conforme ASME IX (2019) e a Figura 49 mostra as geometrias de cada CP.
Figura 48 – Chapa teste (CT) para qualificação (AM-Q e MC-Q)
T1

DL1 DL2

M1/M2

C1 C2 C3

DL3 DL4

T2

DV

CQ

Fonte: Adaptado do ASME IX (2019)

Figura 49 - Geometria dos corpos de prova (CP) para qualificação (AM-Q e MC-Q)
T

DL

DV

C

Fonte: Autor (2019)

M1/M2

CQ
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4.1.4

Equipamentos

4.1.4.1

Robô de soldagem

Os testes práticos de soldagem foram realizados em um sistema robotizado, com
um braço robótico da marca comercial Yaskawa Motoman e modelo RX5R-T01-210,
com 6 graus de liberdade, conforme Figura 50-A, controle (Figura 50-B) e fonte de
soldagem Panasonic YD-GR3 (Figura 50-C) para alta densidade de corrente,
operando com 600 A e ciclo de trabalho de 100 %, sendo uma fonte que possui em
seu interior, placas eletrônicas responsáveis pelo sinergismo, ou seja, autocorreção
dos parâmetros durante o processo.
Figura 50 - Sistema robotizado
A

B

C

Fonte: Autor (2019)

Como elemento terminal junto ao braço do robô, encontra-se a tocha de
soldagem com seus consumíveis, sendo eles: bico de contato, difusor de gás, portabico de contato, conduíte espiral e alimentador de arame, sendo que este último,
possui roldanas para realizar o tracionamento do arame. Para a soldagem com o
arame maciço, utilizaram-se roldanas com o perfil liso (Figura 51 – A). Já para a
soldagem com arame metal cored utilizou-se roldanas recartilhadas (Figura 51 – B).
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Figura 51 - Tipos de roldanas - (A) lisa e (B) recartilhada
A

B

Fonte: Adaptado de ARAÚJO (2004)

4.1.5

Balança convencional

Todas as chapas teste (CT) foram pesadas individualmente em uma balança de
precisão com capacidade máxima de 50 kg com precisão de 1 g, de marca Toledo,
conforme Figura 52. Os mesmos foram pesados individualmente antes da soldagem
e após a soldagem, visando os cálculos de rendimento depositado e a taxa de
deposição conforme fórmulas apresentadas anteriormente.
Figura 52 - Balança de pesagem
CP Homologação
e Qualificação

Fonte: Autor (2019)
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4.2

Método experimental

Tendo em vista o conhecimento das dimensões dos corpos de prova, foram
executadas soldas robotizadas sobre chapas visando os testes preliminares de
parametrização, estabilidade de arco e volume de material depositado (Figura 53).
Figura 53 - Teste de parametrização
Chapa de teste
com diferentes
parâmetros

Tocha
robotizada

Fonte: Autor (2019)

Os parâmetros de soldagem foram designados como níveis “um” e “dois” para
cada metal de adição designados respectivamente com as siglas AM-1 e AM-2 (Arame
Maciço) e MC-1 e MC-2 (Metal Cored). Esta etapa teve o objetivo de providenciar o
levantamento dos índices produtivos de cada arame, o grau de otimização pertinente
e a equalização do volume de solda dos mesmos. Os parâmetros e os níveis de testes
podem ser observados conforme Tabela 09.
Tabela 9 - Testes preliminares de parametrização (ER70S-6 e E70C-6C)
Parâmetros

AM-1

AM-2

MC-1

MC-2

Tensão (V)

40

42,5

42

46

Corrente (A)

500

540

500

540

Velocidade de soldagem (mm/min)

300

300

450

600

Vazão de gás (l/min)

22

22

22

22

Comprimento livre de arame (mm)

20

22

25

35

Ângulo de soldagem

90°

90°

90°

80°

Fonte: Autor (2019)

77

Na etapa da realização dos testes empíricos visando a parametrização
adequada de cada consumível, foi possível obter a maior sensibilidade prática sobre
todo o processo, as técnicas, bem como os procedimentos utilizados para a obtenção
de um cordão com qualidade. Para fazer a verificação dos consumíveis utilizados nas
chapas teste, foram definidos os parâmetros que melhor caracterizassem as
exigências do trabalho. Após a soldagem com o arame maciço ER70S-6 Ø 1,6 mm e
o metal cored E70C-6C utilizando os parâmetros de solda descritos na Tabela 9 (nível
1), foi possível observar que este último apresentou um reforço excessivo do cordão
de solda, comparando-se ao arame maciço. Tendo em vista os resultados visuais nos
testes de nível 1 com os consumíveis analisados, observou-se a possibilidade de
otimização de todos os parâmetros de soldagem com o arame metal cored e da tensão
e corrente do arame maciço. Logo, desenvolveu-se os procedimentos conforme
descritos na Tabela 9 (nível 2), aumentando-se a corrente de 500 A para 540 A, a
velocidade de soldagem de 300 mm/min para 600 mm/min, além de utilizar um maior
comprimento de arame livre (stick-out) e o sentido de soldagem empurrando com
ângulo de arraste de -10° C, refletindo o descrito por WAINER, BRANDI e MELLO
(1992), compatível com a transferência por spray.
Após a soldagem, foi possível equalizar aproximadamente o mesmo volume de
material conforme demonstrado na Figura 54-A para o arame maciço e Figura 54-B
para o metal cored, permitindo-se definir o número de passes necessários para
preencher as juntas com os consumíveis em estudo.
Figura 54 - Avaliação dos testes preliminares – Ensaio visual
A

B

Fonte: Autor (2019)
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4.2.1

Ângulos de ataque na programação textual (off-line)

Conforme descrito anteriormente, a soldagem multipasses exerce influência
benéfica na junta. Porém, a mesma exige técnica operatória e também ângulos de
trabalho que não comprometam a fusão, a penetração da solda, além do acabamento
final do cordão. Com os parâmetros de nível 2 demonstrados na Tabela 09, foi
possível simular e verificar na programação textual (off-line) da soldagem robotizada,
a quantidade de cordões necessários para o preenchimento das juntas utilizando o
arame maciço ER70S-6 e metal cored E70C-6C. Além da visualização dos cordões,
observou-se os ângulos da tocha utilizados no processo (Figura 55).
Figura 55 - Ângulos de trabalho da tocha e quantidade de passes
1°Passe

3°Passe

2°Passe

90°

80°

13°Passe

14°Passe

90°

10°Passe

90°

15°Passe

80°

100°

80°

9°Passe

100°

6°Passe

5°Passe

100°

80°

8°Passe

7°Passe

4°Passe

11°Passe

80°

16°Passe

100°

Fonte: Autor (2019)

100°

90°

12°Passe

100°

17°Passe

100°

18°Passe

80°

90°

79

4.2.2

Preparação das chapas teste e base de soldagem

Cada amostra foi montada, identificada, pesada antes da soldagem e submetida
a limpeza visando remover resíduos de óleo e outras impurezas. A seguir, foram
posicionadas sobre uma base de soldagem para referenciar o chanfro com três graus
de liberdade (R1, R2 e R3), permitindo a execução da leitura do robô e posterior
soldagem. A Figura 56 demonstra o posicionamento do robô sobre o corpo de prova.

Figura 56 - Soldagem robotizada sobre base
R1

Robô

R2

Chapa

teste

Base

R3

Fonte: Autor (2019)

Após o posicionamento da amostra, o robô executou as leituras, a simulação dos
três ângulos de soldagem e trajetórias conforme programação textual (Figura 57).

Figura 57 - Simulação da leitura de soldagem robotizada e ângulos da tocha
80°

90°

Fonte: Autor (2019)

100°
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4.2.3

Programação por aprendizagem da soldagem (on-line)

Após a programação por aprendizagem do robô e o estabelecimento dos
parâmetros, realizaram-se os experimentos exploratórios. As condições da soldagem
multipasses foram selecionadas de modo que a raiz e os cordões subsequentes
possuíssem a mesma energia de soldagem, ou seja, todos os parâmetros
permaneceram inalterados, modificando-se apenas as posições dos passes e ângulos
da tocha. Foram soldados quatro corpos de prova, sendo dois para a homologação
do metal de adição (AM-H e MC-H) visando obter o tempo total de soldagem, tempo
de arco aberto, peso inicial e final das placas e peso inicial e final dos carretéis de
arames, as informações dos testes de homologação estão apresentadas nas Tabela
10. Para os testes de qualificação e procedimento de soldagem, foram soldados dois
corpos de prova (AM-Q e MC-Q) seguindo a mesma sequência e parâmetros prédeterminados (Tabela 11). Todas as chapas teste foram soldadas com um préaquecimento de no mínimo 100º C conforme ASTM 516-Gr70.
Tabela 10 - Parâmetros de soldagem e dados para Homologação (AM-H e MC-H)
Parâmetros

AM-H

MC-H

Tensão (V)

42,5

46

Corrente (A)

540

540

Velocidade de soldagem (mm/min)

300

600

Vazão de gás (l/min.)

22

22

Comprimento de arame livre (mm)

22

35

Ângulo de soldagem

90°

80°

Números de passes

19

16

Peso inicial da amostra (kg)

18,900

18,920

Peso final da amostra (kg)

20,343

20,318

Peso inicial do rolo de arame (kg)

14,200

14,850

Peso final do rolo de arame (kg)

12,648

13,394

Tempo de arco aberto (h)

0,12

0,06

Tempo total da soldagem (h)

0,25

0,12

Fonte: Autor (2019)
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Tabela 11 - Parâmetros de soldagem e dados para Qualificação (AM-Q e MC-Q)
Parâmetros

AM-Q

MC-Q

Tensão (V)

42,5

46

Corrente (A)

540

540

Velocidade de soldagem (mm/min)

300

600

Vazão de gás (l/min)

22

22

Comprimento de arame livre (mm)

22

35

Ângulo de soldagem

90°

80°

Velocidade de arame (m/min)

14

14

Fonte: Autor (2019)

4.2.4

Inspeção visual

A verificação das soldas foi efetuada através de inspeção visual conforme
categorias e critérios de aceitação para imperfeições de acabamentos em soldas
descritas no ASME VIII Divisão 1 (2019), observando a existência do preenchimento
correto da junta, visualização da completa fusão, penetração, mordeduras,
desuniformidades, reforço e trincas. As categorias das juntas soldadas de um vaso de
pressão estão representadas na Figura 58. Os critérios de acabamento superficial
estão descritos na Tabela 12.
Figura 58 - Categorias das juntas soldadas (A, B, C, D e E)

Fonte: Adaptado do ASME VIII Divisão 1 – UW3 (2019)
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Tabela 12 - Critérios de aceitação para imperfeiçoes de acabamento em soldas*
Itens

Avaliações

Limites

1

Mordeduras

1 mm ou 10 % da espessura nominal ou de projeto

2

Trincas**

Não permitidas

3

Falta de fusão

Não permitida

4

Falta de penetração

Não permitida

5

Concavidade de raiz

Permitido com contorno suave e acesso

6

Alinhamento da junta

3 mm (Categoria A) e 5 mm (Categorias B, C e D)

7

Reforço máximo

4,8 mm (Categorias B e C) e 2,4 mm (Outras)

* Critérios conforme espessuras de 12,7 mm a 25,4 mm.
**Avaliação através de líquido penetrante.
Fonte: Adaptado do ASME VIII Divisão 1 (2019)

Sobre a questão dos respingos, o mesmo é referenciado apenas no ASME VIII
Divisão 2, neste código, tais imperfeições devem ser minimizadas e podem contar
com o auxílio de uma esmerilhadeira para sua remoção.

4.2.5

Rendimento de deposição

O rendimento de deposição foi calculado nos testes de homologação (AM-H e
MC-H) conforme Equação 3 (pág. 41). Como visto anteriormente, as bobinas dos
arames foram pesadas antes (Mi) e após as soldagens (Mf) com a finalidade de refletir
as massas lineares de arames consumidas nos procedimentos.

4.2.6

Taxa de deposição

A taxa de deposição corresponde a quantidade de material depositado em uma
determinada unidade de tempo (h), permitindo uma análise operacional quanto a
capacidade produtiva do processo. Para tal avaliação, as massas inicias e finais dos
corpos de prova destinados à homologação (AM-H e MC-H) foram verificadas antes e
após as soldagens respectivamente, onde utilizou-se a Equação 2 (pág. 39) para
comparar as taxas e observar a influência da densidade de corrente.
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4.2.7

Energia imposta

A energia imposta foi calculada conforme Equação 1 (pág. 35), utilizando-se dos
dados de corrente (A), tensão de arco (V), velocidade de soldagem (mm/min) e
comprimento da solda (mm), fornecidos pelo sistema robotizado conforme Tabela 11
destinada às chapas teste para a qualificação de procedimento (AM-Q e MC-Q), onde
sob a ótica da parametrização por aprendizagem, os mesmos foram mantidos
constantes devido ao modo operacional (robô) utilizado na pesquisa.

4.2.8

Ensaio por ultrassom

Após os procedimentos de soldagem, os corpos de prova foram submetidos ao
ensaio de ultrassom, que corresponde a um método de ensaio não destrutivo, tendo
por objetivo a detecção de defeitos ou descontinuidades internas nos diversos
materiais ferrosos e não-ferrosos.
Neste trabalho, o presente ensaio visa verificar a qualidade interna da solda. O
equipamento utilizado para a realização do ensaio foi GE-USM35 representado na
Figura 59.
O cabeçote utilizado para a varredura é de 40° a 70º, permitindo uma inspeção
por completo da junta soldada.
Figura 59 - Aparelho de ultrassom e realização do ensaio

Fonte: Autor (2019)
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Segundo o código ASME VIII Divisão 1 (2019), os critérios de aceitação das
juntas soldadas quanto às imperfeições que possam produzir uma resposta maior de
20 % do nível de referência deve ser investigada a extensão, localizada e identificada
para avaliação das mesmas em relação ao padrão. Os critérios de aceitação estão
descritos na Tabela 13.
Tabela 13 - Critérios de aceitação visual conforme ASME VIII
Itens

Avaliações

Limites

1

Trincas

Não permitidas independente do comprimento

2

Falta de fusão

Não permitida independente do comprimento

3

Falta de penetração

Não permitida independente do comprimento

4

Outras imperfeições

Permitidas até 1/3 da espessura ao nível de 20 %*

* Espessura da amostra = 25,4 mm, logo, comprimento da imperfeição será 8,3 mm
Fonte: Adaptado do ASME VIII Divisão 1 (2019)

4.2.9

Plano de corte das amostras

O plano de corte das chapas teste seguiu as condições estabelecidas do código
ASME II C SFA 5.18 (2019) visando à homologação dos consumíveis (AM-H e MCH), onde, a Figura 60 demonstra o plano de corte dos corpos de prova destinados à
homologação (AM-H e MC-H) e a Tabela 14 mostra as dimensões.
No que concerne à qualificação e procedimento de soldagem (AM-Q e MC-Q),
foram retirados dois corpos de prova para ensaio de tração transversal (T1 e T2),
quatro corpos de prova para dobramento transversal (DL1, DL2, DL3 e DL4).
Como testes complementares, foram extraídas três amostras: análise de
macrografia (M1) e micrografia (M2), medição do perfil de dureza (DV) e composição
química (CQ).
Foram descartados 25,4 mm inicias e finais de cada chapa teste. A execução do
procedimento de corte seguiu o planejamento determinado no item - Preparação dos
corpos de prova. Para a qualificação e procedimento de soldagem (AM-Q e MC-Q),
utilizou-se como referência o código ASME IX (2019) conforme Figura 61.
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Figura 60 - Plano de corte das amostras para homologação (AM-H e MC-Q)
Deformação prévia
opcional em um ou nos
dois lados

Ponto p/ medir
a temperatura
Deformação prévia

Solda

CP Tração
da solda

CP
Impacto

(A) Conjunto soldado demonstrando a localização
dos corpos de prova

Corte A-A

(B) Preparação do chanfro

Corte B-B
(D) Localização do corpo de prova de tração
do metal de solda

(C) Orientação do corpo de
prova de impacto

Fonte: Adaptado de ASME Parte II C SFA 5.18 (2019)

Tabela 14 - Representação do esquema para a confecção das placas
Letras

Dimensões

(mm)

C

Centro da amostra

12,7

L

Comprimento (min)

350

P

Ponto de medição da temperatura

25

R

Abertura de raiz

6

S

Sobreposição do cobre junta (min)

3

V

Espessura do cobre junta (min)

6

X

Largura do cobre junta (min)

25

T

Espessura da amostra

25,4

W

Largura (min)

150

Z

Descarte (min)

25

Fonte: Adaptado de ASME II Parte C SFA 5.18 (2019)
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Figura 61 - Plano de corte das amostras para qualificação (AM-H e MC-Q)
25

38

50

50

12

38

25

MB

150

50

100

60

150

250

300

ZAC

ZF

10

10

12

12

10

10

Fonte: Autor (2019)

As chapas teste foram cortadas em serra fita Franho FM500 refrigeradas por
fluído de corte, eliminando possíveis alterações devido ao aquecimento (Figura 62).
Figura 62 - Serra fita Franho FM 500 (A) e corte das amostras (B)

A

B

Fonte: Autor (2019)
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4.2.10

Análise química

Para verificar a composição química do metal de solda na condição não diluído
em conformidade com o código ASME II Parte C SFA 5.18 (2019), foi realizada a
análise através da espectrometria de emissão ótica, sobre as amostras destinadas à
homologação dos arames (AM-H e MC-H) conforme demonstrado na Figura 63. A
análise estendeu-se ao metal de base ASTM A516-Gr70, pois conforme descrito por
TESKE (2006), entre os quatro tipos deste aço disponíveis (graus 55, 60, 65 e 70), o
material objeto desta pesquisa contém o maior teor de carbono, refletindo o grande
interesse dos pesquisadores da área da soldagem.
Figura 63 - Regiões das análises químicas
Análise do metal de solda

CT - Homologação

Análise do metal de base
Fonte: Autor (2019)

O equipamento utilizado foi um espectrômetro Shimadzu DPA-7000 (Figura 64A) utilizando amostras medindo 25 mm x 50 mm x 12 mm (Figura 64-B).
Figura 64 - Amostra analisada (A) e Espectrômetro Shimadzu (B)

A

B

Fonte: Autor (2019)
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Para verificar com maior exatidão a determinação dos teores de carbono e
enxofre, foram realizadas as análises no equipamento LECO CS -125 (Figura 65-A)
utilizando a técnica por queima de cavacos realizada por um forno de indução e com
o princípio de absorção de infravermelho, onde estas amostras foram pesadas sobre
uma balança integrada ao equipamento (Figura 65-B) que transferiu o peso registrado
ao sistema.
As amostras foram colocadas dentro de um cadinho de cerâmica, onde iniciouse a análise dos gases gerados através da combustão (Figura 65-C), detectando-se
o carbono e o enxofre pelo sistema analítico, sendo os resultados transmitidos em um
painel integrado ao equipamento.
Figura 65 - (A) Equipamento LECO - (B) Amostra e (C) Queima dos cavacos
A

B

C

Fonte: Autor (2019)

4.2.11

Caracterização macroestrutural

Após a realização dos ensaios não-destrutivos e corte das amostras em uma
região perpendicular a solda, as mesmas foram enviadas ao laboratório para a
realização da preparação metalográfica e ensaios macroscópicos, sendo preparadas
em uma lixadeira plana Panlix-4 (Figura 66-A) posteriormente em uma máquina de
polimento automática Struers Tegrapol-15 (Figura 66-B).
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Figura 66 - Lixadeira Panlix-4 (A) e máquina de polimento Struers Tegrapol -15 (B)
B

A

Fonte: Autor (2019)

O procedimento de lixamento foi iniciado com uma lixa de granulação número
100, alterando-se sucessivamente para outras granulações mais finas até o número
de 1200. Para a visualização da macroestrutura, as amostras foram atacadas com um
reagente químico à base de ácido nítrico (HNO3) 10 % diluído em água. O ataque
químico ocorreu pelo método de aplicação, onde a amostra foi lavada em água
corrente e esfregada com algodão, visando a identificação dos perfis de penetração,
geometrias dos cordões de solda, identificação da zona afetada pelo calor (ZAC).
Após este procedimento, foi repetida a lavagem e em seguida uma limpeza com álcool
isopropílico, sendo secadas com ar quente. Para as verificações, as amostras foram
fotografadas por uma câmera digital SONY W800.

4.2.12

Caracterização microestrutural

Para a caracterização microestrutural da junta soldada, o lixamento foi realizado
utilizando lixas que variaram a granulometria de 100 a 1200. Em seguida as amostras
foram lavadas e polidas com solução à base de alumina 1 μm, após este processo,
repetiu-se a lavagem para a remoção da alumina seguida de um banho de álcool
isopropílico, bem como a secagem das mesmas em uma área de preparação (Figura
67-A). Conseguinte, exceto para as amostradas destinadas às análises de inclusões,
executaram-se os ataques com uma solução de ácido nítrico 2,5 % a 5 % (Nital) em
álcool, sendo lavadas em água corrente e esfregadas com algodão. Concluindo esta
etapa, aplicou-se uma solução de ácido pícrico a 2,5 % a 3 % (Picral) visando uma
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melhor identificação da perlita e outras microestruturas contendo carbonetos,
repetindo-se a lavagem e limpeza, bem como a secagem final. O microscópio óptico
utilizado foi o da marca Olympus (Figura 67-B), modelo PME3 e para a captura das
imagens foi utilizado o software Image Pro Express.
No que diz respeito à análise de inclusões, seguiu-se o mesmo procedimento de
preparação, exceto pelo ataque químico. Para a verificação do tamanho de grão
conforme ASTM E112 (2010), foi utilizado o método de comparação através de um
retículo de medição.
Figura 67 - Área de preparação (A) e Microscópio Óptico Olympus PME3 (B)

A

B

Fonte: Autor (2019)

Para estudar o aspecto do metal de base (MB), zona afetada pelo calor (ZAC) e
zona fundida (ZF) de cada chapa teste, foi efetuada a análise por microscopia
eletrônica de varredura (MEV) com um sistema de espectrometria de energia
dispersiva (EDS) Noran System para análises elementares qualitativas, acoplado ao
microscópio eletrônico de varredura JEOLl, modelo JSM - 6300 (Figura 68-A).
Após as avaliações, os dados foram quantificados e analisados por um
microcomputador com o software Noram System SIX conforme demonstrado na
Figura 68-B.
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Figura 68 - (A) Equipamento MEV e (B) Computador para análises
A

B

Fonte: Autor (2019)

4.2.13

Análise das fraturas

Observou-se os aspectos das fraturas dos corpos de prova submetidos ao
ensaio de impacto transversal (Charpy) através de um estereoscópio binocular da
marca Mitutoyo MSM 414 (Figura 69-A), com ampliação total de 10 a 30 vezes, onde
verificou-se a superfície das amostras. A expansão lateral (Figura 69-B) e os
parâmetros visuais da fratura dúctil (Figura 69-C) foram observados e comparados
através da verificação utilizando-se de um paquímetro Mitutoyo com curso máximo de
200 mm.

Figura 69 - Estereoscópio (A), Expansão Lateral (B) e Parâmetro dúctil (C)
B

A

Fonte: Autor (2019)

C
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Segundo CALLISTER e RETHWISCH (2016), a aparência da fratura serve como
um indicativo de sua natureza e pode ser usada para auxiliar na determinação do seu
tipo; de acordo com o autor, se a fratura corresponder à condição dúctil, sua superfície
será fibrosa ou opaca (com características de cisalhamento) como no aço ensaiado a
79 °C (Figura 70-F). De forma contrária, a fratura do tipo totalmente frágil, apresentará
uma superfície com textura granular (brilhosa) ou com característica de clivagem
sendo vista na amostra ensaiada a -59 °C (Figura 70-A) e sem deformações.

Figura 70 - Fraturas provenientes do ensaio Charpy conforme temperatura
A

B

C

D

E

F

Superfície
brilhante

Expansão
lateral

Ausência de
deformação

Superfície
opaca

Fonte: Adaptado de CALLISTER e RETHWISCH (2016)

Segundo FORTES (2003) após o ensaio de impacto, além da energia absorvida,
podem ser medidas a expansão lateral (em mm) (Figura 71-A) e a aparência da fratura
(em %), conforme ilustrado na Figura 71-B.

Figura 71 - Expansão lateral (A) e Aparência da fratura (B)
A
A1

B
B1
Área de cisalhamento
(Fibrosa)

B
Área de clivagem
(Brilhante)

A2

A

B2

Fonte: Adaptado de Fortes (2003)
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A aparência da fratura pode ser facilmente calculada medindo-se os parâmetros
A e B demonstrado na Figura 71-B utilizando-se a Tabela 15 (FORTES, 2003).

Tabela 15 - Percentual de fratura fibrosa (mm)

Dimensão
B (mm)

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

Dimensão A (mm)

1.0
99
98
98
97
96
96
95
94
94
93
92
92
91
91
90

1.5
98
97
96
95
94
93
92
92
91
90
89
88
87
86
85

2.0
98
96
95
94
92
91
90
89
88
86
85
84
82
81
80

2.5
97
95
94
92
91
8
88
86
85
83
81
80
78
77
75

3.0
96
94
92
91
89
87
85
83
81
79
77
76
74
72
70

3.5
96
93
91
89
87
85
82
80
78
76
74
72
69
67
65

4.0
95
92
90
88
85
82
80
77
75
72
70
67
65
62
60

4.5
94
92
89
86
83
80
77
75
72
69
65
63
61
58
55

5.0
94
91
88
84
81
78
75
72
69
66
62
59
56
53
59

5.5
93
90
86
83
79
76
72
69
66
62
59
55
52
48
45

6.0
92
8
85
81
77
74
70
66
62
59
55
51
47
44
40

6.5
92
88
84
80
76
72
67
63
59
55
51
47
43
39
35

7.0
91
87
82
78
74
69
65
61
56
52
47
43
39
34
30

7.5
91
86
81
77
72
67
62
58
53
48
44
39
34
30
25

8.0
90
85
89
75
70
65
69
55
59
45
40
35
30
25
20

8.5
89
84
79
73
68
63
57
52
47
42
36
31
26
20
15

9.0
80
83
77
72
66
61
55
49
44
38
33
27
21
16
10

9.5
88
82
76
70
64
58
52
46
41
35
29
23
17
11
8

10
88
81
75
69
62
56
50
44
37
31
25
19
12
6
0

Fonte: Adaptado de Fortes (2003)

4.2.14

Análise de dureza

A análise de dureza geralmente é solicitada quando a norma de projeto,
fabricação ou montagem requerer tal ensaio visando complementar a qualificação do
procedimento de soldagem.
Para verificar tal comportamento, foi empregado o ensaio de dureza Vickers,
sendo utilizadas as mesmas seções das amostras usadas para as macrografias.
Foram dispostas duas referências para os níveis aceitáveis de durezas, a AWS D1.1
(2014) e NACE (2015).
O mapeamento dos pontos foi realizado conforme norma técnica PETROBRÁS
- N133 (2017), onde foram realizadas 4 medições no metal de base, 12 medições na
zona afetada pelo calor e 3 medições na zona fundida, totalizando 19 pontos em cada
amostra (Figura 72).
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Figura 72 - Mapeamento do perfil de dureza de chanfro “V”
Face da solda

Raiz
Fonte: Adaptado da N133 – PETROBRÁS (2017)

O ensaio de dureza foi realizado com um microdurômetro automatizado
Shimadzu Newage modelo HMV-2T utilizando uma carga de 10 kgf. A Figura 73-A
demonstra o equipamento e o computador utilizado (Figura 73-B).
Figura 73 - Microdurômetro Shimadzu (A) e Computador para análises (B)

A

B

Fonte: Autor (2019)
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4.2.15

Ensaio de tração

Pertinente à homologação dos arames (AM-H e MC-H), foram extraídos dois
corpos de prova no sentido longitudinal das soldas (um CP para o arame maciço e
outro para o metal cored) e usinados em um torno Romi (Figura 74-A) para a execução
do ensaio de tração conforme código ASME II Parte C SFA 5.18 (2019), visando
verificar a resistência mecânica e o limite de escoamento em uma máquina de ensaio
de tração universal da marca Shimadzu (Figura 74-B). Apesar de estatisticamente
existir apenas um CP por chapa teste, esta quantidade segue um padrão
internacional.
Figura 74 – Usinagem da amostra (A) e Máquina de Tração Shimadzu (B)
B

A

Fonte: Autor (2019)

A Figura 75 demonstra o corpo de prova padronizado conforme a norma ASME
II Parte C SFA 5.18 (2019) com o comprimento de 200 mm possibilitando a fixação
adequada no equipamento de tração.
Figura 75 - Corpo de prova cilíndrico de tração (AM-H e MC-H)
57
50,8±0,1

9,5*

*Raio mínimo

Ø12,7±0,2
200
Fonte: Adaptado de ASME II Parte C SFA 5.18 (2019)
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Para a realização da qualificação e procedimento de soldagem, foram extraídos
dois corpos de prova de cada amostra (AM-Q e MC-Q) no sentido transversal à solda.
As dimensões foram estabelecidas conforme ASME IX (2019) demonstradas na
Figura 76 e Tabela 16. Os ensaios de tração das placas foram realizados na máquina
de tração Wolpert Amsler com capacidade de 60 toneladas (Figura 77). Da mesma
forma que no ensaio de tração destinado à homologação, a quantidade descrita neste
método, reflete um padrão internacional para a qualificação do procedimento.
Figura 76 - Corpo de prova de tração – Placa (AM-Q e MC-Q)
A
B

F

C
E

Solda
D
Fonte: Adaptado do ASME IX (2019)
Tabela 16 - Representação do esquema do corpo de prova de tração (Placa)
Letras

Dimensões

(mm)

A

Comprimento mínimo

250

B

Região usinada

200

C

Região adicional a partir da largura máxima da solda

+13

D

Raio mínimo a partir da região adicional

25

E

Secção resistente ao ensaio

19

F

Arestas adicionais para fixação do corpo de prova

6

Fonte: Adaptado do ASME IX (2019)
Figura 77 - Máquina de tração Wolpert Amsler (A) e realização do ensaio (B)
A

B

Fonte – Imagens cedidas gentilmente pela Empresa TORK (2019)
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4.2.16

Ensaio de impacto (Charpy)

As amostras para os ensaios de impacto foram preparadas conforme ASME II
Parte C SFA 5.18 (2019) e usinadas por uma retífica plana MELLO (Figura 78).
Figura 78 - Preparação das amostras na retífica plana

Fonte: Autor (2019)

Os corpos de prova de resistência ao impacto (Charpy) e os ensaios seguiramse conforme estipulado pela norma ASTM E23 (2013) tipo “A”, onde foram
confeccionados 8 corpos de prova para cada tipo arame, sendo 5 para a homologação
(AM-H e MC-H) e 3 para a qualificação do procedimento de soldagem (AM-Q e MCQ). As dimensões dos corpos de prova podem ser vistas na Figura 79.
Figura 79 - Corpo de prova para o ensaio de impacto Charpy
90°

R0,25°
Entalhe

45°

55

10

8

L/2

10

Fonte: Adaptado do ASTM E23 (2013)
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Após a obtenção das geometrias (Figuras 80-A) com a usinagem dos corpos de
prova, os mesmos foram congelados em um freezer Quimis (Figura 80-B) com o
objetivo de atender o requisito de tenacidade em baixas temperaturas (-30° C)
conforme código ASME II Parte C SFA 5.18 (2019), onde foi utilizado um equipamento
para o ensaio de impacto Charpy (Figura 80-C). Visando controlar a temperatura do
ensaio, foi empregado um termômetro digital infravermelho da marca Matsuri DT8380
com capacidade de leitura de -50° C a 380° C, com precisão de +/- 2 % e resolução
de 0,1 ºC (Figura 80-D). O tempo entre a retirada dos corpos de prova do freezer e a
execução do ensaio de impacto foi no máximo 5 segundos conforme orientações do
ASTM E23 (2013).
Figura 80 – Corpo de prova e equipamentos para o ensaio de impacto (Charpy)
A

B

Execução
da leitura

D

C

Termômetro
digital

Corpo de
prova
Fonte: Autor (2019)

4.2.17

Ensaios de dobramento

Conforme ASME IX (2019), para uma espessura de 25,4 mm, existe a
necessidade de quatro dobramentos transversais laterais com o objetivo qualitativo
de verificar a ductilidade das soldas.
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Foram extraídos os corpos de prova de cada chapa teste (AM-Q e MC-Q) no
sentido transversal à solda. As dimensões do corpo de prova foram demonstradas
vista superior (Figura 81-A). As amostras foram apoiadas sobre os roletes e sofreram
uma carga até o dobramento final na máquina universal de ensaios (Figura 81-B).
O diâmetro do cutelo utilizado no ensaio foi de 40 mm, a distância entre os roletes
foi de 63,1 mm e o ângulo de dobramento de 180° conforme metodologia e critérios
de avaliação estabelecidos pelo código ASME IX (2019), respectivamente QW 162 e
QW 163.
Figura 81 - Equipamentos para o ensaio de dobramento
Face da solda

A

B

Cutelo

10
150
Rmáx. = 3

Roletes

Espessura = 25 mm
Fonte – Imagens cedidas gentilmente pela Empresa TORK (2019)
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste tópico, serão expostos e comentados os resultados dos procedimentos
experimentais obtidos da soldagem do aço ASTM A516-Gr70 utilizando o arame
maciço ER70S-6 e o metal cored E70C-6C, ambos sob atmosfera ativa de CO2 puro,
confrontando os dados e comparando-os às referências bibliográficas, considerando
as análises qualitativas, quantitativas e econômicas quanto à homologação dos metais
de adição e a qualificação dos procedimentos de soldagem, respectivamente,
pertinentes aos requisitos estabelecidos para a fabricação de vasos de pressão.

5.1

Ensaio visual

O ensaio visual direto foi realizado após a soldagem robotizada, avaliando o perfil
de preenchimento da junta bem como o acabamento superficial, onde foi comparado
o aspecto visual aos critérios estabelecidos no ASME VIII Divisão 1 (2019). As soldas
realizadas com o arame maciço ER70S-6 apresentaram-se uniformes, sem reforço
excessivo, livres de descontinuidades e defeitos que excedessem os critérios de
aceitação, porém, houve a formação de escória nas superfícies dos cordões e uma
quantidade considerável de respingos sobre a chapa (Figura 82).

Figura 82 - Ensaio visual da solda com o arame ER70S-6 (Amostra AM-H)

10 mm

Fonte: Autor (2019)
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As soldas obtidas do metal cored E70C-6C, também apresentaram um aspecto
visual e reforço uniforme sem a presença de descontinuidades ou defeitos que as
reprovassem quando comparadas aos critérios do ASME VIII Divisão 1 (2019).
Conforme descrito por MYRES (2002), foi possível notar pequenas ilhas de escória
vítrea e quantidade ínfima de respingos com geometrias menores se comparadas ao
arame maciço, além da fácil remoção dos mesmos (Figura 83). No entanto, foi
possível notar durante a soldagem, o nível de fumos metálicos apresentou-se maior
quando comparado ao arame maciço.

Figura 83 - Ensaio visual da solda com metal cored E70C-6C (Amostra MC-H)

10 mm

Fonte: Autor (2019)

Sob a ótica dos critérios de aceitação do acabamento superficial das soldas
conforme ASME VIII Divisão 1 (2019), utilizou-se a categoria “A” para as avaliações
do ensaio, aumentando-se o grau de criticidade quanto aos aspectos visuais dos
cordões de solda no que diz respeito ao alinhamento da junta (máximo de 3 mm) e a
altura do reforço (máximo de 2,4 mm). No que diz respeito a quantidade de passes, o
planejamento da programação textual (off-line) previa um total de 18 cordões para o
preenchimento adequado da junta. Entretanto, durante a programação por
aprendizagem (on-line), houve a necessidade de aumentar para 19 cordões, a
soldagem da chapa teste com arame maciço ER70S-6 (AM-H e AM-Q) e reduzir de
18 para 16, o número de cordões necessários para a junta a ser soldada com metal
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cored E70C-6C (MC-H e MC-Q), refletindo a maior taxa de deposição descrita
anteriormente. Os dados quanto ao aspecto visual das soldas realizadas estão
demonstrados e comparados na Tabela 17.

Tabela 17 - Resultados do ensaio visual conforme ASME VIII Divisão 1
Itens

Avaliações

Limites

AM-H

MC-H

Ausentes

Ausentes

Não permitidas

Ausentes*

Ausentes*

Não permitida

Ausente

Ausente

Não permitida

NA**

NA**

NA**

NA**

1***

2***

2

2,2

1 mm ou 10 % da
1

Mordeduras

espessura nominal
ou de projeto

2

Trincas

Falta de fusão
3

na junta

Falta de
4

penetração na
junta

Permitido com contorno
5

Concavidade

suave e acesso

3 mm (Categoria A) e 5
6

Alinhamento

mm (Categorias B,
C e D)
4,8 mm (Categorias B e

7

Reforço

C) e 2,4 mm (Outras)

* Para a verificação de possíveis trincas através de LP.
** Não foi possível realizar a avaliação devido a utilização de backing permanente.
*** Desalinhamento da junta ocorreu devido a deformação prévia sugerida pelo ASME II Parte
C – 5.18 (2019) antes da soldagem.

Fonte: Autor (2019)
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5.2

Rendimento de deposição

Para verificar o rendimento de deposição, utilizou-se as diferenças entre os
pesos das bobinas de arames antes e após a soldagem (Tabela 18). O mesmo
procedimento foi aplicado para as chapas teste de homologação (Tabela 19).
Contudo, apesar do emprego de uma amostragem única e a limitação para se utilizar
as médias e desvios padrões, ideais em qualquer trabalho científico, todos os cordões
foram executados sob a mesma parametrização no modo robotizado.
Tabela 18 - Peso de arame consumido (Pe)
Parâmetros

AM-H

MC-H

Peso inicial da bobina de arame (kg) (Mi)

14,200

14,850

Peso final da bobina de arame (kg) (Mf)

12,648

13,394

Diferença (kg)

1,552

1,456

Fonte: Autor (2019)
Tabela 19 - Peso de amostra soldada (Pd)
Parâmetros

AM-H

MC-H

Peso inicial da chapa teste (kg) (Mi)

18,900

18,920

Peso final da chapa teste (kg) (Mf)

20,343

20,318

Diferença (kg)

1,443

1,398

Fonte: Autor (2019)

Com os dados das diferenças das massas, utilizou-se a Equação 3 (pág. 41)
descrita por SOEIRO, LUZ e BRANDI (2015) onde foi possível notar o aproveitamento
de cada processo, ou seja, a quantidade de arame consumido que realmente se
tornou solda. O rendimento de deposição utilizando-se do arame maciço (ER70S-6)
foi de 93 %, aproximando-se dos 95 % a 98 % descritos por MYRES (2002). Tal
rendimento resultou em perda de 2 % se comparado à literatura, a redução ocorreu
devido a uma das características intrínsecas das instabilidades que ocorrem com o
gás CO2 puro no modo de transferência globular.
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O rendimento de deposição da chapa teste soldada com metal cored (E70C-6C)
foi de 96 %, refletindo os pressupostos de MYRES (2002) e NASCIMENTO (2005),
onde estes demonstram que o rendimento do metal cored pode superar os 95 %
devido à melhor estabilidade de arco e consequente baixa geração de respingos. Os
dados demonstram que o rendimento de deposição do metal cored suplantou o valor
encontrado na soldagem com o arame maciço em 3 % (Figura 84).
Figura 84 - Rendimento de deposição (%)
100%
93%

96%

3%

Metal Cored

Diferença

90%

80%

70%
Arame Maciço

Fonte: Autor (2019)

5.3

Taxa de deposição

A taxa de deposição foi calculada conforme Equação 2 (pág. 39), em que cada
corpo de prova foi limpo, pesado e identificado antes do experimento, onde após os
procedimentos, o tempo de arco aberto foi coletado a partir do sistema de registro do
robô (Tabela 10). Para o cálculo, foi utilizado o peso da solda da chapa teste dividido
pelo tempo em horas (Tabela 20).
Tabela 20 - Peso de chapa teste e tempo de arco aberto
Parâmetros

AM-H

MC-H

Peso inicial da chapa teste (kg) - (Mi)

18,900

18,920

Peso final da chapa teste (kg) - (Mf)

20,343

20,318

Diferença (kg)

1,443

1,398

Tempo (h)

0,12

0,06

Taxa de deposição (kg/h)

12,03

23,30

Fonte: Autor (2019)
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Com base nos resultados, a utilização do arame maciço resultou em uma taxa
de deposição de 12,03 kg/h, apresentando-se conforme descrito por MARQUES,
MODENESI e BRACARENSE (2005) onde o tipo de transferência foi a globular
utilizando o gás CO2 puro. O arame metal cored alcançou um valor de 23,30 kg/h,
sendo constatada uma adição de 93,68 % na taxa de deposição com este último
arame em comparação ao arame maciço (Figura 85).
A elevação da taxa de deposição utilizando-se do arame metal cored reflete os
estudos de FORTES (2005), onde segundo o autor, a corrente de soldagem e o
comprimento livre de arame (stick-out) exercem grande influência na quantidade de
metal depositado. Tal característica econômica também se deve ao fato de a mudança
do tipo de transferência migrar de globular para spray com altas densidades de
corrente conforme descrito por STARLING e MODENESI (2011) e pelo ASME IX
(2019), conferindo melhor desempenho na deposição.

Figura 85 - Taxa de deposição (kg/h)
kg/h
23,30

25

11,27

20

15

12,03

10

93,68%

5
0
Arame Maciço

Metal Cored

Diferença

Fonte: Autor (2019)

5.4

Energia imposta (heat input)

Para o cálculo da energia imposta, foi utilizada a Equação 1 (pág.35), pertinente
às verificações realizadas quanto à zona afetada pelo calor e tenacidade da junta. Os
dados dos parâmetros de soldagem foram coletados no sistema robotizado (Tabela
20). Foi possível notar que se mantendo uma potência de arco muito próxima para
fundir os arames maciço e metal cored, variando-se a velocidade de soldagem, esta,
por sua vez, exerceu extrema influência na condição analisada.
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Tabela 21 - Energia imposta (J/mm)
Parâmetros

AM-H

MC-H

Tensão (V)

42,5

46

Corrente (A)

540

540

Velocidade de soldagem (mm/min)

300

600

Energia de soldagem (J/mm)

4590

2484

Fonte: Autor (2019)

Conforme demonstrado, a energia imposta foi menor 45,9 % com a utilização do
arame metal cored comparando-o ao arame maciço (Figura 86). Tal valor se deve a
alta velocidade de soldagem empregada no processo, onde utilizou-se 300 mm/min
com o arame maciço e 600 mm/min com o metal cored. No item 3.2.7 (Metalurgia da
soldagem), segundo as bibliografias, existe uma correlação positiva entre a energia
de soldagem e a extensão da zona afetada pelo calor, onde se diz que quanto maior
o aporte maior será a região transformada. No item 5.11, é demonstrada a notável
influência da energia de soldagem quanto aos resultados no ensaio de impacto
(Charpy), tanto nas juntas destinadas à homologação dos arames conforme código
ASME II Parte C – 5.18 (2019) quanto nas juntas destinadas à qualificação dos
procedimentos de soldagem no que diz respeito ao código ASME IX (2019).

Figura 86 - Energia imposta (J/mm)
J/mm
45,9%
5000

2106

4590

4000
3000

2484

2000
1000
0
Arame Maciço

Metal Cored

Fonte: Autor (2019)

Diferença
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5.5

Ensaio por ultrassom

Após a inspeção visual, foram removidas as escórias e respingos de todas as
amostras, tanto as destinadas à homologação (AM-H e MC-H) quanto as pertinentes
à qualificação do procedimento de soldagem (AM-Q e MC-Q), visando o ensaio por
ultrassom. Durante o ensaio, não foram detectadas descontinuidades como trincas,
falta de fusão e falta de penetração em qualquer extensão, portanto, as amostras
foram aprovadas nestes requisitos. Entretanto, foram constatadas pequenas
imperfeições, onde as mais críticas foram apresentadas para a soldagem das
amostras com arame maciço com um nível de 42 % (Figura 87-A) e 23 % para as
amostras soldadas com metal cored (Figura 87-B). De acordo com o código ASME
VIII Divisão 1 (2019), as imperfeições que tiverem uma resposta maior que 20 %
devem ser investigadas. Após as verificações sugeridas, foram comprovadas que tais
imperfeições se apresentavam menores que 8,3 mm e as mesmas foram indicadas
nas regiões iniciais dos corpos de prova, ou seja, fora da extensão útil das amostras.

Figura 87 - Ensaio de ultrassom – Arame maciço (A) e Metal Cored (B)
A

B

Fonte: Autor (2019)

Conforme às investigações realizadas nas amostras destinadas à homologação,
foram identificadas imperfeições na capa teste soldada com o arame maciço (ER70S6) com nível (N) de 10 % a 42 %, com uma extensão (L) de 5 mm em uma
profundidade (P) de 24,76 mm na região inicial a ser desconsiderada (Figura 88-A).
No que tange a avaliação da amostra soldada com metal cored (E70C-6C), foram

108

indicadas imperfeições com níveis (N) de 5 % a 23 %, extensão (L) de 3 mm e
profundidade (P) de 25,28 mm, também localizada na região a ser descartada (Figura
88-B). No item 5.7 referente à caracterização macroestrutural foi constatado que
devido ao ângulo de deformação prévia, este influenciou nas reduções de espessuras
que se enquadraram nos critérios de aceitação para imperfeições de acabamento de
soldas que poderiam ser até 1 mm, onde na pior condição, foi detectada uma redução
de espessura de 0,64 mm para as espessuras de 25,4 mm.

Figura 88 - Ultrassom para homologação - Arame maciço (A) e Metal Cored (B)
Região desconsiderada

A

18 mm

Solda

B

20 mm

L = 5 mm

L = 3 mm

N =10 % a 42 %

N = 5 % a 23 %

P=24,76 mm

P=25,28 mm

Fonte: Autor (2019

Quanto às verificações por ultrassom destinadas à qualificação e procedimento
de soldagem (AM-Q e MC-Q), foram identificadas imperfeições na chapa teste
soldada com o arame maciço (ER70S-6) com nível (N) de 5 % a 12 %, com uma
extensão máxima (L) de 5 mm em uma profundidade (P) de 20,4 mm na região central
da amostra (Figura 89-A), demonstrando que conforme os critérios estabelecidos no
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ASME VIII Divisão 1 (2019), a amostra encontra-se aprovada. Tal imperfeição
constatada, refere-se como inclusão de escória entre o passe de raiz e o cordão
subsequente, conforme identificado no ensaio de dobramento descrito no item 5.12,
corroborando com as bibliografias sobre a possibilidade de ficar escória retida entre
os passes. No que diz respeito às verificações realizadas na chapa teste soldada com
metal cored (E70C-6C), foram indicadas imperfeições com níveis (N) de 3 % a 7 %,
extensão (L) de 2 mm e profundidade (P) de 25,2 mm, também localizada no início da
solda (Figura 89-B). Nesta amostra, também foi evidenciada a redução de espessura
na linha de fusão localizada entre a solda e o metal de base, tal imperfeição ocorreu
devido ao ângulo da deformação prévia da chapa teste em sinergia com a instabilidade
inicial da abertura do arco elétrico, no entanto, a descontinuidade se enquadra nos
critérios de aceitação para imperfeições de acabamento de soldas que poderia ser até
1 mm descritas no código ASME VIII Divisão 1 (2019).

Figura 89 - Ultrassom para qualificação - Arame maciço (A) e Metal Cored (B)
Região desconsiderada

A

176

Solda

B

19

L = 3 mm

L = 2 mm

N = 5 % a 12 %

N=3%a7%

P = 20,4 mm

P = 25,2 mm

Fonte: Autor (2019)
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5.6

Análise química

Comparando-se os teores da composição química obtidos com os teores da
composição nominal, a análise química realizada por espectrometria por emissão
óptica, demonstrou que o material utilizado atende às especificações da norma ASTM
A516-Gr70 (2013) conforme demonstrado na Tabela 22.

Tabela 22 - Composição química (% em peso) do aço ASTM A516-Gr70
Especificação

C máx.

Mn

Si

P máx.

S máx.

ASTM A516-Gr70

0,28

0,85-1,2

0,15-0,40

0,035

0,035

Análise

0,22

1,13

0,22

0,025

0,01

Fonte: Autor (2019)

Os resultados dos teores da composição química do arame maciço ER70S-6,
comparando-se os valores nominais com os reais, apresentaram-se conforme
estipulados pelo código ASME II Parte C 5.18 (2019) e demonstrados na Tabela 23.
Entretanto, os teores de manganês e (Mn) e silício (Si) encontraram-se próximos dos
limites mínimos. Segundo CAROLINO (2013), o manganês (Mn) é um importante
elemento para a solidificação do metal de solda atuando na resistência e no refino de
grão, além de ser um desoxidante. Sobre o Si, o mesmo autor descreve a importância
do seu efeito no aumento de resistência à tração e no seu poder de desoxidação que
pode ser de 3,8 a 4 vezes mais eficiente que o Mn. Tal redução destes dois elementos
reflete a maior quantidade de escória sobre o cordão de solda.

Tabela 23 - Composição química (% em peso) do arame ER70S-6
Especificação
ER70S-6*

Análise

C

Mn

Si

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

V

0,06

1,4

0,8

0,025

0,035

0,15

0,15

0,15

0,5

0,03

0,15

1,85

1,15

0,09

1,45

0,9

0,019

0,01

0,03

0,04

0

0,13

0

* Teores máximos (% em peso)
Fonte: Autor (2019)
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A análise de composição química do arame metal cored E70C-6C, apresentouse conforme teores estipulados pelo código ASME II Parte C 5.18 (2019) (Tabela 24).

Tabela 24 - Composição química (% em peso) do arame E70C-6C (Metal Cored)
Especificação

C

Mn

Si

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

V

E70C-6C*

0,12

1,175

0,9

0,03

0,03

0,5

0,2

0,3

0,5

0,08

Análise

0,11

1,1

0,4

0,01

0,03

0,04

0,05

0,002

0,04

0,01

* Teores máximos (% em peso).
Fonte: Autor (2019)

Os resultados obtidos na análise imediata e elementar para determinação
quantitativa dos teores de carbono e enxofre no aparelho LECO-CS (Figura 90)
através da queima de cavacos, também se demonstraram dentro dos padrões
estipulados pelo código ASME II Parte C 5.18 (2019) (Tabela 25).
Figura 90 – Análise química (LECO-CS) - MB (A), AM (B) e MC (C)
B

A

C

Fonte: Autor (2019)

Tabela 25 - Determinação do carbono e enxofre por combustão de cavacos (LECO)
Elementos

Comparação

Metal Base

Arame Maciço

Metal Cored

Carbono (C)

Especificado

0,28 máx.

0,15 máx.

0,12 máx.

Análise

0,254

0,105

0,115

Especificado

0,035 máx.

0,035 máx.

0,03 máx.

Análise

0,008

0,0183

0,0094

Enxofre (S)

Fonte: Autor (2019)
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Os teores de carbono e enxofre quantificados pelos ensaios de espectrometria
de emissão óptica e por combustão de cavacos (LECO-CS) foram comparados e
dispostos na Tabela 26, e respectivamente, notou-se que a porcentagem de carbono
detectada foi maior no ensaio por queima de cavacos com diferenças que chegaram
a ser 15,45 % superiores para o metal de base com menor dispersão; enquanto que
o teor de enxofre refletiu uma variação de até 83 %. Neste contexto, o ensaio por
queima de cavacos para a detecção dos teores dos elementos carbono e enxofre,
demonstrou-se mais preciso, tendo em vista que um percentual maior de carbono
poderá promover a formação de fases frágeis durante o resfriamento da junta soldada
que poderiam acarretar na nucleação de trincas a frio. No que diz respeito ao enxofre,
os maiores teores identificados na zona fundida podem propiciar a formação de trincas
em

temperaturas

elevadas

(trincas

a

quente)

devido

os

fenômenos

de

microssegregação e queda da ductilidade da solda, tendo em vista que este elemento
favorece o enriquecimento do filme líquido interdendrítico (WAINER, BRANDI e
MELLO – 1992).

Tabela 26 - Comparativo de resultados das análises químicas
Elementos

Carbono (C)

Enxofre (S)

Comparação

MB

AM

MC

Espectrometria

0,22

0,09

0,11

LECO-CS

0,254

0,105

0,115

Diferença (%)

15,45

8,83

4,54

Média

0,237

0,098

0,113

Desvio padrão

0,024

0,011

0,004

Espectrometria

0,01

0,01

0,03

LECO-CS

0,008

0,0183

0,0094

Diferença (%)

-20

81,7

-68,66

Média

0,009

0,014

0,020

Desvio padrão

0,001

0,006

0,015

Fonte: Autor (2019)

A Figura 91 demonstra as diferenças dos teores de carbono e enxofre
identificados nos dois tipos de análises químicas efetuadas.
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Figura 91 - Comparativos das análises químicas (Carbono e Enxofre)

Teor do elemento (%)

Carbono (C)
0,4
0,3

0,2
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0,22

0,105

0,115

0,09

0,11

Arame Maciço

Metal Cored

0,1
0
Metal Base

Espectrometria

LECO-CS

Teor do elemento (%)

Enxofre (S)
0,04
0,03
0,02
0,01

0,030

0,0183

0,0094

0,008
0,010

0,010

Metal Base

Arame Maciço

0
Espectrometria

Metal Cored

LECO-CS

Fonte: Autor (2019)

5.7

Caracterização macroestrutural

A caracterização macroestrutural foi realizada conforme item 4.2.11, onde foram
utilizadas as amostras destinadas à qualificação do procedimento de soldagem (AMQ e MC-Q), sendo possível perceber no aspecto macrográfico de cada seção
transversal, as diferenças do percentual de grãos colunares e grãos refinados. A
amostra soldada com arame maciço (ER70S-6) apresentou maior quantidade de
grãos refinados devido ao maior número de passes (19) (Figura 92-A), validando as
afirmações de CAROLINO (2013), sustentando que na soldagem multipasses, o metal
de solda depositado é formado por sucessivas regiões reaquecidas pelos passes
subsequentes, causando o refinamento da microestrutura e consequente efeito
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benéfico na junta. Na amostra soldada com metal cored (E70C-6C), devido ao menor
número de passes (16), houve uma coexistência equilibrada de grãos refinados e
grãos colunares (Figura 92-B).
Segundo MARQUES, MODENESI e BRACARENSE (2005), os grãos colunares
ocorrem principalmente devido a liberação de calor latente de solidificação e ao
afastamento da interface sólido-líquido, onde a temperatura do líquido aproxima-se da
temperatura de fusão do metal, tendo por consequência, a redução do número de
grãos novos nucleados, no qual o sólido passa a ser formado pelos grãos existentes
em direção ao líquido. A estrutura de solidificação típica de grãos colunares pode
conferir uma menor tenacidade à solda, tal fato pode ser observado nos resultados
dos ensaios de impacto transversal da zona fundida dos corpos de prova destinados
à homologação dos consumíveis conforme resultados observados no item 5.11
(Ensaios de impacto – Charpy).

Figura 92 - Macrografias – Arame Maciço (A) e Metal Cored (B)

2

A

2,2

B

2
3,5

5

0,5

4

5
10mm

3,4
3,4

10mm

3,4
3,4

Fonte: Autor (2019)

3,4

A amostra soldada com o arame maciço (ER70S-6) apresentou uma ZAC (Zona
Afetada pelo Calor) que variou de 2 mm a 5 mm, reforço de solda com 2 mm e
penetração no mata-junta de 4 mm (Figura 92-A). A amostra soldada com o metal
cored (E70C-6C) apresentou uma ZAC que variou de 0,5 mm a 3,5 mm, reforço de
solda com 2,2 mm e penetração no cobre-junta de 5 mm (Figura 92-A). Ambos corpos
de prova soldados pelo processo robotizado apresentaram juntas com sanidade.
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5.8

Caracterização microestrutural

As microestruturas e tamanhos de grãos do aço ASTM A516 Gr70 com 25,4 mm
de espessura, apresentaram-se similares em praticamente todas as amostras
ensaiadas com uma ampliação de 100 a 200 vezes, ataque Nital 2,5 % e Picral 2,5 %,
independentemente do tipo de arame utilizado e energia de soldagem.
As análises dos dois corpos de prova demonstraram a presença de grãos
ferríticos (PF) com contornos perlíticos (FC(P)), sendo possível notar o fenômeno de
bandeamento descrito por JUNIOR (2013). Esse processo corresponde a uma
condição microestrutural que ocorre principalmente em aços ligados e de resfriamento
lento, apresentando bandas alternadas de ferrita e perlita, paralelas ao sentido de
laminação, este processo a quente ficou evidente devido o alinhamento dos grãos
resultantes (Figura 93-A e Figura 93-B).

Figura 93 - Micrografias MB = 100X - Arame maciço (A) e Metal Cored (B)

A

B
FC(P)

Bandeamento

Bandeamento
FC(P)

PF
PF

0,1mm

0,1mm

Fonte: Autor (2019)

Verificando-se o metal de base através da microscopia óptica sem ataque
químico, tomou-se as regiões com as maiores concentrações de indicações,
apresentando as inclusões com morfologias arredondadas (Figura 94-A) e inclusões
em sinergia com poros (Figura 94-B).
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Figura 94 - Análise de inclusões sem ataque MB (100X) - Área 1 (A) e Área 2 (B)
A

B
Poro

Poro

0,1mm

0,1mm

Fonte: Autor (2019)

Com a utilização de um microscópio eletrônico de varredura, utilizou-se a mesma
amostra do metal de base manipulada para a microscopia óptica com ataque químico
conforme item 4.2.12. Para a averiguação qualitativa, foram estudadas duas regiões,
sendo uma área específica e uma inclusão, onde empregou-se uma ampliação de
550X (Figura 95).

Figura 95 - Microscopia eletrônica de varredura com ampliação de 550X (MB)

Ponto 2
Área 1

Fonte: Autor (2019)
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De posse das microscopias, realizou-se a microanálise por espectrometria de
energia dispersiva (EDS) na área número um (Figura 95), notando-se a presença dos
elementos como ferro, manganês, carbono e silício no metal de base ASTM A516Gr70 (Figura 96).
Figura 96 - Análise EDS do ponto 1 (MB)

C

Fonte: Autor (2019)

Analisando um ponto com a mesma técnica utilizada na área número um (Figura
95), constatou-se os mesmos elementos encontrados desta última, entretanto, notouse a existência de sítios de silício na matriz de ferro do metal de base conforme
demonstrado na Figura 97.

Figura 97 - Análise EDS do ponto 2 – (MB)
Sítios de Si

C

Fonte: Autor (2019)
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As análises da ZAC (Zona Afetada pelo Calor) não registraram diferenças
significativas entre a soldagem com arame maciço (ER70S-6) e o arame metal cored
(E70C-6C).
Praticamente, percebeu-se que os grãos tenderam a ser maiores e com um
aumento do número de ferrita com segunda fase (FS (SP)) em relação a Zona
Fundida.
Foi possível observar que a amostra soldada com o arame maciço apresentou
uma maior quantidade de ferrita de segunda fase (Figura 98-A) se comparada a
amostra soldada com metal cored (Figura 98-B), que demonstrou uma combinação
de ferrita primária (PF) e ferrita de segunda fase (FS (SP)). Para ambas chapas testes
soldadas, nas regiões da ZAC, não foram constatadas microestruturas frágeis como
por exemplo, a martensita (M (L)).

Figura 98 - Micrografias ZAC = 100X - Arame maciço (A) e Metal Cored (B)

A

B
FS(SP)
PF
FS(SP)
FC(P)

FC(P)
0,1mm

PF

0,1mm

Fonte: Autor (2019)

Analisando-se a ZAC do conjunto soldado com arame maciço através do
microscópio eletrônico de varredura, foram observados um ponto específico e duas
regiões, utilizando uma ampliação de 300X (Figura 99).
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Figura 99 - Microscopia eletrônica de varredura (ZAC) - Arame Maciço

Ponto 1

Área 3

Área 2

Fonte: Autor (2019)

A realização da microanálise por espectrometria de energia dispersiva (EDS) no
ponto número um (Figura 100) e nas áreas dois e três (respectivamente Figuras 101
e 102) da ZAC, permitiu-se visualizar a existência dos elementos ferro, manganês e
sítios de silício no metal de base ASTM A516-Gr70 (Figura 96).

Figura 100 - Análise EDS do ponto 1 (ZAC) - Arame Maciço

Fonte: Autor (2019)
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Figura 101 - Análise EDS da área 2 (ZAC) - Arame Maciço

Fonte: Autor (2019)

Figura 102 - Análise EDS da área 3 (ZAC) - Arame Maciço

Sítios

Fonte: Autor (2019)
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Estudando a ZAC do conjunto soldado com metal cored através do microscópio
eletrônico de varredura, foram observadas duas regiões (uma área e um ponto),
utilizando uma ampliação de 1300X (Figura 103).

Figura 103 - Microscopia eletrônica de varredura (ZAC) - Metal Cored

Ponto 2

Área 1

Fonte: Autor (2019)

A realização da microanálise por espectrometria de energia dispersiva (EDS)
(Figura 103) na área um e no ponto número dois (respectivamente Figuras 104 e 105)
da ZAC, foi possível verificar a existência dos elementos ferro, manganês e silício.
Figura 104 - Análise EDS da área 1 (ZAC) - Metal Cored

Fonte: Autor (2019)
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Figura 105 - Análise EDS do ponto 2 (ZAC) - Metal Cored

Fonte: Autor (2019)

Na região da zona fundida (ZF) das amostras soldadas com ambos os arames,
a estrutura predominante foi a ferrita com grãos refinados de perlita (Figura 106).

Figura 106 - Micrografias ZF = 100X - Arame maciço (A) e Metal Cored (B)
A

Inclusões

B
AF

Inclusões
Inclusões
0,1mm

Fonte: Autor (2019)

0,1mm
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Utilizando um aumento de 200 vezes (Figura 107), notou-se a existência da
ferrita acicular (AF), sendo esta última, mais acentuada na amostra soldada com metal
cored (Figura 107-B).

Figura 107 - Micrografias ZF = 200X - Arame maciço (A) e Metal Cored (B)
A

B

FS (NA)

AF
PF
Inclusões
Inclusões
FS (NA)
FC

0,05mm

0,05mm

Fonte: Autor (2019)

Segundo ARAÚJO (2004), este tipo de estrutura é comum na soldagem com
metal cored, por apresentar inclusões de óxidos provenientes do próprio arame,
promovendo nucleantes intergranulares que resultam na ferrita acicular e pequenas
quantidades de outras fases, onde o entrelaçamento dos grãos impede a propagação
da fissuração, o que reflete em boa tenacidade.
As afirmações de ARAÚJO (2004) corroboram com os estudos de LESSA
(2011), onde este último autor demonstra que pesquisas recentes sugerem a ferrita
acicular como uma microfase composta de ferrita de Widmanstätten em sinergia com
a bainita e ferrita primária, ambas intergranulares e nucleadas em inclusões. Foi
evidenciada que as características dos dois arames são semelhantes em termos
microestruturais.
Efetuando a análise de inclusões das zonas fundidas sem ataque químico, foi
possível identificar que ambas as soldas apresentaram microinclusões, no entanto,
elas foram constatadas em maior número e com maiores dimensões na amostra
soldada com arame maciço (ER70S-6) (Figura 108-A). Na zona fundida utilizando
metal cored (E706-C), as inclusões foram menores conforme demonstrado na Figura
108-B).
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Figura 108 – Análise de inclusões ZF (100X) - Arame Maciço (A) e Metal Cored (B)
A

B

0,1mm

0,1mm

Fonte: Autor (2019)

Avaliando a ZF do conjunto soldado com arame maciço através do microscópio
eletrônico de varredura, foi observada uma região destacando-se um ponto de
inclusão utilizando uma ampliação de 1700X (Figura 109).

Figura 109 - Microscopia eletrônica de varredura (ZF) - Arame Maciço

Área 1

Fonte: Autor (2019)

Através da execução da microanálise por espectrometria de energia dispersiva
(EDS) na inclusão contida na zona fundida do conjunto soldado com arame maciço,
esta observada na Figura 109, permitiu-se visualizar a existência um sítio de silício
com fósforo, bem como a redução dos elementos ferro e manganês na mesma região
(Figura 110). De acordo com WAINER, BRANDI e MELLO (1992), da mesma forma
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que o enxofre, o fósforo favorece a suscetibilidade à trinca de solidificação (trinca a
quente), necessitando de atenção quanto aos teores destes elementos deletérios,
contudo, os teores destes encontram-se dentro dos padrões estabelecidos.
Figura 110 - Análise EDS da área 1 (ZF) - Arame Maciço

P

Fonte: Autor (2019)
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Destacando-se uma área de avaliação na ZF do conjunto soldado com metal
cored utilizando o MEV (Figura 111) uma ampliação de 1300X, observou-se sítios de
silício na matriz de ferro (Figura 112).

Figura 111 - Microscopia eletrônica de varredura (ZF) - Metal Cored

Área 1

Fonte: Autor (2019)
Figura 112 - Análise EDS da área 1 (ZF) - Metal Cored

Sítios de Si

Fonte: Autor (2019)
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Segundo CALLISTER e RETHWICH (2016) o tamanho de grão é determinado
quando as propriedades de materiais policristalinos e monofásicos estão sendo
consideradas.
Neste contexto, foi avaliado o tamanho de grão das amostras utilizando o método
de comparação direta das micrografias com uma ocular calibrada conforme quadros
padronizados pela ASTM E112 (2010), a mesma é provida de uma placa circular
subdividida em 8 partes, sendo gravado em cada parte uma rede hexagonal numerada
de 1 a 8. Analisou-se a rede até igualar na projeção dos grãos da amostra com um
aumento de 100 vezes, avaliando a dimensão e a consequente influência nos
resultados dos ensaios mecânicos.
Os dados coletados estão apresentados conforme Tabela 27, demonstrando que
todas as regiões das amostras foram aprovadas com muitas semelhanças. Para
ambos corpos de prova, foram encontrados grãos de 6 a 7 no MB, 5 a 6 na ZF e ZAC,
demonstrando que existe um leve crescimento de grão nas últimas regiões.

Tabela 27 - Tamanho de grão conforme ASTM E112*
Regiões Avaliadas

AM-Q

MC-Q

Metal de base (MB)

6a7

6a7

Zona afetada pelo calor (ZAC)

5a6

5a6

Zona fundida (ZF)

5a6

5a6

Tamanho de grão mínimo para o material ASTM A 516-Gr70 = 5
Fonte: Autor (2019)

5.9

Análise de dureza
O ensaio destinado à avaliação da dureza demonstra grande importância,

principalmente quando se trata de um procedimento de soldagem sem tratamento
térmico pós-soldagem, ou seja, condição crítica de trabalho do equipamento.
Tomando-se o centro da solda como referência, foi possível perceber a variação dos
valores de dureza do metal de base (MB), zona afetada pelo calor (ZAC) e zona
fundida (ZF) para linha número um nos cordões de acabamento (Tabela 28) e linha
dois na raiz (Tabela 29).
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Tabela 28 - Dados do perfil de dureza Vickers (Linha 1)
Distância (mm)

-25

-23

-22

-21

-17

0

17

21

22

23

25

Arame Maciço

216

243

243

228

236

125

236

228

228

228

216

Metal Cored

206

243

243

243

213

216

206

216

228

223

206

Fonte: Autor (2019)
Tabela 29 - Dados do perfil de dureza Vickers (Linha 2)
Distância (mm)

-12

-8

-7

-6

0

6

7

8

12

Arame Maciço

216

228

228

228

216

243

243

228

185

Metal Cored

206

228

236

213

185

228

243

243

206

Fonte: Autor (2019)

Em função dos conceitos médios obtidos na linha número um, verificou-se que
as juntas soldadas com arame maciço e metal cored apresentaram valores
semelhantes de dureza (Tabela 30) sendo o maior desvio padrão os valores do
conjunto soldado com arame maciço. Quanto à linha número dois, houve uma redução
de 4 % no nível de dureza para a amostra soldada com metal cored (Tabela 31),
contudo, os valores de dureza deste, apresentou um maior desvio padrão.

Tabela 30 - Média dos dados do perfil de dureza Vickers (Linha 1)
Distância (mm)

MB

ZAC

ZF

Média

Desvio Padrão

Arame Maciço

216

233

199

216

36,79

Metal Cored

206

233

212

217

14,35

Fonte: Autor (2019)

Tabela 31 - Média dos dados do perfil de dureza Vickers (Linha 2)
Distância (mm)

MB

ZAC

ZF

Média

Desvio Padrão

Arame Maciço

201

233

216

217

17,45

Metal Cored

206

232

185

208

19,69

Fonte: Autor (2019)
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Foram traçados os perfis de dureza Vickers comparando as amostras AM-Q e
MC-Q na linha número 1, além de verificar sua relação com as principais normas
recomendadas. Foi possível notar que os valores de dureza de ambos os corpos de
prova, atenderam a norma AWS D 1.1 (2004) e a NACE (2015) conforme Figura 113.

Figura 113 - Perfil de dureza Vickers (HV) – Linha 1
Linha 1

Dureza HV
400

350

350

Limite AWS D 1.1

300

248

250

Limite NACE
210

200

Limite PETROBRÁS

150

100
-30

-25

-23

-22

-21

-17

0

17

21

22

23

25

30

Distância do centro da solda (mm)
NACE

AWS D 1.1

Arame Maciço

Metal Cored

PETROBRÁS - N1706

Fonte: Autor (2019)

Segundo CARDOZO (2003), os valores acima de 350HV (AWS D1.1)
comprometem a resistência do material quanto às trincas a frio causadas pelo
hidrogênio. Nos estudos de RIBEIRO (2001), foi relatado que os valores de dureza de
até 248HV são permitidos pela norma NACE (2015) para vasos de pressão sujeitos a
trincas de corrosão sob tensão causadas por H 2S. No que diz respeito a norma
PETROBRÁS - N1706 (2005), os valores de dureza da ZAC sem tratamento térmico
não devem exceder os 210HV.
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Com base nos perfis de dureza demonstrados das amostras AM-Q e MC-Q, a
linha número dois também atendeu os critérios da norma AWS D1.1 (2004) e NACE
(2015) na condição de junta soldada sem tratamento térmico após a soldagem (Figura
114).

Figura 114 - Perfil de dureza Vickers (HV) – Linha 2
Dureza HV

Linha 2

400

350

Limite AWS D 1.1

350

300

250

248

Limite NACE
210

200
Limite PETROBRÁS
150

100
-14

-13

-12

-8

-7

-6

0

6

7

8

12

13

14

Distância do centro da solda (mm)
NACE

AWS D 1.1

Arame Maciço

Metal Cored

PETROBRÁS - N1706

Fonte: Autor (2019)

Conforme analisados nos dois perfis de dureza Vickers (Linhas 1 e 2), ambos os
corpos de prova não atenderiam os critérios estabelecidos pela PETROBRÁS para
juntas soldadas sem tratamento térmico destinadas à fabricação de vasos de pressão
para trabalhos com H2S. Contudo, estes vasos de pressão e o nível de dureza
aceitável conforme a referida norma não são objetos de estudo deste trabalho,
somente são demonstrados a título de conhecimento.
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5.10

Ensaio de tração

O objetivo do ensaio de tração destinado à homologação (AM-H e MC-H) é o de
constatar se o metal de adição atende os requisitos mínimos conforme ASME II Parte
C SFA 5.18 (2019). A Figura 115 demonstra um CP rompido após o ensaio.

Figura 115 - Corpo de prova de tração rompido – Homologação (AM-H e MC-H)

Fonte: Autor (2019)

Verificou-se que todos os corpos de prova foram aprovados conforme requisitos
mínimos estabelecidos conforme código ASME II Parte C SFA 5.18 (2019). Os
resultados podem ser verificados na Tabela 32. Observou-se que os resultados do
ensaio de tração longitudinal com metal cored foram superiores em todos os aspectos
se comparados aos do arame maciço, onde na resistência a tração obteve-se um valor
25 % maior (Figura 116), suplantando em 26 % o limite de escoamento (Figura 117)
e adquirindo um aumento do alongamento de 14 % conforme Figura 118.
Tabela 32 - Resultados dos ensaios de tração para homologação (AM-H e MC-H)

Especificação
ASME II Parte C SFA 5.18
ER70S-6
E70C-6C

Resistência à

Limite de

Alongamento

tração (MPa)

escoamento (MPa)

(%)

Min. 480

Min. 400

Min.22%

517,5

429,6

24,0

540,2

27,3

649,1
Fonte: Autor (2019)
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Figura 116 - Comparativo da resistência a tração – (AM-H e MC-H)

MPa
700
600
500
400
300
200
100
0

649,10

131,6

517,5
25%

Arame Maciço

Metal Cored

Diferença

Fonte: Autor (2019)
Figura 117 - Comparativo dos limites de escoamento – (AM-H e MC-H)
MPa

540,2

600
500

110,6

429,6

400

26%

300
200
100

0
Arame Maciço

Metal Cored

Diferença

Fonte: Autor (2019)
Figura 118 - Comparativo dos alongamentos – (AM-H e MC-H)

(%)
30
25

27,3

3,3

24

20

14%

15
10
5
0

Arame Maciço

Metal Cored
Fonte: Autor (2019)

Diferença
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Para executar a qualificação do procedimento de soldagem, o código ASME IX
(2019) estabelece que dois corpos de prova de tração sejam aprovados com
resistência à ruptura igual ou superior aos limites do metal de base de menor
resistência mecânica.
Visando atender os requisitos de resistência mecânica do material ASTM A516Gr70, efetuou-se os testes nos corpos de prova das chapas teste soldadas com arame
maciço ER70S-6 (Figura 119-A) e metal cored E70C-6C (Figura 119-B).

Figura 119 - Amostras (A) Arame Maciço e (B) Metal Cored (AM-Q e MC-Q)
A

25 mm

B

25 mm

Fonte: Autor (2019)

Após os ensaios, verificou-se que os valores dos limites de resistência de ambos
os corpos de prova encontravam-se aprovados (Tabela 33). Com base nos dados,
notou-se que não houve diferenças significativas entre os valores de resistência do
arame ER70S-6 e E70C-6C, evidenciando a equivalência da classe de resistência
descritas no código ASME II Parte C SFA 5.18 (2019) conforme Figura 120.
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Tabela 33 - Resultados dos ensaios de tração para qualificação (AM-Q e MC-Q)
Corpo
Especificação

de

Resistência à tração

Laudo

(MPa)

conforme

485 - 620

ASME IX

T1

530,00

Aprovado

T2

532,72

Aprovado

T1

531,04

Aprovado

T2

529,11

Aprovado

prova

ASTM A516-Gr70
ER70S-6

E70C-6C

Fonte: Autor (2019)

Figura 120 - Comparativo de resistência a tração – (AM-Q e MC-Q)

MPa
550

530

532,72

531,04

529,11

500
485

450
400
T1

T2
Arame Maciço

T1

T2
Metal Cored

Resistência

Limite mínimo

Fonte: Autor (2019)

A seguir, são apresentados os gráficos formados através da relação tensão e
deformação obtidos dos ensaios de tração transversal a solda. Notou-se uma
semelhança entre os limites de escoamentos e de resistência dos corpos de prova T1
e T2, soldados com arame maciço (Figura 121) e as curvas dos corpos de prova T1 e
T2 soldados com metal cored (Figura 122). Observou-se que o escoamento nas
amostras soldadas arame maciço iniciou-se próximo a 35 MPa e para as amostras
soldadas com metal cored T1 e T2 com 147 MPa a 435 MPa, respectivamente.
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Figura 121 - Curva tensão x deformação – Arame Maciço – (AM-Q)

T1

T2

Fonte: Autor (2019)
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Figura 122 - Curva tensão x deformação – Metal Cored – (MC-Q)

T1

T2

Fonte: Autor (2019)
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5.11

Ensaio de impacto (Charpy)

Com o objetivo de homologar os consumíveis utilizados na pesquisa conforme
ASME II Parte C SFA 5.18 (2019), foram realizados os ensaios de impacto (Charpy)
em um total de dez corpos de prova, sendo cinco amostras soldadas com arame
maciço (ER70S-6) e cinco amostras com metal cored (E70C-6C), desconsiderando os
menores e maiores valores obtidos. Os dados encontram-se na Tabela 34.

Tabela 34 - Resultados do ensaio de impacto Charpy (AM-H e MC-H)
Especificação

ASME II C SFA 5.18

Resistência ao

Média dos

impacto (J)

resultados (J)

27J – 30 °C

27J -30 °C

Laudo

60,30J
ER70S-6

48,10J
55,35J

54,6

Aprovados

41,9

Aprovados

42,01*J
60,52**J
41,08J
48,10J
E70C-6C

36,54J
41,01*J
51,03**J

*e** correspondem aos valores desconsiderados.
Fonte: Autor (2019)

Conforme os dados apresentados, os resultados de todos os corpos de prova
ficaram acima do especificado pelo código ASME II C SFA 5.18 (2019) que
corresponde a 27 J com uma temperatura de -30° C. A média dos resultados dos
ensaios de impacto das amostras soldadas com arame maciço (ER70S-6)
demonstrou-se 23 % superior ao resultado obtido com o arame metal cored (E70C6C) conforme comparativo de tenacidade demonstrada na Figura 123.
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Figura 123 - Comparativo de tenacidade – Homologação (AM-H e MC-H)
J
60

54,6

12,7

50

41,9

40

23%

30
Limite 27J

20
10
0
Arame Maciço

Metal Cored

Diferença

Fonte: Autor (2019)

Em conformidade com o código ASME VIII Divisão 1 UG-84 (2019), no que diz
respeito ao posicionamento e localizações dos corpos de provas a serem retirados,
foram confeccionadas seis amostras destinadas a complementação dos dados
pertinentes a qualificação e procedimento de soldagem, sendo dois com o entalhe
localizado na região central da ZF, dois corpos de prova com o entalhe localizado
sobre a ZAC e dois corpos de prova junto ao MB. Contudo, para se determinar a
necessidade ou não do teste de impacto na qualificação do procedimento de
soldagem, deve ser verificado o código de projeto do equipamento ou especificações
complementares, visto que, o mesmo é especifico para algumas condições em que o
equipamento vai operar (ASME, 2019).
Nesta pesquisa, foram considerados como os critérios de aceitação para os
resultados do ensaio de impacto (Charpy) quanto a temperatura e energia absorvida,
as mesmas condições especificadas para o metal de adição conforme código ASME
II C SFA 5.18 (2019), ou seja, 27 J (-30 °C).
A Tabela 35, demonstra os dados obtidos no ensaio, onde da mesma forma que
nos ensaios destinados à homologação (AM-H e MC-H), os resultados de todos os
corpos de prova ficaram acima do especificado. Desta vez, a média dos resultados
dos ensaios de impacto das amostras soldadas com metal cored (E70C-6C) suplantou
25 % o resultado obtido com o arame maciço (ER70S-6) conforme comparativo de
tenacidade demonstrada na Figura 124.
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Tabela 35 - Resultados do ensaio de impacto Charpy (AM-Q e MC-Q)
Especificação

Região

Resistência ao

Média dos

do CP

impacto (J)

resultados (J)

27J -30° C

27J -30° C

ASME II C SFA 5.18

ER70S-6

E70C-6C

ZF

41,08

ZAC

36,54

MB

48,10

ZF

52,91

ZAC

48,10

MB

52,91

Laudo

41,09

Aprovados

51,30

Aprovados

Fonte: Autor (2019)
Figura 124 - Comparativo de tenacidade – Qualificação (AM-Q e MC-Q)
J
60
50

51,3

10,21

41,09

40
25%

30
20

Limite 27J

10
0
Arame Maciço

Metal Cored

Diferença

Fonte: Autor (2019)

As análises das fraturas dos corpos de prova a uma temperatura de -30° C nos
ensaios de impacto Charpy efetuadas através de um estereoscópio destinadas a
homologação e qualificação (respectivamente Figuras 125 e 126), demonstraram a
similaridade dos aspectos das faces, tanto nas fraturas dos corpos de prova
provenientes dos conjuntos soldados com arame maciço quanto com metal cored.
Percebeu-se uma aparência fibrosa e de cor opaca nas áreas adjacentes de todos os
corpos de prova para ambos os arames, caracterizando-se como fratura dúctil e uma
área brilhante no interior do mesmo, correspondendo à fratura do tipo frágil. Para
determinar o percentual de fratura dúctil em cada corpo de prova, foi utilizada
metodologia descrita por FORTES (2003), medindo-se as dimensões das áreas
opacas e fibrosas (dúcteis) e correlacionando-as na Tabela 15 (pág.76). Os valores
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percentuais de fratura dúctil nos corpos de prova destinados à homologação estão
demonstrados na Tabela 36, notando-se que o arame maciço possui uma maior média
de característica dúctil na zona fundida se comparada ao metal cored, onde os
respectivos desvios padrões corresponderam a 9 % e 3 %.

Tabela 36 - Percentual de fratura dúctil (%) - (AM-H e MC-H)
Especificação ASME II C

Região

Porcentagem de

Média de fratura

SFA 5.18

do CP

fratura dúctil (%)

dúctil (%)

C1

40,00

C2

44,00

C3

27,00

C1

35,00

C2

33,00

C3

39,00

ER70S-6

E70C-6C

37,00

35,66

Fonte: Autor (2019)

Para a qualificação do procedimento de soldagem, os valores percentuais de
fratura dúctil nos corpos de prova estão demonstrados na Tabela 37, onde a
característica dúctil é mais evidente nos corpos de prova oriundos do conjunto soldado
com metal cored, sem diferenças significativas nos desvios padrões que
corresponderam a 19 % para o arame maciço e 18 % para o metal cored.
Tabela 37 - Percentual de fratura dúctil (%) - (AM-Q e MC-Q)
Especificação

Região

Porcentagem de

Média de fratura

ASME II C SFA 5.18

do CP

fratura dúctil (%)

dúctil (%)

ZF

62,00

ZAC

25,00

MB

33,00

ZF

74,00

ZAC

50,00

MB

38,00

ER70S-6

E70C-6C

Fonte: Autor (2019)

40,00

54,00
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Figura 125 - Análise das fraturas para a homologação (AM-H e MC-H)

Face 1

Face 2

Face 1

Face 2

Face 1

Face 2

Face 1

Face 2

C2

Face 1

Face 2

C3

Face 1

Face 2

Chapa teste soldada com arame maciço

C1

C2

C3

Chapa teste soldada com metal cored

C1

Fonte: Autor (2019)
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Figura 126 - Análise das fraturas para a qualificação (AM-Q e MC-Q)
Face 1

Face 2

ZAC

Face 1

Face 2

MB

Face 1

Face 2

Face 1

Face 2

ZAC

Face 1

Face 2

MB

Face 1

Face 2

Chapa teste soldada com arame maciço

ZF

Chapa teste soldada com metal cored

ZF

Fonte: Autor (2019)
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Segundo TESKE (2006), o comportamento mecânico do material (dúctil ou frágil)
pode ser relacionado com a expansão lateral, medida na seção transversal após o
rompimento do corpo de prova no ensaio de impacto Charpy. A Tabela 38 demonstra
a análise dos valores de expansão lateral dos corpos de prova destinados à
homologação dos consumíveis, onde foi possível verificar que os menores valores de
expansão correspondem também aos menores valores de energia absorvida no
ensaio de impacto. A Figura 127 apresenta a correlação entre a energia (J) e a
expansão lateral (mm).
Tabela 38 - Expansão lateral para homologação - (AM-H e MC-H)
Especificação ASME

Região

Resistência ao

Expansão

Expansão

II C SFA 5.18

do CP

impacto (J)

lateral (mm)

média (mm)

C1

60,30

1,25

C2

48,10

0,85

C3

55,35

1,10

C1

41,08

0,80

C2

48,10

1,1

C3

36,54

0,80

ER70S-6

E70C-6C

1,07

0,90

Fonte: Autor (2019)
Figura 127 - Energia absorvida (J) X expansão lateral (mm) – (AM-H e AM-Q)

1,25

48,1
1,1

40
0,85
20

0
C1

C2

1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
-0,1

60

48,1
41,08

40

1,1

0,8

36,54

0,8

20

0

C3

C1

C2

1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
-0,1

C3

Resistência ao impacto (J)

Resistência ao impacto (J)

Expansão lateral (mm)

Expansão lateral (mm)
Fonte: Autor (2019)

Deformação (mm)

Energia (J)

60

55,35

Energia (J)

60,3

E70C-6C
Deformação (mm)

ER70S-6
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Analisando a expansão lateral dos corpos de prova designados à qualificação do
procedimento de soldagem conforme dados apresentados na Tabela 39, notou-se que
a média dos valores de expansão lateral provenientes da chapa teste soldada com
metal cored, superou em 62,5 % os resultados obtidos com o arame maciço,
destacando o ganho significativo na zona afetada pelo calor. A Figura 128 demonstra
a correlação entre a energia absorvida (J) e a expansão lateral (mm).

Tabela 39 - Expansão lateral para qualificação - (AM-Q e MC-Q)
Especificação ASME II

Região

Resistência ao

Expansão

Expansão

Parte C SFA 5.18

do CP

impacto (J)

lateral (mm)

média (mm)

ZF

41,08

1,10

ZAC

36,54

0,40

MB

48,10

0,50

ZF

52,91

1,20

ZAC

48,10

0,90

MB

52,91

1,15

ER70S-6

E70C-6C

0,67

1,08

Fonte: Autor (2019)

Figura 128 - Energia absorvida (J) X expansão lateral (mm) - (AM-Q e MC-Q)

48,1
36,54

40

41,08
20
0,4

0,5

0
ZF

ZAC

1,2

60
40

48,1

52,91
1,15

52,91
0,9

20
0

MB

ZF

ZAC

1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
-0,1

MB

Resistência ao impacto (J)

Resistência ao impacto (J)

Expansão lateral (mm)

Expansão lateral (mm)

Fonte: Autor (2019)

Deformação (mm)

1,1

1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
-0,1

Energia (J)

Energia (J)

60

E70C-6C

Deformação (mm)

ER70S-6
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5.12

Ensaio de dobramento

O ensaio de dobramento tem a finalidade de avaliar qualitativamente a
ductilidade da junta soldada, por ser um ensaio simples, ele é largamente utilizado.
De acordo com a o código ASME IX (2019), foram realizados quatro dobramentos
laterais transversais, onde o eixo da solda é perpendicular ao eixo longitudinal do
corpo de prova, o qual é dobrado de modo que uma das superfícies laterais da solda
torne-se a superfície convexa do corpo de prova. Após a realização do ensaio, os
mesmos são aprovados se houver uma trinca de até 3,175 mm de comprimento. A
Figura 129 demonstra os corpos de prova após o ensaio.
Figura 129 - Amostras dobradas – (A) Arame Maciço e (B) Metal Cored
A

25 mm

B

25 mm

Fonte: Autor (2019)

Conforme verificação visual, todas as amostras foram aprovadas, constatando uma
trinca de 0,8 mm em uma das amostras soldadas com o arame maciço ER70S-6
(Tabela 40), entretanto, a mesma não ultrapassou o critério de aceitação estabelecido
pelo código ASME IX (2019). A Figura 130 demonstra os detalhes da descontinuidade
detectada no ensaio.
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Tabela 40 - Resultados do ensaio de dobramento (AM-Q e MC-Q)
Especificação
ASME IX

ER70S-6

E70C-C6

CP

Resultado obtido

Qualquer

Descontinuidade de até 3,172 mm

DL1

Não apresentou descontinuidades

DL2

Não apresentou descontinuidades

DL3

Não apresentou descontinuidades

DL4

Apresentou descontinuidade na solda de 0,8mm

DL1

Não apresentou descontinuidades

DL2

Não apresentou descontinuidades

DL3

Não apresentou descontinuidades

DL4

Não apresentou descontinuidades
Fonte: Autor (2019)

Figura 130 - Análise da descontinuidade após o dobramento (AM-Q)
Corpos de Prova

Detalhes

0,8 mm

Trinca

10 mm

Solda

18mm

10 mm

Fonte: Autor (2019)

Cobre junta removido
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A análise visual efetuada do corpo de prova soldado com o arame maciço
ER70S-6 que apresentou a descontinuidade de 0,8 mm à 18 mm de profundidade,
demonstrou a possibilidade de se fazer uma correlação positiva com o resultado do
ensaio e ultrassom (Figura 89-A) no item 5.5 (pág. 90), no qual, detectou-se pequenas
descontinuidades com extensão (L) de 3 mm, nível (N) de falha de 5 % a 12 % à 20,4
mm de profundidade (P) com localização aproximada de 176 mm da borda inicial da
amostra referindo-se a uma inclusão de escória entre os passes de solda executadas
com o arame maciço (ER70S-6), tal descontinuidade refletiu na nucleação da trinca
em questão a partir da inclusão de escória.

5.13

Resultados econômicos

Foram efetuados os gerenciamentos dos custos visando verificar a capacidade
econômica de cada arame no processo de fabricação utilizando a soldagem
robotizada e a comprovação da rentabilidade de implementação. Para efetuar o
estudo econômico das juntas soldadas na posição plana, foram utilizadas as
Equações 4 até 8 (páginas 49 e 50) conforme MODENESI (2001), além das taxas
horárias sugeridas por URTADO e JÚNIOR (2011) bem como os fatores pertinentes
à empresa de equipamentos de processos. As amostras analisadas foram as
destinadas à homologação (AM-H e MC-H).
No que diz respeito aos custos com o metal de adição depositado (C1), utilizouse a Equação 5 descrita por MODENESI (2001), onde as variáveis consideradas
foram a massa de metal depositada em cada chapa teste (kg), o rendimento de
deposição (%) e os preços por peso de arame (R$/kg), obtendo-se um custo de R$
11,732 na soldagem com arame maciço (ER70S-6) e R$ 16,134 na soldagem
utilizando o metal cored (E70C-6C).
A apuração dos dados pode ser efetuada observando-se a Tabela 41, notandose a concordância com as limitações apresentadas por ARAÚJO (2004) e
NASCIMENTO (2005), comprovando que em termos de material aplicado à junta, o
metal cored apresenta-se com um custo superior ao arame maciço, com uma
diferença de 37,52 %.
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Tabela 41 - Custo do metal de adição depositado conforme Equação 5 (C1)
Avaliações

Arame Maciço

Metal Cored

1,443

1,398

93

96

Preço do eletrodo (R$/kg)

7,561

11,079

Resultado C1 (R$)

11,732

16,134

Massa de metal depositado (kg)
Rendimento de deposição (%)

Fonte: Autor (2019)

No que diz respeito aos custos com a energia elétrica consumida (C2), utilizouse a Equação 6 (pág. 50), onde os dados estão contidos na Tabela 42. Averiguandose os resultados, foi possível notar uma redução de 54,78 % no consumo de energia
elétrica na soldagem utilizando-se de metal cored (E70C-6C), onde a variável mais
relevante para tal efeito foi o aumento da velocidade de soldagem de 300 mm/min
para 600 mm/min refletindo, respectivamente, em tempos de arco aberto de 0,12 h
para o processo utilizando arame maciço (ER70S-6) e 0,06 h, utilizando-se o arame
metal cored (E70C-6C).

Tabela 42 - Custo da energia elétrica consumida conforme Equação 6 (C2)
Avaliações

Arame Maciço

Metal Cored

Preço da energia (R$/kWh)

0,88

0,88

Potência elétrica média (kW)

26,88

24,30

Tempo de arco aberto (h)

0,12

0,06

95

95

2,988

1,351

Eficiência elétrica (%)
Resultado C2 (R$)

Fonte: Autor (2019)

Quanto à Equação 7 (pág. 50), objetivando calcular os custos dos processos
(C3), houve uma particularidade, pois o mesmo foi dividido em duas etapas compostas
pelo custo do processo manual (C3’), que consiste na retirada dos respingos e do
processo robotizado (C3”). O custo da mão de obra (hora/homem) e do processo
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robotizado (hora/máquina), bem como seus devidos fatores e custos fixos, foram
utilizados a partir de dados da empresa de equipamentos. Quanto ao custo do
processo manual, houve uma redução de 54,82 % no custo utilizando-se metal cored
(Tabela 43).
Tabela 43 - Custo do processo manual conforme Equação 7 (C3’)
Avaliações

Arame Maciço

Metal Cored

Tempo da operação (h)

0,034

0,016

Fator de operação (%)

48

50

Custo do tempo + fixos (R$/h)

85

85

6,021

2,720

Resultado C3’ (R$)

Fonte: Autor (2019)

Analisando os dados da Tabela 44, utilizou-se também a Equação 7 (pág. 50)
para calcular o custo do processo robotizado (C3”), empregando-se uma taxa horária
menor que o processo manual, devido ao processo robotizado não ter a influência dos
encargos trabalhistas no valor da hora/máquina. Observou-se que o tempo de
operação passou de 0,25 h utilizando-se o arame maciço para 0,16 h com metal cored,
refletindo em custos respectivos de R$ 28,656 e R$ 13,200. A redução de 53,93 % no
custo de processo reflete a elevada taxa de deposição obtida com a soldagem
robotizada com metal cored.
Tabela 44 - Custo do processo robotizado conforme Equação 7 (C3’’)
Avaliações

Arame Maciço

Metal Cored

Tempo da operação (h)

0,250

0,120

Fator de operação (%)

48

50

Custo do tempo do robô + fixos (R$/h)

55

55

28,646

13,200

Resultado C3’’ (R$)

Fonte: Autor (2019)
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No que diz respeito ao custo do gás CO2 utilizado no processo (C4), utilizando
uma vazão de 35 l/min convertidos pelo sistema robotizado para kg/min e aplicando a
Equação 8 (pág. 50) conforme dados apresentados na Tabela 45, constatou-se uma
redução de 50 % no mesmo na soldagem robotizada com metal cored, onde tal
impacto positivo foi decorrente a variável tempo de arco.
Tabela 45 - Custos do gás conforme Equação 8 (C4)
Avaliações

Arame Maciço

Metal Cored

0,064

0,064

Tempo de arco (min)

7,2

3,6

Preço do gás (R$/kg)

1,56

1,56

Resultado C4 (R$)

0,720

0,360

Vazão (kg/min)

Fonte: Autor (2019)

Para o custo total da soldagem (C) de cada processo, foi considerada a soma
dos custos com o metal de adição (C1), consumo de energia elétrica (C2), processo
manual e robotizado (C3’ e C3”) e o custo do gás conforme Equação 8 (pág. 50), onde
os dados estão descritos na Tabela 46. A Figura 131 demonstra a composição dos
custos e o valor total (C) de R$ 50,107 para a soldagem utilizando o arame maciço
(ER70S-6).
Tabela 46 - Custo total da soldagem conforme Equação 4 (C)
Avaliações (R$)

Arame Maciço

Metal Cored

(C1) Custo do metal de adição

R$ 11,732

R$ 16,134

(C2) Custo da energia elétrica

R$ 2,988

R$ 1,351

(C3’) Custo do processo manual

R$ 6,021

R$ 2,720

(C3”) Custo do processo robotizado

R$ 28,646

R$ 13,200

(C4) Custo do gás

R$ 0,720

R$ 0,360

(C) Custo total

R$ 50,107

R$ 33,765

Fonte: Autor (2019)
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Figura 131 - Composição de custos da soldagem com arame maciço (C)
R$
50

Total = R$ 50,107

28,646

0,723

Processo

Gás

45
40
35
30
25
6,021

20
15

11,732

2,988

10
5
0
Arame

Energia

Retrabalhos
Fonte: Autor (2019)

A Figura 132 demonstra a composição de custos da soldagem com metal cored
e o valor total (C) de R$ 33,765 por peça utilizando o metal cored.
Figura 132 - Composição de custos da soldagem com metal cored (C)
R$
40

Total = R$ 33,765

35

13,200

0,361

Processo

Gás

30
25
20

2,720
16,134

1,351

15
10
5

0
Arame

Energia

Retrabalhos
Fonte: Autor (2019)
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Analisando a composição dos custos totais da soldagem robotizada do aço
ASTM A516-Gr70 destinados aos vasos de pressão, utilizando como metais de adição
o arame maciço (ER70S-6) e o metal cored (E70C-6C), ambos sob atmosfera ativa,
foi possível verificar a representatividade de cada custo e o impacto gerado na
apuração final (Figura 133). Para soldagem robotizada da amostra (AM-H) com o
arame maciço, o custo do metal de adição representou 23,41 %, seguido de 57,17 %
do custo de processo robotizado, 12,02 % o custo com retrabalhos provenientes da
limpeza e remoção de respingos, 5,96 % com o custo da energia consumida e 1,44 %
com custo de gás CO2. Para a soldagem utilizando o metal cored (E70C-6C) a
representação mais significativa compara ao arame maciço foi a do metal de adição
que correspondeu a 47,78 % da composição total, existindo uma redução de
representatividade dos outros constituintes, sendo 39,09 % o custo referente ao
processo, 8,07 % com o custo de retrabalhos, 4,00 % o custo com a energia
consumida no processo e 1,07 % com o custo do gás.
Figura 133 - Representatividade da composição dos custos (C)

Arame Maciço

Gás
1,44%

Metal Cored

Arame
23,41%

Gás
1,07%

Processo
39,09%
Arame
47,78%

Energia
5,96%

Processo
57,17%

Retrabalhos
12,02%
Retrabalhos
8,06%

Fonte: Próprio autor

Energia
4,00%
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Sob a óptica dos custos totais da soldagem robotizada, comparando-se o arame
maciço ao processo utilizando metal cored, este último gerou uma redução total de
32,61 % na apuração final, corroborando com as literaturas sobre sua capacidade
econômica conforme demonstrado na Figura 134.

Figura 134 - Comparativo dos custos totais (C)
R$

60
50

16,342

50,107

40

33,765

30
20

10
0
Arame Maciço

Metal Cored

Fonte: Próprio autor

Diferença

32,61%
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6

CONCLUSÃO

A metodologia utilizada para os procedimentos de soldagem e as análises de
viabilidade técnica e econômica da homologação e qualificação dos procedimentos
de soldagem, demonstraram a possibilidade de avaliar os dois consumíveis em
condições individuais, permitindo concluir que:

a) Os ensaios visuais realizados nas soldas robotizadas sobre o material ASTM
A516-Gr70 destinado à fabricação de vasos de pressão utilizando o arame maciço
(ER70S-6) e o metal cored (E70C-6C), satisfizeram os requisitos enquadrados na
categoria “A” do código ASME VIII Divisão 1 e 2.
b) O rendimento de deposição do arame metal cored suplantou em 3 % o arame
maciço, mesmo apresentando visualmente, um volume maior de fumos metálicos.
c) A taxa de deposição do arame maciço foi de 12,03 kg/h, enquanto que o metal
cored, obteve uma taxa de deposição de 23,30 kg/h, superando 93,68 % o concorrente
desta pesquisa.
d) A energia imposta utilizando o metal cored foi 45,8 % menor que a observada
na soldagem com arame maciço refletindo em uma menor ZAC.
e) As soldas inspecionadas pelo ensaio de ultrassom foram aprovadas conforme
código ASME VIII Divisão 1.
f) As composições químicas do material ASTM A516-Gr70 e de ambos os
arames (ER70S-6 e E70C-6C) apresentaram-se conforme especificadas.
g) Quanto à caracterização macroestrutural das amostras destinadas a
qualificação do procedimento de soldagem, as soldas realizadas com o arame maciço,
apresentaram uma maior quantidade de grãos refinados; menor penetração e maior
ZAC. Nas soldas realizadas com o arame metal cored, houve a coexistência
equilibrada de grãos colunares e refinados; maior penetração e menor ZAC.
h) No que diz respeito a caracterização microestrutural, as diferenças mais
significativas observadas, foram a maior quantidade de inclusões observadas na zona
fundida (ZF) das soldas provenientes do processo utilizando o arame maciço, bem
como a maior quantidade de ferrita acicular (AF) também identificada na zona fundida
(ZF) da amostra soldada com metal cored. Quanto aos tamanhos de grãos, observouse semelhanças entre os processos, notando-se que estes foram menores na zona
fundida (ZF) e zona afetada pelo calor (ZAC).
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i) A análise de dureza Vickers demonstrou que a soldagem com ambos os
arames aplicados à fabricação de vasos de pressão, mantém-se dentro dos padrões
da AWS D1.1 (350HV) e NACE (248HV). No que tange ao atendimento da norma
PETROBRÁS N1706, as soldas realizadas com o arame maciço e metal cored sob as
condições apresentadas, não atenderam o nível de dureza estabelecida (210HV);
j) Os ensaios de tração destinados à homologação dos arames demonstraram
uma superioridade do metal cored em relação ao arame maciço. Quanto aos
resultados dos ensaios destinados à qualificação e procedimento de soldagem, todos
os corpos de prova soldados com arame maciço e metal cored, apresentaram-se
satisfatoriamente aos requisitos estabelecidos sem diferenças significativas.
k) Todos os resultados dos ensaios de impacto Charpy destinados à
homologação e qualificação do procedimento de soldagem de ambos os arames
atenderam os requisitos de tenacidade conforme ASME II Parte C SFA 5.18 e ASME
VIII Divisão 1, ficando evidenciada a capacidade benéfica da soldagem multipasses.
l) Com relação aos ensaios de dobramento transversal lateral como parte
integrante da qualificação dos procedimentos de soldagem, todos os corpos de prova
foram aprovados, atestando a ductilidade das juntas soldadas.
m) Apurando os resultados econômicos, constatou-se uma redução de 32,61 %
no custo total da junta soldada com metal cored (E70C-6C) permitindo reduções
significativas na composição dos custos em termos de processo, energia elétrica
consumida, retrabalhos e gás utilizado, dispondo de um custo maior no metal de
adição se comparado ao arame maciço (ER70S-6), entretanto, o mesmo demonstra
um custo-benefício que viabiliza sua implementação em sinergia com uma atmosfera
ativa (CO2 puro) na soldagem robotizada de vasos de pressão.
Finalizamos, portanto, evidenciando que a soldagem robotizada do aço ASTM
A516-Gr70 indicado para a fabricação de vasos de pressão, sob altas correntes em
sinergia com uma atmosfera protetora ativa (CO2 puro), utilizando os arames maciço
(ER70S-6) e metal cored (E70C-6C), é pertinente ao atendimento dos requisitos de
tenacidade e ductilidade, além de propor resultados passíveis de mensuração quanto
ao aumento da produtividade e melhoria da qualidade, evidenciando que o metal
cored suplanta o arame maciço em praticamente todos os aspectos técnicos
econômicos de acordo com as condições apresentadas.

e
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se que sejam realizadas as seguintes pesquisas:


Estudo da soldagem robotizada comparando o desempenho do arame
metal cored utilizando gases ativos e misturas;



Estudo dos efeitos da soldagem com metal cored sob atmosfera ativa
sobre o aço ASMT A516-Gr70 com tratamento térmico de alívio de
tensões;



Estudo de viabilidade técnica e econômica da soldagem robotizada
aplicada à indústria de equipamentos de processos;



Análises de elementos finitos aplicadas à soldagem robotizada com os
arames maciços e metal cored sob atmosfera ativa;



Higiene, saúde e segurança do trabalho na soldagem com metal cored
sob atmosfera ativa.
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