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Resumo
bjetivo do presente ttrabalho fo
oi desenvo
olver e ap licar difere
entes
O prrincipal ob
proccedimentoss de solda
agem para unir o aç
ço baixa lig
ga AISI 41140 com o aço
estru
utural AST
TM A36. Os
O estudoss foram conduzidos
c
s utilizandoo a técnic
ca de
solda
agem de múltiplas
s camada
as, onde nove co
orpos de prova fo
oram
dese
envolvidos através do
os seguinttes experim
mentos: inicialmente, três corpo
os de
provva foram so
oldados co
om um, do is e três pa
asses sem
m pré-aqueecimento e pósaque
ecimento; em sequência, outro
os três corrpos de prova foram
m soldados com
apen
nas pré-aq
quecimento
o (300 oC ) e até trê
ês passes; por fim, utilizando préo
aque
ecimento (300
(
C) e pós-aque cimento (7
724 oC), mais
m
três coorpos de prova
p
foram
m soldado
os com um, dois e três passes.
p
Através
A
daa análise das
maccrografias dos corp
pos de p rova obse
ervou-se que os sseis primeiros
expe
erimentos apresenta
aram uma zona afetada pelo calor (ZAC
C) significa
ativa,
poré
ém com pe
equena varriação de ttamanho devido
d
à quantidade de cordõe
es de
solda
a. Os exp
perimentos
s realizado
os com pré
é-aquecimento e póós-aquecim
mento
apre
esentaram ZAC muitto pequen
nas. Portan
nto, foi realizada a soldagem
m dos
açoss dissimila
ares (AISI 4140 e ASTM A3
36) com minimizaçã
m
ão dos effeitos
térm
micos atravvés da utilização da técnica de
e multipasses, pré-aaquecimenttos e
pós--aquecimentos.
Pala
avras-chav
ve: Soldag
gem MAG
G; Aço baiixa liga AISI 4140; Aço estru
utural
AST
TM A36; Zo
ona afetada
a pelo calo
or.

ntrodução
1. In
O aço baixa liga
a AISI 414
40 tem prroblemas na soldaggem devido ao
ado índice de carrbono exisstente na estrutura
eleva
a cristalinaa do matterial.
anto, o pro
Porta
ocedimento
o de solda gem do aç
ço AISI 414
40, devido à formaçã
ão de
marttensita na zona afeta
ada pelo ccalor, conttempla um tratamentto térmico póssolda
agem para
a aliviar as
a tensõess e melhorrar a tenac
cidade dessta zona. Este
trata
amento térrmico, torn
na-se inviá
ável muita
as vezes devido a alguns fatores
como tamanho
o da peça, reparo no
o campo e custo. A técnicas
t
dee utilizar várias
v
olda tem sido
s
pesqu isada no sentido
s
de se evitar eeste tratam
mento
camadas de so
mico e gara
antir boas propriedade
p
es mecânicas da peç
ça soldadaa.
térm
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Durante
e os proces
ssos de so
oldagem em que há um elevaddo gradientte de
temp
peratura, podem surgir
s
zon
nas afetadas pelo calor quue tem suas
cara
acterísticass metalúrgicas modifiicadas nas
s proximida
ades do coordão de solda,
s
no q
qual apressenta algumas caraccterísticas que pode
em tornar a união frágil
(AND
DRADE, 2011).
2
A finalidade
f
do estudo
o é alterar o mínim
mo possíve
el as
cara
acterísticass dos matteriais, min
nimizar o tempo de
e processoo e elimin
nar o
trata
amento térrmico poste
erior. Send
do assim, este estud
do pretendde respond
der a
segu
uinte questtão: É possível realizzar a solda
agem de um aço de bbaixa liga 4140
com um aço esstrutural ASTM A36 ssem tratam
mento térm
mico posterrior?
O objetiivo do exp
perimento é realizar um estudo
o microestrrutural da junta
ada compo
osta por um aço baixxa liga AIS
SI 4140 com o aço esstrutural ASTM
A
solda
A36 pelo proce
esso de so
oldagem M
MAG e veriificar o com
mportamennto do conjunto
sem tratamentto térmico posterior.
2. Re
a Literatura
a
evisão da
A revisã
ão da literratura conttempla res
sultados re
eferentes a soldabilidade
do a
aços em qu
uestão e de
escreve ass técnicas de soldage
em utilizaddas na uniã
ão do
aço baixa liga
a AISI 414
40 com o aço estruttural ASTM
M A36 pello process
so de
solda
agem MA
AG além de
d descre ver os fa
atores mettalúrgicos que afeta
am a
solda
abilidade. Também, um breve
e comentárrio referente a impo rtância do préaque
ecimento na soldagem e ass vantagen
ns de elim
minar o trratamento póssolda
agem foi fe
eito.
2.1 Soldabiliidade do aço
a AISI 4
4140 com o aço AST
TM A36
Os aços estruturais ASTM A36 são aços de baixo
b
carbbono, os quais
q
esentam bo
oa soldabiilidade e p
pouca varia
ação de dureza apóós a soldagem.
apre
Os a
aços AISI 4140 são
o aços de baixa liga
a e aprese
entam teorres de carbono
maiss elevado do que os
s aços estrruturais, po
ortanto, tem maior teemperabilidade
que os aços de baixo
o carbono
o, tornando sua so
oldabilidadee bem menor
m
AINER; BRA
ANDI; MEL
LLO, 2004
4).
(WA
Modenessi (2001) destaca
d
qu
ue o maiorr problema
a de soldabbilidade de
estes
açoss é a forma
ação de trincas induzzidas pelo hidrogênio
o, principallmente na zona
afeta
ada pelo calor (ZA
AC). Além disso, ou
utros prob
blemas maais especííficos
inclu
uem a perd
da de tena
acidade na
a ZAC ou na zona fundida
f
e a formaçã
ão de
trinccas de soliidificação. Podem o correr tam
mbém, em função dee uma seleção
inadequada de
d consum
míveis ou de um projeto ou
o execuçção incorrretos,
prob
blemas de
e porosida
ade, morde
eduras, fa
alta de fusão, corroosão, etc. Um
trata
amento térrmico após
s soldagem
m para o alívio de tensões oou até me
esmo
reco
ozimento é usualmente recome
endado.

2ª SIIEF – Semana Intternacional das Engenharias
E
da FAAHOR

2.2 Técnicas
s de solda
agem para
a o aço AIS
SI 4140 co
om o aço A
ASTM A36
6
A soldag
gem com passe
p
únicco é divid
dida basica
amente em
m três reg
giões:
zona
a fundida (ZF) con
nstituída p
pelo metall fundido, zona dee ligação (ZL),
consstituída po
or uma esttreita regiã
ão onde ocorre
o
uma
a fusão paarcial do metal
m
base
e junto à zona
z
fundiida e zona
a afetada pelo calorr (ZAC), reegião do metal
m
base
e que sofre
eu alteraçõ
ões microe
estruturais causadas
s pelo caloor da solda
agem
(MET
TALS HA
ANDBOOK, 1990). Para facillitar o en
ntendimentto a Figura 1
apre
esenta esta
as diversas
s regiões d
da solda. Devido
D
à ta
axa de ressfriamento e de
solid
dificação da
d soldagem, os e
elementos de liga e as impuurezas po
odem
segrregar para as regiõe
es interden
ndríticas ou
u intercelulares e paara o centrro da
a, resultan
solda
ndo numa
a composiçção químiica localmente heteerogênea. Com
isso,, o comportamento da
d transforrmação do
o metal de solda podde ser bastante
diferrente do metal base (AGUIAR,
(
2001).

Figura 1 - Zona de um
ma solda com
m passe únic
co. Fonte: Metals Hanboook, 1990.

A técnica
a da dupla camada uttiliza um método
m
con
ntrolado dee deposição, de
mod
do que a se
egunda camada prom
mova o reffino e a red
dução da ddureza da ZAC
gera
ada pela primeira camada. O efeitto desta técnica vai depe
ender
princcipalmente
e dos parrâmetros d
de soldag
gem utiliza
ados na ddeposição das
camadas. Seg
gundo Bueno (1999) a primeira
a camada produz iniccialmente certo
grau
u de refino
o, sendo dependente
e da sequê
ência de deposição.
d
Já a segunda
camada pene
etra na prrimeira pro
romovendo
o um refin
no da reggião de grãos
g
grossseiros da ZAC
Z
da prrimeira cam
mada (BUE
ENO, 1999).
Conforme
e Metals Handbook
H
((1990), com
m a soldag
gem multippasses, o refino
r
parccial da microestrutura
a pelo pas se subseq
quente aum
menta a heeterogeneidade
na m
microestrutura e na
as propried
dades me
ecânicas da
d peça ssoldada. Como
C
conssequência,, a reauste
enitização e o aque
ecimento subcrítico
s
podem ter um
profu
undo efeitto nas su
ubsequente
es estrutu
uras e prropriedadees da ZAC
C. A
diminuição da tenacidad
de está re
elacionada com pequ
uenas reg iões dentrro da
a afetada pelo calor com g
grãos grosseiros (Z
ZAC-GG) que poss
suem
zona
ducttilidade lim
mitada e baixa resisttência à clivagem,
c
conhecidaas como zonas
z
fráge
eis localiza
adas (ZFL)). Estas zo
onas são constituídas
c
s por váriaas outras zonas
z
como a ZAC--GG inalte
erada, zon
na da ZAC
C-GG reaq
quecida inntercriticam
mente
(ZAC
C-GGRI) e zona da
a ZAC-GG
G reaquecida subcriticamente (ZAC-GG
GRS).
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Nas adjacênciias da zon
na de liga
ação, as ZFL
Z
podem
m estar ali nhadas e este
alinh
hamento prroporciona
a um camin
nho fácil pa
ara a propa
agação dee trincas.
2.3 Fatores metalúrgic
m
cos que a
afetam a so
oldabilida
ade
Durante o proces
sso de so
oldagem dos
d
aços existem vários fatores
meta
alúrgicos que po
odem affetar a soldabilid
dade: teemperabilid
dade,
micrroestrutura
as do metal de solda, microestruturas da zona
z
afetaada pelo ca
alor.
A temperrabilidade é usada co
omo um in
ndicador de
e soldabiliddade, como um
guia para a se
eleção de materiais e processo
os de form
ma a evitarr um exces
ssivo
endu
urecimento
o, o quall podem causar trrincas na ZAC. A
Aços com alta
temp
perabilidad
de proporc
cionam um
ma elevada
a fração vo
olumétricaa de marte
ensita
na Z
ZF e na ZAC
Z
e es
ssa microe
estrutura é altamente suscepptível à triincas
induzidas por hidrogênio
h
o (AGUIAR
R, 2001).
Já a miccroestrutura
a do meta
al de solda
a é princip
palmente ccontrolada pela
composição química e a taxa de resfriamen
nto. Um dos principaais parâmetros
que afetam a microestru
m
tura do me
etal de solda é a adiç
ção de eleementos de
e liga
que influencia
am a mic
croestruturra pelo aumento
a
da
d temperrabilidade, por
exem
mplo, inibin
ndo a transformação
o da ferrita
a de contorrno de grã o pelo con
ntrole
da q
quantidade
e de oxigê
ênio no m
metal de so
olda que afetará a composiç
ção e
distrribuição de
e inclusões
s não metá
álicas (ARA
AÚJO, 2006).
Zamin (2
2010) desta
aca que d
durante os processos
s de soldaagem nos aços
carb
bono, a zona afeta
ada pelo calor (ZA
AC) sofre aquecimeento acima
a da
temp
peratura crítica de austenitizaç
a
ção, altera
ando as prropriedadees mecânic
cas e
estru
uturais já existentes. Portanto
o, esta reg
gião deverá
á ser resfr
friada de modo
m
que se evite a formação
o de microcconstituínttes frágeis, minimizaando-se, as
ssim,
alterações das propriedades m
mecânicas originais. A transform
mação de fase
as a
ocorrrida duran
nte o resfria
amento co
onduzirá a uma estrutura ferríticca com reg
giões
de m
martensita, ou ainda bainita gro
osseira, de
ependendo
o da taxa dde resfriam
mento
e do
o tipo de açço.
2.4 Importân
ncia do pré-aquecim
mento na soldagem
s
O pré-aq
quecimentto consistte em aq
quecer o metal baase acima
a da
temp
peratura ambiente
a
antes
a
da soldagem e tem co
omo objettivo princip
pal a
prevvenção de nucleação
o de trinca
as na zona
a de fusão
o e na zonna afetada pelo
calor. Os prin
ncipais effeitos do pré-aquec
cimento sã
ão: menoor tendênc
cia à
form
mação da martensita devido à diminu
uição do tempo dee resfriamento,
redu
ução da du
ureza obtida na zona afetada pelo calor, diminuição
d
o das tensõ
ões e
disto
orções ressiduais e permitir qu
ue o hidro
ogênio ten
nha possibbilidade de se
difun
ndir, reduzindo a tend
dência à fisssuração a frio (BAR
RBOSA, 20007).
atura de prré-aquecim
mento não deve
Barbosa (2007) enffatiza que a tempera
ser excessiva,, devendo ser apen
nas a nece
essária pa
ara evitar a obtençã
ão da
estru
utura marte
ensítica. O pré-aque cimento po
ode ser rea
alizado em
m um forno com
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conttrole de te
emperatura
a ou atravvés de maçarico. As
A temperaaturas de préaque
ecimento são
s recome
endadas e
em função do teor de
e carbono ou do carbono
equivalente e da
d espessura da liga
a a ser sold
dada.
2.5 Soldagem
m sem tra
atamento ttérmico po
osterior
Os aços temperáv
veis, dura
ante o pro
ocesso de soldagem
m, apresentam
estru
uturas marrtensíticas não reven
nidas de elevada
e
du
ureza e baaixa tenacidade
que, associada
as às tens
sões residu
uais, pode
em gerar trrincas. Co mo preven
nção,
realiza-se um tratamento
o térmico p
para aliviarr as tensõe
es internass e melhorar as
prop
priedades mecânicas
s. A solda
agem destes aços sem trataamento térrmico
postterior consstitui um re
ecurso atrrativo, pois
s elimina os
o tratameentos térm
micos,
que, em geral, são caro
os e demo
orados dev
vido ao tempo de peermanênciia no
o podendo
o, ainda apresentar dificuldade
es quando
o realizadaas em grandes
forno
estru
uturas ou necessita--se fazer a montagem e reparo no camppo (AZEVE
EDO,
2002
2).
Métodos e Técnicas
3. M
Os mate
eriais utiliz
zados com o corpos de
d prova fo
oram consstruídos a partir
de b
barras redo
ondas do aço
a baixa liga AISI 4140
4
com diâmetro e comprim
mento
de 2
22,225 e 15
50 mm, res
spectivame
ente, e cha
apas retan
ngulares doo aço estru
utural
AST
TM A36 co
om dimensões 12,7
7 x 50 x 150 mm. A Figura 2 mostra
a um
dese
enho esquemático do
o dispositivvo fixador utilizado para
p
prend er as peça
as do
aço ASTM A36
6 com o aç
ço AISI 414
40.

F
Figura
2 - Dis
spositivo de ssolda para posicionamen
nto das peçaas.

As sold
dagens fo
oram realizzadas atra
avés de uma fontee de potê
ência
SMA
ASHWELD
D 250 – ES
SAB, onde
e diferente
es parâme
etros foram
m ajustado
os. O
aram
me AWS ER70S-6
E
foi utilizad
do como consumíve
el. Um forrno (mufla
a) da
marcca LAVOIS
SIER foi utilizado
u
pa
ara a reallização de pré-aqueecimento e pós
aque
ecimento.
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Os expe
erimentos foram reallizados utillizando a técnica de soldagem com
passse único, dois
d
passes e três pa
asses. Os cordões de solda fooram realiz
zados
em fforma de ju
unta de file
ete em “T”,, posição plana,onde
p
e o arame ffoi posicionado
num
m ângulo de
e 45° entre
e as duas chapas, 90°
9 em rela
ação ao eiixo da sold
da. A
distâ
ância do bico de con
ntato à peçça foi de 20
2 mm. As
s soldas fooram aplic
cadas
em a
apenas um
m lado da junta. A ve
elocidade de
d alimenta
ação do arrame mantevese constante em 11,7
7 metros/ min e os
s parâmetros de ssoldagem são
apre
esentados na Tabela 1.
Tab
bela 1 - Parâ
âmetros utilizzados na sold
dagem dos corpos
c
de proova.

Corpo de Prova
Am
mostras
1, 4 e 7
Am
mostras
2, 5 e 8

Amostra
3, 6 e 9

1°
Camada
C
1°
C
Camada
2°
C
Camada
1°
C
Camada
2°
C
Camada
3°
C
Camada

Velocidade
Vazão do
de
Gáss
Soldagem
m
(litros/m
min)
(mm/min))

Cate
eto
da
a
Sold
da
(mm
m)

Corrente
(A)

Tensão
(V)

200

21

1

14

12
2

200

21

0,47

14

12
2

200

21

0,35

14

12
2

200

21

0,25

14

12
2

200

21

0,31

14

12
2

200

21

0,25

14

12
2

al de nove corpos de
e prova (a
amostras) foram dessenvolvidos
s. As
Um tota
amo
ostras 1, 2 e 3 foram
m realizada
as sem prréaquecime
ento e póss-aquecimento.
As a
amostras 4,
4 5 e 6 forram feitas apenas co
om pré-aqu
uecimento de 50 min
nutos
à 30
00 oC. Po
or fim, as amostras 7, 8 e 9 foram re
ealizadas utilizando préaque
ecimento de
d 50 minu
utos à 300 oC, pós-aq
quecimento
o de 60 miinutos à 72
27 oC
e ressfriamento
o lento (den
ntro do forn
no).
Após a soldagem
m dos corp
pos de prrova, os mesmos
m
fooram corta
ados,
lixad
dos, polido
os e atac
cados co m nital 3%.
3
As macrografia
m
as da se
ecção
transsversal do
o cordão foram realiizadas atrravés de uma
u
máquuina fotogrráfica
digita
al.
esultados
4. Re
s e discuss
sões
As Figu
uras 3(01), 3(02) e 3(03) apresentam
a
m, respecctivamente
e, as
maccrografias das
d amosttras soldad
das com uma
u
camad
da, duas ccamadas e três
camadas de solda sem
m tratame
ento térmico anterio
or e postterior. As três
ostras apre
esentaram
m boa fussão, porém
m com re
elação a ppenetração
o as
amo
amo
ostras aprresentaram
m maior p
penetração
o no aço
o ASTM A36 e pouca
p
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pene
etração no
o aço AISI 4140. A ZAC no aço
a AISI 4140 ficou mais visív
vel e,
posssivelmente
e frágil devido ao alto
o índice de
e carbono existente nna compos
sição
quím
mica do açço AISI 4140 e tamb
bém pelo fato da allta taxa dee resfriamento.
Tam
mbém, obsserva-se que o tam
manho da ZAC diminui com o aumento do
núm
mero de corrdões de so
olda (passses).

F
Figura 3 - Ma
acrografia do
os corpos de prova solda
ados sem pré
é-aquecimen to e sem pós
saq
quecimento. (01) Um cordão de solda
a, (02) dois cordões
c
de solda e (03) ttrês cordões de
solda.

As Figu
uras 4(01), 4(02) e 4(03) apresentam
a
m, respecctivamente
e, as
maccrografias das
d amosttras soldad
das com uma
u
camad
da, duas ccamadas e três
camadas de solda
s
com pré-aqueccimento e sem trata
amento térrmico poste
erior.
Nesttas amosttras pode-se observvar que o tamanho da ZAC diminui co
om o
aum
mento do número de
d cordõe
es de solda (passes). Tambbém, algu
umas
desccontinuidad
des (falta
a de pen
netração – Figura 4(01) e excesso
o de
convvexidade – Figura 4(0
03)) podem
m ser obse
ervadas ne
estas macroografias.

F
Figura 4 - Ma
acrografia do
os corpos de prova solda
ados com pré
é-aquecimen to e sem pós
saq
quecimento. (01) Um cordão de solda
a, (02) dois cordões
c
de solda e (03) ttrês cordões de
solda.

As Figu
uras 5(01), 5(02) e 5(03) apresentam
a
m, respecctivamente
e, as
maccrografias das
d amosttras soldad
das com uma
u
camad
da, duas ccamadas e três
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camadas de solda com pré-aqueccimento e pós-aquec
p
imento. Neestas amo
ostras
obse
eva-se uma possível extinção d
da ZAC e, conseque
entemente,, eliminaçã
ão de
uma
a região frá
ágil da sold
da.

Figura 5 - Macrografia dos corpos d
de prova soldados com pré-aquecime
p
ento e pósaque
ecimento.(01)) Um cordão de solda, (0
02) dois cordões de solda
a e (03) três cordões de solda.
s

Os exp
perimentos
s que uti lizaram uma
u
cama
ada de ssolda serv
viram
inicia
almente pa
ara produz
zir um certo
o grau de refino na ZAC.
Z
Já aaqueles em
m que
foram
m aplicado
os duas camadas
c
d
de solda, a segund
da camadaa penetrou na
prim
meira promo
ovendo reffino da reg
gião dos grãos
g
gross
seira da Z
ZAC resulta
antes
da p
primeira ca
amada. O procedime
p
ento da terceira cama
ada consisstiu em rea
alizar
o revvestimento
o da solda (amanteig amento) para
p
reduzir a zona d ura da cam
mada
ante
erior.
5. Conclusões
s
De acorrdo com os
o resultad os obtidos
s nos expe
erimentos e análises
s dos
ultados, as seguintes conclusõe
es podem ser
s obtidas
s:
resu


Foi realizad
F
da a solda
agem de dois
d
aços dissimilare
d
es (AISI 4140 e
A
ASTM
A36) sem trata
amento térrmico poste
erior e anteerior;



As peças soldadas com mais
A
s de um cordão
c
dee solda e sem
trratamento posterior a
apresentarram menorr ZAC.



As peças soldadas co
A
om pós-aq
quecimento
o apresentaaram uma ZAC
m
muito
pequena para ttodas as peças.
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