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RESUMO 

As ligas de níquel podem ser utilizadas na união de juntas dissimilares de aços 

carbono baixa liga. Uma das finalidades desta união é evitar a formação de 

trincas induzidas pelo hidrogênio. Existe uma limitação por norma que impõe a 

temperatura de interpasse máxima de 150°C para soldagem com ligas de níquel. 

Contudo, a temperatura de interpasse baixa reduz a produtividade e 

consequentemente aumenta os custos de fabricação. Um estudo que avalia 

como a temperatura de preaquecimento/interpasse na soldagem dissimilar 

influencia as alterações metalúrgicas e propriedades mecânicas é oportuno. 

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é avaliar o efeito do aumento da 

temperatura de interpasse nas alterações metalúrgicas e nas propriedades 

mecânicas de juntas dissimilares soldadas do aço ASTM A182-F22 com 

diferentes ligas de níquel. Foram realizadas soldagens MIG/MAG automática em 

juntas do aço (ASTM A182-F22) utilizando diferentes ligas de níquel como metal 

de adição e diferentes temperaturas de interpasse (35°C, 150°C e 350°C). A 

energia de soldagem foi mantida constante (1,0 kJ/mm). Baseado nos resultados 

obtidos o aumento da temperatura de preaquecimento tende a reduzir a fração 

de precipitados, decorrente do aumento da diluição. O coeficiente de distribuição 

do Mo e Nb diminuem com o aumento do teor de ferro na solda. Isto, por sua 

vez, torna mais forte a segregação destes elementos. A temperatura de 

interpasse tendeu a reduzir a dureza da (ZTA-GG), por conta da redução da 

velocidade de resfriamento. Nos ensaios de tração os corpos de prova romperam 

na região referente ao metal de base. Houve uma redução no limite de 

escoamento nas condições soldadas com temperatura de 350°C, sendo uma 

possível causa a precipitação de carbonetos devido ao preaquecimento e aos 

multipasses. Os ensaios de Charpy-V indicaram que, de uma forma geral, o 

aumento da temperatura de interpasse reduziu a tenacidade na zona fundida. A 

energia absorvida na interface sofreu redução com o aumento da temperatura 

de interpasse, decorrente do aumento da descarbonetação. O tempo de 

soldagem foi reduzido de forma considerável com o aumento de temperatura de 

interpasse, entretanto, deve-se avaliar as alterações na ZTA e ZF. 

Palavras-chave: temperatura de interpasse, liga de níquel, soldagem dissimilar, 

precipitação 



 
 

ABSTRACT 

Nickel alloys can be used to weld dissimilar joints of low alloy carbon steels. One 

of the purposes of this union is to avoid the formation of hydrogen induced 

cracking. According codes and standard there is a limitation that imposes the 

maximum interpass temperature at 150°C for welding using nickel alloys. 

However, the low interpass temperature reduces productivity and increases 

manufacturing costs. A study that evaluates effect of the preheating and interpass 

temperature of dissimilar welds on the metallurgical changes and mechanical 

properties is of great relevance. In this way, the general objective of this study is 

to assess the effect of interpass temperature on metallurgical changes and 

mechanical properties of dissimilar welded joints among ASTM A182-F22 steel 

and different nickel-based alloys. GMAW were carried out on joints of steel 

(ASTM A182-F22) using different nickel-based alloys as filler metal and different 

interpass temperatures (35°C, 150°C and 350°C). The heat input was kept 

constant (1.0 kJ/mm). Based on the results obtained it was observed that 

increasing preheating temperature there is a tends to reduce the precipitates 

content, because of dilution. The distribution coefficient of Mo and Nb decrease 

with the increase of iron content in the fusion zone, making stronger the 

segregation of these elements. Interpass temperature tend to reduce the HAZ 

hardness, due to the in cooling rate reduction caused by increase interpass 

temperature. In the tensile tests failure in the base metal. There was a reduction 

in yield strength for welds produced with 350°C preheat temperature, being a 

possible cause the precipitation of carbides due to preheating and multipasses. 

The Charpy-V tests indicated that, generally, the increase in interpass 

temperature reduced the toughness in the fusion zone. The absorbed energy by 

the interface dropped when interpass temperature increase. The welding time 

was considerably reduced with the interpass temperature increase, however, it 

should be to considerate changes in HAZ and fusion zone. 

Keywords: interpass temperature, nickel alloy, dissimilar welding, precipitation 
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1. INTRODUÇÃO 

Pesquisas têm sido realizadas ao longo dos anos, com o objetivo de 

compreender, controlar e melhorar a soldabilidade dos aços e avaliar 

consumíveis de soldagem que atendam cada vez a demanda crescente de 

melhores propriedades de peças soldadas. [1] 

A soldagem a arco voltaico é uma técnica de fabricação essencial para 

união de componentes. Sabe-se que as variáveis do processo de soldagem 

ajustadas corretamente refletem em boas qualidades da solda, por meio da 

ausência de defeitos, bom aspecto superficial e alterações metalúrgicas 

aceitáveis promovendo assim boas propriedades na zona fundida (ZF) e na zona 

termicamente afetada (ZTA). As principais variáveis de soldagem que 

influenciam as características da ZF e ZTA e, consequentemente, as 

propriedades da solda são energia de soldagem (corrente de soldagem, tensão 

de soldagem e velocidade de soldagem), gás de proteção, metal de adição, 

técnica de tecimento, espessura da chapa, preaquecimento/interpasse, entre 

outros. [2] 

Dentre as variáveis citadas, o preaquecimento/interpasse são importantes 

fatores por causarem efeitos distintos em função do material a ser soldado. A 

temperatura de preaquecimento pode ser definida como a temperatura do corpo 

de prova antes da soldagem. A temperatura de interpasse é definida como a 

temperatura da peça antes do próximo passe, na soldagem multipasse. A 

temperatura de preaquecimento é especificada como mínima e a temperatura de 

interpasse como máxima temperatura permitida antes da soldagem. [2; 3] 

A utilização do preaquecimento tem o objetivo de reduzir a velocidade de 

resfriamento, possibilitando uma microestrutura menos dura, proporcionar um 

maior tempo para difusão do hidrogênio da peça soldada antes que atinja as 

temperaturas de fragilização por hidrogênio e reduzir os níveis de tensões 

residuais potencializado pelo resfriamento rápido. [4; 5] 

Juntas dissimilares são frequentemente utilizadas na união de 

componentes em aços de alta resistência e tubulações geralmente fabricadas 

em aços de menor resistência. O aço ASTM A182-F22 tem sido frequentemente 

utilizado para fabricação de componentes estruturais das árvores de natal, como 

válvulas, conectores, reguladores de fluxo etc. Este aço possui baixo carbono 

(%C=0,12) e um elevado carbono equivalente (Ceq=0,80). Algumas aplicações 
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do aço ASTM A182-F22 exige que o mesmo seja revestido com liga de níquel 

na superfície que terá contato com o fluido corrosivo. Para isso, a união deverá 

ser realizada com liga de níquel. 

Neste caso, a finalidade de uma temperatura máxima de interpasse é evitar 

fases indesejáveis que são precipitadas na zona fundida. As ligas de níquel são 

exemplos de materiais nos quais o controle de temperatura de interpasse é de 

fundamental importância, pois altas temperatura de interpasse podem favorecer 

a formação de fases deletérias. Um exemplo disso é a liga de níquel ERNiCrMo-

3 que possui em vários procedimentos e normas, a limitação de 150°C para 

temperatura de interpasse. Contudo, a temperatura de interpasse baixa reduz 

bastante a produtividade da soldagem multipasse e consequentemente aumenta 

os custos de fabricação. De forma que um estudo do efeito da temperatura de 

interpasse nas zonas fundidas de juntas dissimilares constituídas de ligas a base 

de níquel é de alta importância. [4; 6; 7; 8] 

O metal de base e a zona termicamente afetada também deve ser avaliada. 

Estudos realizados no Laboratório de Engenharia de Soldagem (ENGESOLDA) 

da Universidade Federa do Ceará (UFC), indicaram que efeitos mais nocivos de 

uma temperatura de interpasse muito alta pode se concentrar mais na zona 

termicamente afetada de aços estruturais que propriamente na zona fundida das 

ligas de níquel. [9; 10] 

Atualmente, os metais de adição de ligas a base de níquel são de diferentes 

classificações, do mais pobre até o mais ligado. Devido à elevada adição de 

elementos químicos, as ligas de níquel podem apresentar inúmeras 

possibilidades de microestruturas, desde uma microestrutura simples formada 

completamente por fase austenita (γ), até microestruturas complexas formadas 

por inúmeras fases precipitadas. As principais fases precipitadas 

intencionalmente para aumentar a resistência mecânica são as fases γ’ e γ’’. 

Além destas, outras fases secundárias cuja formação, em geral, não é desejada 

podem surgir nas ligas de níquel, quer por decomposição das fases γ’ e γ’’ quer 

por variações localizadas de composição química (segregação). As principais 

fases secundárias formadas em ligas de níquel são as fases δ, η, fases TCP 

(topologically closed-packed) - σ, µ, P, Laves, carbonetos, nitretos e boretos. [1; 

11] 
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Com isso, alterações na velocidade de resfriamento podem promover a 

formação de diferentes fases precipitadas. Todavia, há uma carência de estudos 

detalhados sobre os efeitos da alteração da temperatura de 

preaquecimento/interpasse. Diante do exposto, faz-se necessário um estudo 

sistemático dos efeitos da temperatura de interpasse na soldagem dissimilar 

multipasse de aços estruturais unidas com ligas de níquel. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do aumento da 

temperatura de interpasse nas alterações metalúrgicas e nas propriedades 

mecânicas de juntas dissimilares do aço ASTM A182-F22 soldadas com 

diferentes ligas de níquel. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar o efeito do aumento da temperatura de interpasse nas alterações 

metalúrgicas e nas propriedades mecânicas de juntas dissimilares do aço ASTM 

A182-F22 soldadas com diferentes ligas de níquel. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Avaliar o efeito do aumento da temperatura de interpasse no limite de 

resistência à tração, limite de escoamento, dureza e tenacidade de juntas 

soldadas do aço ASTM A182-F22 com ligas de níquel. 

- Avaliar as alterações metalúrgicas geradas na zona fundida (ZF), devido 

ao aumento da temperatura de interpasse das juntas soldadas, principalmente 

avaliar a formação de precipitados intermetálicos na liga de níquel. 

- Contribuir para eventuais ajustes nos procedimentos de soldagem, 

mantendo a qualidade da solda, nos quais haja a limitação de baixas 

temperaturas de interpasse que aumentam o custo da soldagem. 

 

- Avaliar o efeito do aumento da temperatura de preaquecimento na fração 

de precipitados em soldagem de simples deposição do aço ASTM A182-F22 com 

as ligas de níquel ERNiCrMo-3, ERNiCrMo-4 e ERNiCrMo-14. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Soldagem Dissimilar 

Soldagem de juntas e revestimentos de metais diferentes têm aumentado 

em todos os aspectos da produção nos últimos anos. Aplicações típicas são 

revestimentos com elevada resistência à corrosão e soldagem de juntas com 

metais de base de diferentes composições química e/ou propriedades 

mecânicas utilizando metal de adição de liga de níquel. 

Um grande número de consumíveis austeníticos foi desenvolvido, e têm 

sido utilizados na soldagem de juntas de metais dissimilares 

austeníticos/ferríticos, que se tornaram cada vez mais comuns e importantes, 

principalmente por razões econômicas. [12] 

A soldagem dissimilar envolvendo metais de base em aço baixo carbono 

com uso de metal de adição à base de níquel tem como resultado uma zona 

fundida austenítica inclusive para diluições altas (até 70 %). 

Na soldagem dissimilar, a composição química da zona fundida será uma 

composição intermediária entre a composição química do metal de base e a 

composição química do metal de adição. Desta forma, torna-se importante o 

conhecimento da diluição alcançada na soldagem.  

A diluição é definida como o quanto do metal de base está participando na 

zona fundida. A diluição (D) pode ser determinada através da análise da seção 

transversal do cordão de solda, segundo a Equação 1, onde Ad é a área 

depositada e Af é a área fundida do metal de base que passou a compor a zona 

fundida total, conforme ilustrado na Figura 2 

 

Equação 1 

  

𝐷 =
𝐴𝑓

𝐴𝑑 + 𝐴𝑓
𝑥100 
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Figura 1 - Desenho esquemático das Af e Ad 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

3.1.1. Aço ASTM A182-F22 

Os aços 2,25Cr 1Mo (ASTM A182-F22) são caracterizados pela extensa 

temperabilidade bainítica, como pode ser visto no diagrama TRC da Figura 2. A 

microestrutura bainítica é obtida em ampla faixa de taxas de resfriamento. Estes 

aços são, principalmente, aplicados em temperaturas elevadas, até 650°C. [13] 

 

Figura 2 – Diagrama CCT- Aço ASTM A182-F22 

 
Fonte: Colpaert (2008) 
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O teor de carbono é normalmente inferior a 0,20% para garantir boa 

soldabilidade, mas estas ligas têm elevada dureza. A adição de cromo para estes 

aços é responsável pela sua maior resistência à oxidação. Molibdênio aumenta 

a resistência à deformação em temperaturas elevadas, às quais estes aços são 

muitas vezes utilizados, por formarem precipitados nos contornos de grão que 

aumentam a resistência a fluência. Outros elementos, tais como V e Nb, também 

participam de reações de precipitação que têm efeitos similares. [3] 

Os aços da família 2,25Cr-1,0Mo apresentam elevada resistência a fluência 

e a corrosão, além de boa tenacidade, quando comparados aos aços carbono. 

Por isso, são amplamente utilizados nas indústrias petroquímicas. Existe uma 

grande variedade de aplicações dos aços 2,25Cr-1,0Mo desde tubulação, vaso 

de pressão, caldeira até partes estruturais. O aço 2,25Cr 1Mo pode sofrer 

mudanças estruturais em faixas específicas de temperatura, que provocam 

diferenças na sensibilidade que o material apresenta com relação à temperatura 

e à baixa deformação. [3; 13; 14] 

Este aço pode ser utilizado nas condições recozido, normalizado e revenido 

ou temperado e revenido. A norma ASTM A182 estabelece duas condições de 

tratamento. A Tabela 1 mostra os parâmetros de tratamento e requisitos 

mecânicos mínimos exigidos para aplicação desse aço, de acordo com a norma 

ASTM A182. A ZTA de juntas do aço ASTM A182 F22 geralmente possuem uma 

microestrutura composta por bainita e martensita. [15] 

 

Tabela 1 – Propriedades mínimas exigidas pela norma – ASTM A182-F22 

ASTM A182-F22 Classe 1 Classe 3 

Tratamento térmico Recozido Normalizado e revenido 

Temp. Austenitização 
(°C) 

900 900 

Resfriamento Forno Ar 

Temp. Revenimento (°C) - 675 

Limite resistência a 
tração (MPa) 

415 mín 515 mín 

Limite de escoamento 
(MPa) 

205 mín 310 mín 

Alongamento  
(50 mm) (%) 

20 mín 20 mín 

Dureza (HB) 170 máx 156-207 
Fonte: ASTM A182-F22 
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A Figura 3 apresenta uma microestrutura bainítica típica do aço ASTM A-

182-F22 na condição de temperado e revenido.  

 

Figura 3 - Microestrutura típica do aço ASTM A182-F22 

 
Fonte: Colpaert (2008) 

 

Existem diferentes precipitados presentes nos aços da família Cr-Mo, que 

diferem em composição química, estrutura cristalina e sua distribuição na matriz. 

Os principais carbetos encontrados nos aços Cr-Mo são: MC, M2C, M3C, M7C3, 

M23C6 e M6C. Em geral esses precipitados ocorrem a partir de um tratamento de 

envelhecimento. [16] 

 

3.1.2. Temperatura de preaquecimento e interpasse 

 

O preaquecimento é uma operação utilizada no metal de base a ser 

soldado, que consiste em aquecer localmente a região da solda reduzindo assim, 

a taxa de resfriamento da junta soldada. A realização do preaquecimento 

depende da composição química do aço, das propriedades dos metais de base 

e do processo de soldagem empregado. 

O controle da temperatura pode ser realizado por meio de termômetros, 

termopares ou lápis térmicos com temperaturas conhecidas. As finalidades de 
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se realizar o tratamento de preaquecimento na soldagem são: prevenir trincas a 

frio, diminuir durezas da ZTA, reduzir tensão residual e minimizar a distorção. 

A utilização de preaquecimento reduz a taxa de resfriamento e, em 

consequência, reduz a quantidade de martensita na ZTA e, ainda, prolonga o 

tempo de resfriamento na faixa de temperaturas ao redor de 150°C, favorecendo 

o escape de hidrogênio da região da solda. De maneira geral, a utilização de 

preaquecimento na soldagem de aços previne a ocorrência de trincas a frio, além 

de reduzir a dureza na zona termicamente afetada, as tensões residuais e as 

distorções. [2; 4; 17] 

A temperatura de interpasse é definida pela AWS (American Welding 

Society) da seguinte forma: "Em uma soldagem multipasse, a temperatura da 

peça antes do próximo passe". 

A temperatura de preaquecimento é o equivalente de temperatura 

interpasse, mas para um único passe de solda. A temperatura de interpasse 

pode ser especificada como uma mínima ou uma máxima temperatura 

dependendo do material a ser soldado. Uma temperatura mínima de interpasse 

é especificada para muitas ligas ferrosas para evitar o resfriamento rápido 

demais e causar na microestrutura a transformação de austenita para martensita 

que poderia resultar em trinca. [1; 14; 18] 

Na soldagem de aço Cr-Mo, o preaquecimento geralmente é necessário 

para reduzir a velocidade de resfriamento e favorecer a liberação do hidrogênio, 

uma vez que em alguns casos é inevitável a formação de microestrutura bainítica 

e/ou martensítica. No entanto, na soldagem heterogênea ou dissimilar com liga 

de níquel, a temperatura de preaquecimento deve ser de 150°C e interpasse tem 

que ser inferior a 175°C, segundo a norma Petrobrás N-133. [6] 

O efeito da temperatura interpasse em aços e ligas ferrosas tem sido bem 

estudado e continua a ser pesquisado para novas ligas e processos de soldagem 

usando experimentos físicos ou modelos numéricos. [19; 20] 
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3.1.3. Susceptibilidade à Fragilização pelo Hidrogênio 

Fissuração induzida por hidrogênio também é conhecido como fissuração 

a frio é um tipo de falha que pode ocorrer na soldagem de aços temperáveis, os 

quais formam fases com elevada dureza. Embora ligas de níquel não sejam 

susceptíveis a este tipo de fenômeno, na soldagem dissimilar com aços C-Mn ou 

baixa liga tal problema pode ser desenvolvido. Em geral estas trincas são 

atribuídas à uma combinação de fatores, como a presença de martensita com 

alta dureza e bastante frágil, hidrogênio atômico dissolvido no metal, níveis de 

tensões residuais favorável e baixa temperatura. 

O hidrogênio pode ser induzido na soldagem por diversas fontes tais como 

umidade e/ou compostos orgânicos nos consumíveis, umidade na superfície do 

material, presença de tintas, vernizes, graxas na superfície a ser soldada.  

O hidrogênio introduzido no metal fundido pode migrar para o interior da 

ZTA. Uma das teorias sobre o mecanismo de formação de trincas a frio cita que, 

átomos de hidrogênio migram por difusão e, ao encontrarem outros átomos, 

ocorre a formação de moléculas, as quais geram microvazios que concentram 

tensões e associada à presença de uma microestrutura dura e frágil e um campo 

de tensões elevado, a trinca se propaga. [4; 11] 

A dureza do aço é governada por sua composição, e uma maneira útil de 

descrever a temperabilidade é avaliar a contribuição total de todos os elementos 

que estão presentes. Isto é feito por fórmulas empíricas, que definem um valor 

equivalente de carbono (CE) e tem em conta os elementos importantes que são 

conhecidos por afetar temperabilidade. Umas das fórmulas utilizadas é (Equação 

2): [4] 

 

Equação 2 

 

 

Nesta expressão, os teores de carbono e dos elementos de liga são dados 

em porcentagem em peso. Geralmente aços com CE entre 0,2 a 0,3 possuem 

excelente soldabilidade. Entretanto, a susceptibilidade à fissuração no cordão de 

solda, causada pelo hidrogênio, aumenta quando o CE ultrapassa 0,40. [3; 16].  

 

 

𝐶𝐸 = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉

5
+

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢

15
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3.1.4. Fragilização ao revenido 

Os aços Cr-Mo contendo até 2,5%Cr foram desenvolvidos, 

especificamente, para trabalhos em altas temperaturas, e em ambientes com 

baixa corrosividade, onde se necessita de elevada resistência mecânica. Por 

outro lado, para serviços em ambientes com corrosividade alta e que requeiram 

menor resistência mecânica, devem ser utilizados aços com teores de cromo 

acima dos 2,5%. São exemplos de equipamentos ou componentes do primeiro 

caso, as tubulações de vapor de alta temperatura e alta pressão, e do segundo 

caso, tubos de fornos. 

Fragilização ao revenido refere-se à diminuição da ductilidade de aços 

quando aquecido/resfriado lentamente no intervalo de temperatura de 400°C a 

600°C. Fragilização ao revenido também pode ocorrer como resultado da 

exposição térmica para esta faixa de temperatura. Na maioria dos casos, as 

propriedades de dureza e de tração do material não mostram qualquer alteração 

devido a fragilização, mas a temperatura de transição pode ser aumentada em 

100°C. [16; 21] 

 

Os fatores mais críticos para a fragilização ao revenido são:[21; 22] 

 

a) Composição do aço, história térmica, temperatura do metal e tempo de 

exposição; 

b) A susceptibilidade à fragilização ao revenido largamente determinada 

pela presença de elementos de liga, manganês e silício, e os elementos 

residuais de fósforo, estanho, antimónio e arsénio.  

c) A fragilização pode ocorrer durante tratamentos térmicos de fabricação, 

mas a maioria dos danos ocorre ao longo de muitos anos de serviço na 

faixa de temperatura de fragilização. 

 

A fragilização ao revenido causa a elevação da temperatura de transição 

dúctil-frágil. Diversas correlações têm sido realizadas com a composição 

química. No entanto, as mais aceitas são os fatores J (Watanabe) e X (Bruscato), 

apresentados nas Equação 3 e Equação 4. [21] 
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Equação 3 

 
Equação 4 

 

 

O fator J se aplica ao aço do metal de base, enquanto o fator X é aplicado 

a zona fundida. O modo mais comum de se evitar a fragilização ao revenido é 

limitando os teores dos elementos deletérios, de modo a se obter menores 

valores de J e X. 

Valores máximos usualmente adotados para o aço 2,25Cr-1,0Mo são de 

100 para J e 15 para X segundo a norma API RP 571 (2003). [22] 

Tratamentos térmicos de revenimento acima de 620°C, com rápido 

resfriamento, têm sido adotados para reverter os efeitos dessa fragilização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J=(Si+Mn)x(P+Sn)x104                    em %peso  

X=(10P+5Sb+4Sn+As)/100            em ppm 
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3.2 Ligas de níquel 

O níquel puro apresenta estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC) 

estável até seu ponto de fusão, sem transformações alotrópicas de fase. Possui 

solubilidade total ao cobre, e ampla faixa de solubilidade para elementos como 

cromo e ferro. Sob alguns aspectos, apresenta uma marcante similaridade com 

o ferro, sendo um pouco mais denso, e tendo propriedades mecânicas e 

magnéticas bastante similares. [1] 

O uso inicial das ligas de níquel para aplicações críticas em sistemas que 

operam em alta temperatura, se deve especialmente à sua alta resistência à 

corrosão e oxidação, a qual é baseada na adição de cromo à liga, e a sua alta 

resistência mecânica à elevada temperatura, conferida pela presença de outros 

elementos químicos. [11] 

Adição de alumínio, cromo, cobre, molibdênio e tungstênio contribuem 

fortemente para o endurecimento por solução sólida, enquanto outros elementos 

possuem um efeito menor. Molibdênio e tungstênio melhoram a resistência em 

elevadas temperaturas. A seguir serão apresentados os principais elementos de 

liga normalmente adicionados e seus efeitos: [3; 23] 

 Alumínio (Al) – Este elemento auxilia na resistência à corrosão da liga 

através da formação de óxidos de Al2O3 na superfície, bem como, 

aumenta à resistência mecânica das ligas por participar da precipitação 

da fase ɣ’. Tem como função principal, junto com o cromo, auxiliar na 

resistência a oxidação, além de formar compostos endurecedores 

intermetálicos (Ni Al). [23] 

 Carbono (C) – Este elemento intersticial é encontrado em quantidades 

mínimas e sua principal atuação nas características metalúrgicas das 

ligas é através da precipitação de carbonetos, devido à reação com outros 

elementos de liga presentes. Estes carbonetos podem ter efeito benéfico 

ou não, de acordo com o tipo e a morfologia dos mesmos. [24] 

 Cromo (Cr) – Promove a formação de uma película protetora de óxido 

(Cr2O3) fortemente aderente à superfície. Aumenta a resistência à 

oxidação em ambientes contendo ácido nítrico (HNO3) e ácido crômico 

(H2CrO4). Aumenta a resistência à oxidação por vapores sulfurosos a 

altas temperaturas. O limite de solubilidade do Cromo no Níquel varia de 
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35 a 40%. Juntamente com Ni e Fe, forma a matriz e auxilia no processo 

de endurecimento por solução sólida garantindo a estabilidade superficial 

(resistência à oxidação e a corrosão a quente). [23; 24] 

 Ferro (Fe) – Este elemento também ajuda a formar a matriz, auxilia no 

processo de endurecimento por solução sólida, sendo fundamental para 

a precipitação de compostos endurecedores na matriz. Em algumas 

aplicações o ferro deve ser limitado para não comprometer a resistência 

à corrosão da liga. [23] 

 Manganês (Mn) – Devido sua afinidade com o elemento enxofre, controla 

os efeitos da segregação de compostos sulfurados. [23] 

 Molibdênio (Mo) – Aumenta a resistência em atmosferas ácidas não 

oxidantes, à corrosão e a resistência em altas temperaturas. O limite de 

solubilidade do Molibdênio no Níquel é de aproximadamente 20%. 

Participa da formação de carbonetos e é um forte formador de fases 

topologicamente compactas (TCP) as quais são nocivas às propriedades 

de resistência mecânica e resistência à corrosão. [23; 25] 

 Nióbio (Nb) – É um elemento muito interessante, quando se deseja 

elevada resistência mecânica e boa soldabilidade. Teores baixíssimos 

deste elemento permitem aumentar o limite de resistência e limite de 

escoamento. É um componente que permite a redução dos teores de 

carbono e de manganês, melhorando, portanto, a soldabilidade e a 

tenacidade. Promove a formação de alguns tipos de carbonetos, como o 

MC (NbC) e é um forte formador de fase Laves, que está associada à 

trincas de solidificação. [23; 24] 

 Silício (Si) – Apresenta-se em quantidades muito pequenas (em geral, em 

teores inferiores a 0,4% para evitar problemas de soldabilidade) sendo 

considerado na maioria das vezes como apenas um subproduto de 

alguma reação de desoxidação. Quando adicionado intencionalmente em 

pequenas quantidades, promove um aumento na resistência à corrosão a 

altas temperaturas. Reduz a formação de carbonetos porque auxilia a 

decomposição de cementita em ferrita. [23; 24] 

 Titânio (Ti) – Ponto de fusão 1812ºC. Em certos aços inoxidáveis 

austeníticos, o titânio é adicionado em relações bem definidas com o 
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carbono para estabilizar o aço contra a formação de carbonetos de cromo 

no contorno de grão. [23] 

 Tungstênio (W) – Apresenta um comportamento similar ao Molibdênio no 

aumento da resistência a atmosferas ácidas não oxidantes e à corrosão 

localizada. Também atua fortemente no mecanismo de aumento de 

resistência por solução sólida tanto na matriz, quanto nos precipitados de 

ɣ’. Juntamente com o Mo, promove a formação de fases TCP. [23] 

 

3.2.1. ERNiCrMo-3 

A liga UNS N06625 ou comercialmente Inconel 625 faz parte das ligas de 

níquel que utiliza o mecanismo de aumento de resistência por solução sólida, 

por meio da adição dos elementos cromo, molibdênio e nióbio, como mostra a 

Tabela 2. Cromo e Molibdênio são os maiores contribuintes para resistência 

mecânica e à corrosão enquanto, a adição de Nióbio aumenta significativamente 

a resistência à fluência. Já elementos como Alumínio e Titânio aumentam a 

estabilidade térmica. A Tabela 3 mostra as propriedades mecânicas mínimas 

exigidas para esta liga. [1; 26] 

 

Tabela 2 – Composição química – ERNiCrMo-3  

ERNiCrMo-3 

%Ni %Cr %Mo %Nb %Fe %C %Mn %Ti %Si %Al 

Balanço 
20,0-
23,0 

8,0-
10,0 

3,15-
4,15 

1,0 
máx 

0,10 
máx 

0,50 
máx 

0,40 
máx 

0,50 
máx 

0,40 
máx 

Fonte: Special metals 

 

Tabela 3 - Propriedades mecânicas - ERNiCrMo-3 

ERNiCrMo-3 

Limite de Resistência 
à Tração (MPa) 

Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
em 50mm (%) 

724 412 30 
Fonte: Special metals 

 

A liga ERNiCrMo-3 é utilizada em várias indústrias (aeroespacial, química, 

petroquímica, nuclear, naval, dentre outras) devido a sua grande resistência 

mecânica, excelente resistência à fadiga, resistência térmica, resistência à 

oxidação, excelente soldabilidade e brasagem, excelente resistência à corrosão 
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em vários meios e em uma ampla faixa de temperatura e pressão, resistência a 

cloretos, além de seu uso frequente como material de adição em soldas 

dissimilares por causa de sua resistência, ductilidade e sua habilidade de tolerar 

na diluição uma grande quantidade de outros materiais. [1; 27; 28] 

 

3.2.2. ERNiCrMo-4 

A liga ERNiCrMo-4 ou também denominada Hastelloy C-276 (UNS 

N10276), também foi projetada para ter sua resistência aumentada por meio da 

presença de elementos de liga em solução sólida na matriz como carbono, 

cromo, molibdênio, ferro e tungstênio, como mostra a Tabela 4. É especialmente 

adequada ao serviço com oxidantes mais severos, sendo também um dos 

poucos materiais metálicos que resiste aos hipocloritos como cloro livre. Pode 

ser empregada com os ácidos sulfúrico, sulfuroso, crômico e nítrico até 80ºC, em 

quase todas as concentrações, resistindo também à mistura destes ácidos, bem 

como os sais fortemente oxidantes como cloreto de ferro e de cobre. A 

temperatura limite de uso é de 1.100ºC, tanto em atmosferas oxidantes como 

redutoras. Quando soldada, em geral, não necessita de TTPS (tratamento 

térmico pós-soldagem) para promover a homogeneização da microestrutura. É 

resistente à formação de precipitados nos contornos de grão da ZTA, podendo 

em muitas aplicações, ser utilizada no estado como soldado. [1; 26; 29] 

 

Tabela 4 - Composição química – ERNiCrMo-4 

ERNiCrMo-4 

%Ni %Cr %Mo %W %Fe %C %Mn %Co %Si %P 

Balanço 
14,5-
16,5 

15,0-
17,0 

3,0-
4,5 

4,0-
7,0 

0,02 
máx 

1,0 
máx 

2,5 
máx 

0,08 
máx 

0,04
máx 

Fonte: Special metals 

 

A Tabela 5 mostra as propriedades mecânicas mínimas exigidas para esta 

liga. [26] 
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Tabela 5 - Propriedades mecânicas - ERNiCrMo-4 

ERNiCrMo-4 

Limite de Resistência 
à Tração (MPa) 

Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
em 50mm (%) 

690 283 40 
Fonte: Special metals 

 

As ligas de Ni-Cr-Mo são as ligas de níquel mais versáteis, pois elas contêm 

molibdênio para proteção contra corrosão sob ambientes redutores e cromo que 

protege contra corrosão em ambientes oxidantes. A liga UNS N10276 tem baixa 

taxa de corrosão em ambos ambientes redutores (10% ácido sulfúrico em 

ebulição) e ambientes oxidantes (10% ácido nítrico em ebulição). Uma das 

principais aplicações das ligas de Ni-Cr-Mo está na presença de soluções que 

contém cloretos, pois sob estas condições, a maioria dos aços inoxidáveis 

sofreria corrosão por frestas, corrosão por pites e corrosão sob tensão. Porém, 

as ligas de NiCr-Mo são altamente resistentes, se não imunes aos ataques 

induzidos por cloretos na maioria das aplicações industriais. [29]  

 

3.2.3. ERNiCrMo-14 

A liga ERNiCrMo-14 (UNS N06686) é uma liga de Ni-Cr-Mo-W constituída 

de uma única fase, austenítica. Esta foi projetada para ter uma excelente 

resistência à corrosão em uma ampla faixa de ambientes agressivos. A 

composição química da liga está na Tabela 6. Os teores elevados de níquel e de 

molibdênio provêem uma boa resistência a corrosão em meios redutores e o 

elevado nível de cromo dá resistência a meios oxidantes. O molibdênio e 

tungstênio também ajudam na resistência a corrosão localizada (pites e corrosão 

por frestas). O baixo teor de carbono e de outros elementos na composição 

controla e ajuda a minimizar precipitação nos contornos de grão, mantendo a 

resistência à corrosão na ZTA de juntas soldadas.[26] 

 

Tabela 6 - Composição química – ERNiCrMo-14 

ERNiCrMo-14 

%Ni %Cr %Mo %W %Fe %C %Mn %S %Si %P 

Balanço 
19,0-
23,0 

15,0-
17,0 

3,0-
4,4 

2,0 
máx 

0,01 
máx 

0,75 
máx 

0,02 
máx 

0,08 
máx 

0,04 
máx 

Fonte: Special metals 
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A Tabela 7 mostra as propriedades mecânicas mínimas para a liga UNS 

N06686. 

 

Tabela 7 -Propriedades mecânicas - ERNiCrMo-14 

ERNiCrMo-14 

Limite de Resistência 
à Tração (MPa) 

Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
em 50mm (%) 

690 310 35 
Fonte: Special metals 

 

3.2.4. Fases presentes 

Além da matriz de níquel (fase γ), quando os compostos tornam-se 

insolúveis em função de algum ciclo térmico ou excesso na fração dos elementos 

químicos, diversas fases novas podem precipitar. A fase γ’, gerada a partir da 

precipitação do alumínio e titânio, com a mesma estrutura da matriz e bastante 

coerente, é a principal fase necessária para o aumento de resistência das ligas 

modernas. Nas ligas que contém nióbio, forma-se uma outra fase, com estrutura 

tetragonal de corpo centrado, conhecida como γ’’, que também é responsável 

pelo endurecimento por precipitação. É comum a precipitação de diversos tipos 

de carbonetos e boretos, com diversas composições possíveis. Esses 

carbonetos podem precipitar tanto no contorno de grão, como internamente a 

matriz, agindo beneficamente ou maleficamente para as propriedades 

mecânicas. Nitretos também podem ser encontrados, devido às funções 

metalúrgicas de alguns elementos químicos. Existem fases que são 

normalmente indesejadas do ponto de vista metalúrgico, pois agem como 

concentradores de tensão, por serem bastante duras e possuírem formatos de 

placas finas ou agulhas. Fazem parte desse grupo as fases η, δ, σ, µ e Laves 

que são formadas dependendo da liga e de ciclos térmicos específicos. [1; 11] 

A Tabela 8 apresenta um resumo das estruturas e elementos químicos que 

formam cada uma das fases citadas. [14] 
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Tabela 8 – Principais fases formadas em ligas de níquel 

Fase Estrutura Fórmula 

γ’ CFC Ni3(Al,Ti) 

γ’’ TCC Ni3Nb 

MC Cúbica (Ti, Ta, Nb, Hf, Th ou Zi) C 

M6C CFC Fe3(Mo, W, Nb)3C, Fe4W2C, Nb3Co3C, Ta3Co3C 

M7C3 Hexagonal Cr7C3 

M23C6 CFC (Cr, Fe,W, Mo)23C6 

M3B2 Tetragonal (Nb, Mo, Ti, Cr, Ni, Fe, Ta, V)3B2 

MN Cúbica (Ti, Nb, Zr)N 

η HC Ni3Ti 

δ Ortorrômbica Ni3Nb 

σ Tetragonal FeCr, FeCrMo, CrFeMoNi, CrCo, CrNiMo 

µ Romboédrica (Fe, Co)7(Mo,W)6 

Laves Hexagonal (Fe, Ni)2(Nb, Ti, Mo), Co2(Ti, Ta) 

Fonte: ASM V.2 

 

Durante a soldagem, tratamentos térmicos ou operação em serviço podem 

surgir fases indesejáveis nas superligas que, geralmente, comprometem as 

propriedades mecânicas do material. Entre estas fases podemos mencionar a 

fase  e as de arranjo topologicamente fechado, conhecidas como fases TCP 

(do inglês “Topologically Close-Packed Phases”). Dentre as estruturas TCP,  

e Laves, são as principais fases encontras nas ligas de níquel. 

As fases  e Laves, apresentam um efeito específico e nocivo nas 

propriedades das superligas de níquel. Suas morfologias em forma de plaquetas 

constituem uma fonte preferencial de iniciação e propagação de trincas, levando 

à fratura frágil em baixa e alta temperatura, do mesmo modo que ocorre em aços 

inoxidáveis. Causam também efeito na resistência à ruptura em alta temperatura, 

pois estas fases contêm elevados teores de metais extraídos da matriz gama, 

como o molibdênio e o tungstênio, que são essenciais para o endurecimento da 

liga. A Figura 4 apresenta a morfologia agulhada da fase µ. [1; 24; 26] 
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Figura 4 –Morfologia a) fase µ agulhada b) µ em placas tridimensionais 

 
Fonte: Yang, 2006 

 

As fases Laves são compostos intermetálicos (fases TCP). Estas fases 

apresentam boa resistência mecânica a temperaturas elevadas, porém tornam-

se extremamente frágeis em temperatura ambiente. Embora tenham melhores 

propriedades mecânicas em temperaturas mais altas, as fases Laves possuem 

ponto de fusão menor do que algumas ligas de níquel nas quais sua presença 

tem sido reportada. Este fator as tornam críticas para a formação de trincas de 

solidificação e liquação. A Figura 5 representa uma trinca de solidificação 

induzida pelo teste de soldabilidade Varestraint em soldagem TIG autógena. A 

fissura coincidiu com as segundas fases localizadas no limite de grão e região 

dendrítica. [30; 31] 

 

Figura 5 - Trinca de solidificação 

 
Fonte: Dupont [1999] 
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3.2.5. Solidificação da Zona Fundida 

É importante salientar que a redistribuição dos elementos de liga durante o 

processo de crescimento celular ou dendrítico está de acordo com a 

termodinâmica (diagrama de fases), ou seja, um elemento que possui um 

coeficiente de redistribuição do soluto menor que a unidade, deverá segregar 

para as regiões interdendríticas, ficando o centro da dendrita empobrecido do 

referido elemento. Quem governa este comportamento durante a solidificação é 

o fator de partição ou coeficiente de segregação no equilíbrio k. Vale lembrar que 

o coeficiente de redistribuição do soluto (k) numa temperatura em particular é 

dado pela Equação 5. 

 

Equação 5 

 

Onde: 

Cs é a composição da fase sólida 

CL é a composição da fase líquida CL  

 

O valor de k varia com a temperatura. Se o valor de k < 1, ambos CS e CL 

aumentam com diminuição de temperatura na interface S/L, e corresponde ao 

caso em que o sólido rejeita soluto para o líquido. Caso k > 1, CS e CL diminuem 

com a queda de temperatura na interface S/L, como consequência, o soluto é 

absorvido pelo sólido, Figura 6. [2] 

𝑘 =
𝐶𝑠

𝐶𝐿
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Figura 6 - Diagrama de fases - a) k<1 b) k>1 

 
Fonte: Kou [2003] 

 

3.2.6. Soldabilidade 

Ligas a base de níquel são utilizadas numa grande variedade de aplicações 

industriais devido a suas excelentes características de resistência mecânica e 

ao ataque químico em meios corrosivos, inclusive em altas temperaturas 

(aproximadamente 1100°C). Soldas de alta qualidade são produzidas utilizando-

se ligas de níquel através dos mais comuns processos de soldagem, conforme 

as características metalúrgicas e a disponibilidade dos metais de adição ou 

fluxos necessários para operação de soldagem. 

A soldagem é sem dúvida, um dos principais processos de fabricação de 

componentes e estruturas, sendo de fundamental importância tecnológica para 

uma gama de setores industriais como aeroespacial, aeronáutico, 

automobilístico, nuclear, químico, petroquímico, de petróleo e gás, dentre outros. 

Em ligas de níquel, algumas de suas propriedades como resistência 

mecânica em temperaturas elevadas e resistência à corrosão podem sofrer 

alterações drásticas devido aos efeitos de solidificação e dos ciclos térmicos de 

soldagem, os quais podem causar além de mudanças microestruturais como 

precipitação de eutéticos com baixo ponto de fusão, fases TCPs e carbonetos, o 

surgimento de tensões residuais que somadas às tensões de serviço podem 

culminar com a ruptura/falha do componente ou estrutura. Estes fatores tornam 
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imprescindível a compreensão dos principais problemas relacionados à 

soldagem das ligas de níquel.  

Os principais problemas de soldagem de ligas de níquel estão associados 

com: [1; 11; 24] 

 

 Formação de trincas e fissuras; 

 Perda de resistência mecânica na região da solda; 

 Precipitação; 

 Fragilização; 

 Perda da resistência à corrosão. 

 

Estes são os maiores problemas que podem ocasionar o colapso dos 

componentes de engenharia. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

Nesta seção, serão discutidos o metal de base, os metais de adição e o 

gás de proteção que foram utilizados para realização do trabalho.  

 

4.1.1. Metal de base 

 

O metal de base utilizado neste trabalho foi o aço ASTM A182-F22, também 

denominado 2,25Cr 1Mo. Esse aço possui teor de cromo entre 2,0% e 2,5 % e 

molibdênio com teor entre 0,87 % e 1,13%. Sua composição química dada por 

norma está representada na Tabela 9. [6; 13; 32] 

 

Tabela 9 – Faixa de composição química (%peso) [15] 

Liga %C %Mn %P %S %Si %Cr %Mo 

F22 
0,05-
0,15 

0,30-
0,60 

0,040 
máx 

0,040 
máx 

0,50 
máx 

2,00-
2,50 

0,87 – 
1,13 

Fonte: ASTM A182 

 

A composição química medida por espectrometria de emissão ótica é 

apresentada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Composição química medida por espectrometria (%peso) 

Liga %C %Mn %P %S %Si %Ni %Cr %Mo %Cu %Al %Ti 

F22 0,13 0,37 0,013 0,008 0,20 0,04 2,15 0,99 0,043 0,038 0,003 

CE(IIW)=0,83 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.1.2. Tratamento térmico 

Serão utilizados dois tratamentos térmicos, baseados na norma de 

aplicação deste material (ASTM A182-F22). O primeiro tratamento é a 

normalização que tem como objetivo obter uma estrutura homogênea e refinada 

e melhorar a resistência e a tenacidade. O segundo tratamento é o revenimento 

cujo objetivo é reduzir a dureza ao nível especificado na norma e aliviar tensões. 

Os parâmetros de tratamento são dados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Parâmetros de tratamento térmico [15] 

Tratamento térmico 
Temperatura 

(°C) 
Tempo 
(min) 

Condição de 
resfriamento 

Normalização 900 30  Ar calmo 

Revenimento 675 60 Ar calmo 

Fonte: ASTM A182-F22 

 

Na Figura 7 está representado de forma esquemática a sequência de 

tratamento térmico realizado para o aço ASTM A182-F22. 

 

Figura 7 - Representação esquemática dos ciclos tratamentos térmicos – 30mm de espessura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.3. Propriedades do metal de base 

Na Tabela 12 há valores de limite de resistência à tração, limite de 

escoamento mínimo necessário e a dureza máxima permitida de acordo com o 

tratamento térmico do aço ASTM A182-F22. 
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Tabela 12 – Propriedades do aço UNS K21590 (F22) [15] 

Liga 
Tratamento 

térmico 

Limite de 
resistência à 
tração (MPa) 

Limite 
escoamento 

(MPa) 

Dureza 
Brinel 
(HBW) 

F22- 
classe 3 

Normalizado 
e revenido 

515 mín 310 mín 156-207 

Fonte: ASTM A182-F22 

 

4.1.4. Metal de adição 

Os metais de adição são ligas à base de níquel. Foram definidas três ligas 

de níquel para realização deste trabalho. A composição química é dada na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Composição química das ligas de níquel (%peso) 

Liga Composição (%peso) 

ERNiCrMo-

3 

Ni C Mn Fe S Cu Si Al 

64,43 0,011 0,01 0,19 0,002 0,01 0,05 0,09 

Ti Cr Nb Mo P V Co W 

0,23 22,2 3,53 9,13 0,002 - - - 

ERNiCrMo-

4 

 

Ni C Mn Fe S Cu Si Al 

56,80 0,002 0,52 6,07 0,002 0,06 0,03 - 

Ti Cr Nb Mo P V Co W 

- 16,13 - 16,28 0,07 0,17 0,13 3,38 

ERNiCrMo-

14 

Ni C Mn Fe S Cu Si Al 

58,22 0,01 0,23 0,29 0,001 0,01 0,059 0,26 

Ti Cr Nb Mo P V Co W 

0,04 20,53 - 16,39 0,002 - - 3,97 

 

4.1.5. Gás de proteção 

O gás de proteção utilizado foi a mistura binária de argônio e hélio. A 

composição informada pelo fabricante é dada na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Composição do gás de proteção 

Gás Argônio (%) Hélio (%) 

Stargold Navy 75 25 

Fonte: White Martins 
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4.2 Equipamentos 

 

4.2.1. Equipamentos para soldagem 

Uma bancada MIG/MAG automatizada foi utilizada para realização das 

soldagens deste trabalho. Esta bancada é composta pelos seguintes 

equipamentos: 

 

 Robô industrial e mesa auxiliar para o posicionamento da tocha e 

deslocamento automático durante a soldagem; 

 Fonte eletrônica multiprocesso com capacidade para 450 A equipada com 

interface de comunicação com o robô; 

 Tocha de soldagem MIG/MAG e alimentador de arame; 

 Sistema de aquisição de dados para a obtenção das características 

dinâmicas do arco (tensão e corrente de soldagem) operando em 

frequência de 9600 Hz; 

 Sistema de aquisição de dados para controle da temperatura de 

preaquecimento e interpasse. 

 

4.2.2. Preparação e caracterização microestrutural 

 Equipamento para corte metalográfico; 

 Lixadeira e politriz rotativa; 

 Soprador térmico; 

 Máquina fotográfica digital; 

 Estereomicroscópio; 

 Microscópio ótico (MO); 

 Microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

 

4.2.3. Equipamentos para os Ensaios Mecânicos 

 Durômetro Vickers; 

 Máquina para ensaio Charpy; 

 Máquina de ensaio de tração 
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4.3 Metodologia 

No presente trabalho será utilizado o processo de soldagem MIG/MAG 

automática para a deposição de cordões isolados e enchimento da junta. A 

metodologia empregada no trabalho está ilustrada no fluxograma da Figura 8, as 

quais são detalhadas a seguir. 

 

Figura 8 – Fluxograma do trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3.1. ETAPA 1 – Soldagem exploratória 

Ensaios exploratórios são necessários, visto que possibilitam um 

mapeamento e melhor entendimento da faixa operacional dos parâmetros de 

soldagem. Nesta etapa foram realizados ensaios com o intuito de definir os 

parâmetros de soldagem baseados em trabalhos realizados no Laboratório de 

Engenharia de Soldagem (ENGESOLDA), documentos técnicos e normas [6; 9; 

33]. Os parâmetros ajustados foram tensão de soldagem, corrente de soldagem, 

velocidade de alimentação e comprimento de arco. O comprimento do arco foi 

medido com auxílio de um acessório desenvolvido no laboratório, conforme 

ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Anteparo para verificação do comprimento do arco. 

 
Fonte: Própria do autor 

 

4.3.2. ETAPA 2 – Soldagem de simples deposição 

Nesta etapa foi realizada a soldagem automática de simples deposição com 

cordão isolado sobre barras chatas de aço ASTM A182-F22 nas dimensões de 

200x50x18 mm, adotando cinco níveis de temperatura de preaquecimento 

(35°C, 150°C, 250°C, 350°C e 450°C). O aquecimento foi realizado com 

maçarico (Figura 10).  
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Figura 10 - Preaquecimento com maçarico 

 
Fonte: Própria do autor 

 

A temperatura de preaquecimento e interpasse (para soldagem de juntas) 

foram controladas por termopares soldados no lado oposto a soldagem, segundo 

as normas DIN ISO 13916 e AWS D1.1. A Figura 11 apresenta a posição dos 

termopares. [34; 35] 

 

Figura 11 - Posição dos termopares 

 
Fonte: Própria do autor 
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A soldagem foi realizada na posição plana. O processo de soldagem 

empregado foi o MIG/MAG com pulsação de corrente. Os parâmetros de 

soldagem utilizados são apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Parâmetros de soldagem utilizados na soldagem de simples deposição 

Parâmetros de soldagem 

Metal de 
adição 

Corrente 
de pico 

(A) 

Tempo 
de pico 

(ms) 

Corrente 
de base 

(A) 

Tempo 
de base 

(ms) 

Frequência 
(Hz) 

Vsold 
(cm/min) 

Valim 
(m/min) 

ERNiCrMo-3 

320 2,5 100 4,5 143 28 

7,7 

ERNiCrMo-4 8,5 

ERNiCrMo-14 8,6 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foi utilizada uma energia de soldagem de Eliq = 1,0 kJ/mm para todas as 

condições, com o propósito de avaliar somente o efeito da temperatura de 

preaquecimento.  

A energia de soldagem foi calculada pela Equação 6: 

 

Equação 6 

 

 

 

Na Tabela 16 são apresentados os valores para o cálculo da energia de 

soldagem líquida utilizados na soldagem de simples deposição. 

 

Tabela 16 - Valores para cálculo da energia de soldagem 

Parâmetros de soldagem 

Metal de 
adição 

Corrente 
média (A) 

Tensão 
média (V) 

Vsold 
(mm/s) 

ɳ 
(eficiência) 

Energia de 
soldagem 

líquida (kJ/mm) 

ERNiCrMo-3 

197,6 30,1 4,7 0,8 1,01 ERNiCrMo-4 

ERNiCrMo-14 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

𝐸𝑙𝑖𝑞 = 𝜂.
𝑈. 𝐼

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑑
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Com o objetivo de avaliar o efeito da temperatura de preaquecimento, nesta 

etapa, foi então realizada uma análise da espessura relativa da chapa. A 

diferenciação entre chapa fina e grossa se faz em razão do fluxo de calor 

(velocidade de resfriamento) ser preponderantemente bidimensional ou 

tridimensional, respectivamente. Como a velocidade de resfriamento é um dos 

fatores que modifica a microestrutura do material então foi calculada a espessura 

relativa para as condições de soldagem, com o propósito de correlacionar as 

características de resposta com a velocidade de resfriamento. A espessura 

relativa é calculada pela Equação 7. [2; 36] 

 

Equação 7 

 

 

 

Onde: 

𝜌= densidade, g/mm3; 

𝐶= calor específico, J/g.K 

𝑇𝑐= temperatura de crítica (800-500), °C; 

𝑇𝑜= temperatura de preaquecimento, °C; 

ℎ =espessura da chapa, mm 

𝐸𝑙𝑖𝑞= energia de soldagem líquida, energia de soldagem multiplicada pela 

eficiência do processo (80%). 

 

Pode-se considerar, de uma forma geral, que a chapa é grossa quando 

τ>0,9 e fina para τ<0,6. Na condição de 0,9> τ >0,6, não é bem definido a 

condição de fluxo de calor, assim, deve-se utilizar o bom senso e a decisão deve 

ser conservadora conforme o problema analisado [2]. O importante desta análise 

é a mudança de fluxo de calor tridimensional na temperatura de 35°C para fluxo 

bidimensional na condição de 350°C e 450°C. Observa-se a mudança 

considerável na velocidade de resfriamento calculada pela Equação 8 e Equação 

9. 

 

 

𝜏 = ℎ. √𝜌. 𝑐.
𝑇𝑐 − 𝑇0

𝐸𝑙𝑖𝑞
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Equação 8 

 
 

Equação 9 

 

 

Na Tabela 17 está representada análise da espessura relativa. 

 

Tabela 17 – Análise da espessura relativa 

Espessura relativa da chapa 

h 18 mm To  𝜏 Condição φ  

Eliq 1040 J/mm 35 ºC 0,97 Chapa grossa 102,8 °C/s 

C 630 J/kg oC 150 ºC 0,87 Chapa grossa 68,0 °C/s 

ρ 0,0000078 kg/mm³ 250 ºC 0,78 Chapa grossa 43,5 °C/s 

k 0,045 W/mm°C 350 ºC 0,68 Chapa fina 11,2 °C/s 

Tc 650 ºC 450 ºC 0,55 Chapa fina 3,3 °C/s 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Tabela 18 representa a matriz de experimentos para as soldagens de 

simples deposição. 

 

Tabela 18 – Matriz de experimentos – Simples deposição 

Ensaio Material base 
Material 
adição 

Temperatura 
(°C) 

P1 

ASTM A182-F22 –  
Classe 3 

 

ERNiCrMo-3 

35 

P2 150 

P3 250 

P4 350 

P5 450 

P6 

ERNiCrMo-4 

35 

P7 150 

P8 250 

P9 350 

P10 450 

P11 

ERNiCrMo-14 

35 

P12 150 

P13 250 

P14 350 

P15 450 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

∅ = 2. 𝜋. 𝑘.
(𝑇𝐶 − 𝑇0)

𝐻𝑙𝑖𝑞
  (𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

∅ = 2. 𝜋. 𝑘. 𝜌. 𝐶. (
ℎ

𝐻𝑙𝑖𝑞
)

2

. (𝑇𝐶 − 𝑇0)3  ( 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑏𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
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O objetivo desta etapa é mensurar o efeito do aumento da temperatura de 

preaquecimento na ZF dos corpos de prova. 

 

As características de resposta que serão avaliadas são: 

 Microestrutura formada; 

 Microsegregação; 

 Diluição. 

 

De forma a estabelecer o efeito da temperatura de preaquecimento na 

fração de precipitados, foi realizada uma análise quantitativa dos precipitados 

presentes nas zonas fundidas. A avaliação consistiu na quantificação de 

precipitados em 40 imagens obtidas de forma aleatória na zona fundida. As 

micrografias foram obtidas por MEV, no modo SE (Secondary electron) com 

ampliação de 1000X, e utilizou-se um programa de segmentação para a 

realização das análises de imagens (ImageJ). [37] 

A análise das imagens consistiu de uma varredura ao longo da seção 

transversal do cordão de solda. Contudo, é importante destacar que embora 

cada conjunto de liga apresente, em geral, fases principais típicas (fase Laves e 

o complexo NbTiC/TiNbN para a liga ERNiCrMo-3 e as fases P e µ para as ligas 

ERNiCrMo-4 e ERNiCrMo-14), na presente análise considerou-se somente a 

diferenciação entre matriz e precipitado [11; 27]. A Figura 12 apresenta um 

exemplo de segmentação para em seguida ser realizada a quantificação. 

 

Figura 12 - Exemplo da segmentação realizada na amostra ERNiCrMo-3 – 35°C. a) Imagem 
obtida por MEV (1000X) b) Imagem segmentada. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os resultados de diluição foram obtidos por análise da geometria dos 

cordões isolados, através da medição da área depositada (Ad) e da área fundida 

do metal de base (Af) e utilizando Equação 10. As medidas foram obtidas de 

macrografias da seção transversal dos corpos de prova. As medidas foram 

realizadas por programa de análise de imagens (ImageJ). 

 

Equação 10 

 

A Figura 13 representa um esquemático das regiões para o cálculo da 

diluição geométrica.  

 

Figura 13 - Representação esquemática das áreas para cálculo da diluição 

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3.3. ETAPA 3 –Soldagem de juntas 

Baseado nos resultados das soldagens de simples deposição montou-se 

uma matriz de experimentos para soldagem de juntas, cujo objetivo é gerar 

corpos de prova para os ensaios mecânicos e avaliar o efeito dos ciclos de 

reaquecimento na microestrutura. 

Nesta etapa foram realizadas as soldagens das juntas. A geometria da 

junta foi em meio-V e a espessura da chapa foi de 28 mm, como pode ser 

observado na Figura 14. 

𝐷 =
𝐴𝑓

𝐴𝑑 + 𝐴𝑓
𝑥100 
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Figura 14 - Representação esquemática do chanfro utilizado 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 15 apresenta a bancada utilizada na soldagem de juntas.  

 

Figura 15 - Bancada soldagem de juntas 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 16 mostra a fixação da junta na bancada. Os termopares para 

controle da temperatura de preaquecimento/interpasse são fixados no lado 

inferior das chapas, são três termopares de cada lado. Ou seja, três no lado da 

parede reta e três do lado do chanfro. 

Os parâmetros de soldagem utilizados na soldagem de juntas foram os 

mesmos utilizados nas soldagens de simples deposição, apresentados 

anteriormente nas Tabela 15 e Tabela 16. 
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Figura 16 – Fixação para soldagem de juntas 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

A partir dos corpos de prova gerados pela soldagem das juntas, foram 

realizados os ensaios mecânicos e a caracterização metalúrgica. Esta etapa 

consiste em avaliar e discutir os resultados de microscopia ótica, microscopia 

eletrônica de varredura, bem como os resultados dos ensaios mecânicos. E 

então, correlacionar os resultados metalúrgicos com o comportamento 

mecânico.  

Na Figura 13 está ilustrada de forma esquemática a posição da retirada dos 

corpos de prova para os ensaios mecânicos e para caracterização 

microestrutural. O início e o final da junta foram descartados. 
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Figura 17 - Representação esquemática da retirada dos corpos de prova 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Os ensaios mecânicos realizados foram: 

 Ensaio de tração; 

 Ensaio de impacto Charpy-V; 

 Dureza Vickers. 

 

As amostras do ensaio de tração foram confeccionadas segundo a norma 

ASTM E8M para o metal de base e para corpo de prova soldado, estando a zona 

fundida ao centro da parte útil, representado na Figura 18. [38] 

 

Figura 18 - Representação do corpo de prova ensaio de tração 

 
Fonte: Própria do autor. 
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Foram confeccionados corpos de prova a partir das juntas soldadas e do 

metal de base, para a realização dos ensaios de impacto Charpy-V, com 

dimensão de 10 mm x 10 mm x 55 mm, de acordo com a norma ASTM E23. Os 

corpos de prova foram preparados com entalhes posicionadas na zona fundida 

e na interface da solda. [39] 

A Figura 19 representa as dimensões do corpo de prova padrão para o 

ensaio de Charpy. 

 

Figura 19 - Dimensões do corpo de prova Charpy 

 
Fonte: ASTM E23, 2002 

 

Os corpos de prova foram mantidos na temperatura de ensaio imergindo-

os em nitrogênio líquido, por 10 minutos. O controle da temperatura foi realizado 

por intermédio de um termopar, como pode ser visto na Figura 20. 

 

Figura 20 - Controle de temperatura do corpo de prova Charpy-V 

 
Fonte: Própria do autor 

 

A Figura 21 apresenta diversas formas de retirada do corpo de prova e a 

respectiva posição do entalhe. Neste trabalho, a posição utilizada foi a NP, ou 
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seja, corpo de prova transversal com entalhe na longitudinal à direção de 

soldagem. 

 

Figura 21 - Posições de retirado do corpo de prova 

 

 

Nas Figura 22 e Figura 23 são apresentados exemplos dos corpos de prova 

entalhados na zona fundida e na interface, respectivamente. 

 

Figura 22 - Corpo de prova Charpy-V - Entalhe zona fundida 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Figura 23 - Corpo de prova Charpy-V - Entalhe interface 

 
Fonte: Própria do autor. 
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A escolha da temperatura de ensaio de Charpy foi feita com base em 

trabalhos, normas e a especificação técnica da Petrobras (ADDITIONAL 

REQUIREMENTS FOR Cr-Mo LOW ALLOY STEEL). Esta especificação 

apresenta valor de temperatura de ensaio Charpy-V de (-30°C) para o aço 2,25Cr 

1Mo. Uma segunda norma, API 6A (2004), exige valores de energia absorvida 

mínimo e mínimo médio de 20J e 27J, respectivamente, para temperatura de 

ensaio de (-29°C) para este tipo de aço, aplicados em equipamentos submarinos 

(Árvores de natal molhada – ANM, Base adaptadora de produção – BAP) [40; 

41]. 

Foram realizados ensaios de dureza Vickers segundo a norma ASTM E92. 

As impressões foram realizadas com carga de 10 kgf (15 s). Foram realizados 

medições de dureza ao longo de três regiões da seção transversal da junta 

soldada: topo (acabamento), meio (enchimento) e inferior (raiz) na zona fundida, 

zona termicamente afetada e metal de base. [42] 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ETAPA 1 - Soldagem exploratória 

Nesta etapa, foram definidos os parâmetros de soldagem que foram 

utilizados na soldagem de cordão único e na soldagem de juntas. Os parâmetros 

foram apresentados anteriormente na Tabela 15. Os valores obtidos através da 

aquisição de dados (tempo, tensão e corrente) são apresentados na Tabela 19 

e com base nesses valores foi calculada a energia líquida de soldagem. 

 

Tabela 19 – Parâmetros obtidos por aquisição de dados 

Parâmetros de soldagem 

Corrente 
média 

(A) 

Tensão 
média 

(V) 

Vsold 
(mm/s) 

ɳ (eficiência) 
Energia de soldagem 

líquida (kJ/mm) 

198,7 31,3 4,7 0,8 1,06 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Figura 24 é apresentado um oscilograma de tensão e corrente obtido 

durante um passe de soldagem de junta com a liga ERNiCrMo-4. 

 

Figura 24 - Oscilograma tensão e corrente 

 
Fonte: Própria do autor. 
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O oscilograma é semelhante para todos os outros passes, visto que não 

foram alterados nenhum parâmetro de soldagem para todas as condições. Pela 

observação do oscilograma é possível confirmar o que foi observado na prática: 

o processo permaneceu estável durante a soldagem. 

Estas observações são muito importantes e determinam diversas 

características básicas dos processos de soldagem, como, por exemplo, o nível 

de respingos, estabilidade do processo, verificação da poça de fusão, rigidez do 

arco etc. Estas características são importantes para evitar problemas como, falta 

de fusão na parede reta da junta. 

 

5.2 ETAPA 2 - Soldagem simples deposição 

Nesta etapa são apresentados os resultados obtidos no estudo do efeito do 

preaquecimento nas alterações metalúrgicas da soldagem com simples 

deposição utilizando as Ligas ERNiCrMo-3, ERNiCrMo-4 e ERNiCrMo-14. 

 

5.2.1. Cordões simples 

Na Figura 25 está apresentado um cordão simples logo após a soldagem. 

Este cordão ilustra bom acabamento superficial das soldagens em simples 

deposição. 

 

Figura 25 – Cordão simples logo após soldagem (350°C) 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Nas Figura 26, Figura 27 e Figura 28 são representados os ciclos térmicos 

nas condições de 35°C, 250°C e 450°C. O primeiro pico representa o 

aquecimento realizado, resfriado até chegar a temperatura de preaquecimento e 
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então iniciado a soldagem. O segundo pico representa o pico de temperatura 

durante a soldagem. 

 

Figura 26 - Ciclo térmico - ERNiCrMo-4 - 35°C 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Figura 27 - Ciclo térmico - ERNiCrMo-4 - 250°C 

 
Fonte: Própria do autor. 
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Figura 28 - Ciclo térmico - ERNiCrMo-4 - 450°C 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Na Figura 29 estão apresentadas as seções transversais de todas as 

condições soldadas. 

 

Figura 29 - Seções transversais dos cordões de solda 

 
Fonte: Própria do autor. 
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Pode-se perceber qualitativamente pela Figura 29, que para o mesmo 

material, o aumento na temperatura de preaquecimento provoca um aumento na 

zona termicamente afetada e mudanças relevantes no perfil de penetração. 

Sendo a liga ERNiCrMo-14 a que tem uma menor tendência a formação dos 

“dedos” no perfil de penetração.  

Na Tabela 20 são apresentados os valores da extensão da ZTA para todas 

as condições soldadas nesta etapa.  

 

Tabela 20 - Medida de extensão da ZTA. 

Condição ZTA (mm) 

ERNiCrMo-3-35°C 4,1±0,05 

ERNiCrMo-3-150°C 4,6±0,02 

ERNiCrMo-3-250°C 5,4±0,03 

ERNiCrMo-3-350°C 7,0±0,03 

ERNiCrMo-3-450°C 7,3±0,04 

ERNiCrMo-4-35°C 3,4±0,07 

ERNiCrMo-4-150°C 4,4±0,02 

ERNiCrMo-4-250°C 5,3±0,08 

ERNiCrMo-4-350°C 5,9±0,03 

ERNiCrMo-4-450°C 7,2±0,06 

ERNiCrMo-14-35°C 3,4±0,08 

ERNiCrMo-14-150°C 4,1±0,03 

ERNiCrMo-14-250°C 5,5±0,02 

ERNiCrMo-14-350°C 6,0±0,07 

ERNiCrMo-14-450°C 7,0±0,02 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com o resultado encontrado na Tabela 20, é possível concluir que a 

extensão da ZTA é bastante influenciada pela temperatura de preaquecimento 

da chapa, como esperado.  
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5.2.2. Caraterização microestrutural da zona fundida 

As microestruturas da zona fundida das amostras soldadas sob diferentes 

temperaturas de preaquecimento foram analisadas por MEV. A microestrutura 

obtida na zona fundida foi uma matriz austenítica, solidificada no modo celular 

dendrítico e colunar dendrítico, e com a precipitação de fases secundárias por 

toda a região interdendrítica. A segregação dos elementos (Nb, Mo, W, etc) 

durante o processo de solidificação da zona fundida é a responsável pela 

formação das fases secundárias.  

Na Figura 30 é apresentada micrografia representativa da zona fundida 

para a zona fundida da liga ERNiCrMo-3. 

 

Figura 30 - Micrografia zona fundida ERNiCrMo-3 - 35°C 

 

Fonte: Própria do autor. 
 

 

 

 

 

 

 

Precipitação na região 

interdentrítica. 

Matriz ɣ 
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De uma maneira geral, a microestrutura da zona fundida da liga ERNiCrMo-

3, independente da temperatura de preaquecimento, apresentou uma matriz ɣ, 

com a presença de fases secundárias precipitadas nas regiões interdendríticas, 

como mostra a microestrutura obtida no MEV. A Figura 30 representa uma 

microestrutura característica para a condição de 35°C de preaquecimento, 

microestrutura semelhante para as outras temperaturas.  

A Figura 31 representa micrografia representativa da zona fundida para a 

zona fundida da liga ERNiCrMo-4. 

 

Figura 31 - Micrografia zona fundida ERNiCrMo-4 - 35°C 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

A microestrutura da zona fundida da liga ERNiCrMo-4, apresentou um 

aspecto geral semelhante a zona fundida da liga ERNiCrMo-3, ou seja, foi 

constituída de uma matriz ɣ e precipitados interdendríticos de fases secundárias 

em todas as temperaturas de preaquecimento utilizadas, como mostra a Figura 

31.  

A Figura 32 apresenta uma micrografia representativa da zona fundida para 

a liga ERNiCrMo-14. As regiões mais escuras constituem a matriz ɣ, as mais 

claras correspondem às regiões interdendríticas de matriz ɣ e os precipitados 

brancos nas regiões interdendríticas são as fases secundárias. 

Matriz ɣ 

Precipitados 
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Figura 32 - Micrografia zona fundida ERNiCrMo-14 - 35°C 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

O aspecto geral da microestrutura da zona fundida da liga ERNiCrMo-14 

seguiu a mesma linha das outras duas ligas, ou seja, a microestrutura foi 

constituída de uma matriz ɣ e precipitados interdendríticos de fases secundárias 

decorrentes do fenômeno de segregação, verificadas para todas as 

temperaturas de preaquecimento utilizadas.  

Observa-se uma significativa diferença no tamanho, quantidade e 

distribuição das fases secundárias em função do metal de adição, adiante é 

apresentada resultados de quantificação de fases secundarias em função da liga 

e da temperatura de preaquecimento. 

Os resultados da quantificação de fases estão apresentados na Tabela 21. 

Estes valores correspondem ao valor médio e seu respectivo intervalo de 

confiança obtido pela análise das 40 imagens, de forma a produzir um resultado 

com 95% de confiabilidade.  

 

 

 

 

 

Matriz ɣ 

Região 

interdendrítica 

da matriz ɣ 
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Tabela 21 - Fração de precipitados obtidos da quantificação 

Fração de precipitados (%) 

Condição Média±IC Condição Média±IC Condição Média±IC 

ERNiCrMo-3 
(T0=35°C) 

1,91±0,14 
ERNiCrMo-4 

(T0=35°C) 
0,88±0,08 

ERNiCrMo-14 
(T0=35°C) 

2,00±0,13 

ERNiCrMo-3 
(T0=150°C) 

1,74±0,17 
ERNiCrMo-4 
(T0=150°C) 

0,89±0,07 
ERNiCrMo-14 

(T0=150°C) 
1,54±0,08 

ERNiCrMo-3 
(T0=250°C) 

1,62±0,09 
ERNiCrMo-4 
(T0=250°C) 

0,93±0,07 
ERNiCrMo-14 

(T0=250°C) 
1,68±0,12 

ERNiCrMo-3 
(T0=350°C) 

1,69±0,12 
ERNiCrMo-4 
(T0=350°C) 

0,78±0,03 
ERNiCrMo-14 

(T0=350°C) 
1,21±0,08 

ERNiCrMo-3 
(T0=450°C) 

1,29±0,10 
ERNiCrMo-4 
(T0=450°C) 

0,75±0,04 
ERNiCrMo-14 

(T0=450°C) 
0,93±0,07 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A discussão dos resultados da Tabela 21 será apresentada a seguir nas 

Figura 33, Figura 34 e Figura 35. 

 

Figura 33 - Fração de precipitados em função do preaquecimento-ERNiCrMo-3 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 



68 
 

Figura 34 - Fração de precipitados em função do preaquecimento-ERNiCrMo-4 

EFEITO DO PREAQUECIMENTO NA FRAÇÃO DE PRECIPITADOS - 

ERNiCrMo-4
F(4, 195)=5,9110 - p=0,00016
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 35 - Fração de precipitados em função do preaquecimento-ERNiCrMo-14 

EFEITO DO PREAQUECIMENTO NA FRAÇÃO DE PRECIPITADOS - 

ERNiCrMo-14
F(4, 195)=71,815 - p=0,0000
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Tabela 22 apresentam os valores de significância (p) e importância (F) 

da análise de variância ANOVA. 

 

Tabela 22 - Níveis de significância e importância das condições 

Liga p (Significância) F (Importância) 

ERNiCrMo-3 0,00000 12,190 

ERNiCrMo-4 0,00016 5,9110 

ERNiCrMo-14 0,00000 71,815 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Todas as condições apresentaram efeito estatisticamente significante, 

representado pelo p abaixo de 0,05. Ou seja, com 95% de confiabilidade a 

temperatura de preaquecimento influencia a fração de precipitados. O fator F 

denominado neste trabalho como importância, indica o quanto o fator 

temperatura de preaquecimento influencia na característica de resposta, fração 

de precipitados. Com base nesta informação, observou-se que dentre as ligas 

utilizadas a que apresentou maior influência (F=71,815) do preaquecimento 

sobre a precipitação foi a ERNiCrMo-14 e a que apresentou menor influência 

(F=5,9110) foi a ERNiCrMo-4. 

As condições soldadas com ERNiCrMo-4 além de sofrerem menor 

influência do preaquecimento, apresentaram também uma quantidade reduzida 

de precipitados quando comparados com as outras ligas, representado na Figura 

36. Atingindo não mais de 1% de precipitados em todas temperaturas de 

preaquecimento. 
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Figura 36 - Efeito do preaquecimento na fração de precipitados nas três ligas 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Observou-se na Figura 36 uma tendência de queda da fração de 

precipitados com o aumento da temperatura de preaquecimento, principalmente 

para as ligas ERNiCrMo-3 e ERNiCrMo-14. Uma das possíveis causas dessa 

queda na fração de precipitados pode ser associada a diferença de diluição entre 

as condições. Silva [2010], realizou um estudo detalhado sobre o efeito da 

diluição na formação de fases, constatou que o aumento da diluição promove 

uma diminuição da fração de precipitados na zona fundida. Os teores de ferro na 

zona fundida aumentam de forma significativa devido ao aumento da diluição 

associada ao aumento da temperatura de preaquecimento, tornando menor a 

fração dos elementos químicos formadores de fases precipitadas (Mo, W, Nb, Cr 

etc).  

Na Tabela 23 são apresentados os valores de diluição geométrica. Os 

resultados de diluição foram obtidos por análise da geometria dos cordões, 

através da medição da área adicionada e da área diluída. 
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Tabela 23 - Valores de diluição geométrica 

Diluição (%) 

Condição Média±IC Condição Média±IC Condição Média±IC 

ERNiCrMo-3 
(T0=35°C) 

26,7±0,7 
ERNiCrMo-4 

(T0=35°C) 
20,3±0,7 

ERNiCrMo-14 
(T0=35°C) 

18,7±0,7 

ERNiCrMo-3 
(T0=150°C) 

26,3±0,7 
ERNiCrMo-4 
(T0=150°C) 

25,3±0,7 
ERNiCrMo-14 

(T0=150°C) 
21,7±0,7 

ERNiCrMo-3 
(T0=250°C) 

31,7±0,7 
ERNiCrMo-4 
(T0=250°C) 

26,7±0,7 
ERNiCrMo-14 

(T0=250°C) 
30,3±0,7 

ERNiCrMo-3 
(T0=350°C) 

39,7±0,7 
ERNiCrMo-4 
(T0=350°C) 

32,7±0,7 
ERNiCrMo-14 

(T0=350°C) 
36,7±0,7 

ERNiCrMo-3 
(T0=450°C) 

45,7±0,7 
ERNiCrMo-4 
(T0=450°C) 

42,7±0,7 
ERNiCrMo-14 

(T0=450°C) 
41,7±0,7 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O efeito da diluição na fração de precipitado é apresentado nos gráficos 

das Figura 37, Figura 38 e Figura 39. 

 

Figura 37 - Efeito da diluição na fração de precipitados - ERNiCrMo-3 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 38 - Efeito da diluição na fração de precipitados - ERNiCrMo-4 

EFEITO DA DILUIÇÃO NA FRAÇÃO DE PRECIPITADOS - ERNiCrMo-4
F(8, 388)=747,66 - p=0,000
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 39 - Efeito da diluição na fração de precipitados - ERNiCrMo-14 

EFEITO DA DILUIÇÃO NA FRAÇÃO DE PRECIPITADOS - ERNiCrMo-14
F(8, 388)=964,63 - p=0,000
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Fonte: Elaborada pelo autor 
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Estudos realizados por Banovic;Dupont e Marder [2002] em soldagem 

dissimilar de aço inoxidável superaustenitico com ERNiCrMo-3, obtiveram a 

redução da fração de precipitados com o aumento da diluição, de forma 

semelhante ao resultado aqui apresentado. [44] 

Apesar do comportamento ter sido semelhante, e a fração de precipitados 

ser muito pequena, é possível observar que a liga C-276 apresentou, em média, 

a metade da fração de precipitados que as outras duas ligas. Acredita-se que 

esse comportamento ocorreu devido aos teores menores de Cr, Mo, e W, 

constatado pela composição química global da liga, e ao alto teor de ferro 

presente no metal de adição. 

Também foi realizada uma análise da composição química global da zona 

fundida através de espectroscopia de emissão ótica. No entanto, existe um erro 

associado a medição de alguns elementos. Desta forma, foi realizado uma 

regressão linear com o teor do elemento medido pela espectrometria e o teor do 

elemento calculado baseada na diluição e então, realizada a validação para 

utilização do cálculo do teor dos elementos que apresentaram erro na medida.  

 

A regressão linear foi feita para o ferro e para o níquel. O cálculo da 

composição química foi baseado na seguinte equação: 

 

                               Equação 11 

 

Onde: 

XZF=Teor do elemento X na zona fundida; 

XMB=Teor do elemento X no metal de base; 

XMA=Teor do elemento X no metal de adição; 

D=Diluição. 

 

Na Tabela 24 são apresentados os valores dos teores de ferro e teores de 

níquel medido por espectrometria e calculados baseados na                                

Equação 11 para a liga ERNiCrMo-3. 

 

 

 

𝑋𝑍𝐹(%) = 𝐷. 𝑋𝑀𝐵 + (1 − 𝐷)𝑋𝑀𝐴 
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Tabela 24 - Valores de teores de ferro e níquel medido e calculado - ERNiCrMo-3 

ERNiCrMo-3 

Temperatura 

T0 (°C) 

Teor de Ferro 

medido (%) 

Teor de Ferro 

calculado (%) 

Teor de Níquel 

medido (%) 

Teor de Níquel 

calculado (%) 

35 23,7 25,7 48,7 47,2 

150 22,1 25,4 49,8 47,5 

250 31,9 30,6 42,8 44,0 

350 41,2 38,2 35,9 38,8 

450 42,7 43,9 34,5 35,0 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 40 e Figura 41 são apresentados os gráficos de regressão linear 

para o ferro e o níquel para a liga ERNiCrMo-3 com seus respectivos valores de 

(COD – Coefficient of Determination). O COD fornece uma medida de quão bem 

os resultados observados são replicados pelo modelo. Os valores de COD 

variam de 0 a 1, no qual valores próximos de 1 indicam uma forte correlação. 

Para os elementos ferro e níquel da ERNiCrMo-3 os valores de COD foram 0,94 

e 0,95 representando uma ótima correlação, desta forma pode-se utilizar                                

Equação 11 para calcular o teor de outros elementos, por exemplo, cromo, 

nióbio, molibdênio e tungstênio. 

 

Figura 40 - Regressão linear para o ferro - ERNiCrMo-3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 41 - Regressão linear para o níquel - ERNiCrMo-3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 25 são apresentados os valores dos teores de ferro e teores de 

níquel medido por espectrometria e calculados baseados na                                

Equação 11 para a liga ERNiCrMo-4. 

 

Tabela 25 - Valores de teores de ferro e níquel medido e calculado - ERNiCrMo-4 

ERNiCrMo-4 

Temperatura 

T0 (°C) 

Teor de Ferro 

medido (%) 

Teor de Ferro 

calculado (%) 

Teor de Níquel 

medido (%) 

Teor de Níquel 

calculado (%) 

35 22,6 24,3 46,4 45,3 

150 26,8 28,8 42,8 42,4 

250 27,9 30,1 41,7 41,6 

350 34,9 35,5 36,7 38,2 

450 43,6 44,4 29,7 32,6 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 42 e Figura 43 são apresentados os gráficos de regressão linear 

para o ferro e o níquel para a liga ERNiCrMo-4 com seus respectivos valores de 

(COD – Coefficient of Determination). Para os elementos ferro e níquel da 

ERNiCrMo-4 os valores de COD foram 0,99 e 0,99 representando uma ótima 

correlação. 
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Figura 42 - Regressão linear para o ferro - ERNiCrMo-4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 43 - Regressão linear para o níquel - ERNiCrMo-4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Tabela 26 são apresentados os valores dos teores de ferro e teores de 

níquel medido por espectrometria e calculados baseados na                                

Equação 11 para a liga ERNiCrMo-14. 

 

Tabela 26 - Valores de teores de ferro e níquel medido e calculado - ERNiCrMo-14 

ERNiCrMo-14 

Temperatura 

T0 (°C) 

Teor de Ferro 

medido (%) 

Teor de Ferro 

calculado (%) 

Teor de Níquel 

medido (%) 

Teor de Níquel 

calculado (%) 

35 16,3 18,2 48,4 47,3 

150 19,9 21,0 43,2 45,5 

250 26,2 29,3 38,6 40,5 

350 35,5 35,4 32,3 36,8 

450 40,9 40,2 29,1 33,9 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Figura 44 e Figura 45 são apresentados os gráficos de regressão linear 

para o ferro e o níquel para a liga ERNiCrMo-14 com seus respectivos valores 

de (COD – Coefficient of Determination). Para os elementos ferro e níquel da 

ERNiCrMo-14 os valores de COD foram, respectivamente, 0,99 e 0,98, 

representando uma ótima correlação. 

 

Figura 44 -Regressão linear para o ferro - ERNiCrMo-14 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 45 - Regressão linear para o níquel - ERNiCrMo-14 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, foi realizada uma estimativa dos teores dos principais elementos 

formadores de fases secundárias (Cr, Mo, Nb e W) da zona fundida. Os valores 

estimados são apresentados nas Tabela 27, Tabela 28 e Tabela 29. 

 

Tabela 27 – Teores de Mo, Cr e Nb na zona fundida – ERNiCrMo-3 

ERNiCrMo-3 

Temperatura T0 (°C) %Mo %Cr %Nb 

35 6,9 16,8 2,5 

150 6,9 16,9 2,6 

250 6,5 15,8 2,4 

350 5,8 14,2 2,1 

450 5,4 13,0 1,9 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 28 - Teores de Mo, Cr e W na zona fundida – ERNiCrMo-4 

ERNiCrMo-4 

Temperatura T0 (°C) %Mo %Cr %W 

35 13,1 13,2 2,6 

150 12,4 12,5 2,5 

250 12,1 12,3 2,4 

350 11,2 11,5 2,2 

450 9,7 10,1 1,9 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 29 - Teores de Mo, Cr e W na zona fundida – ERNiCrMo-14 

ERNiCrMo-14 

Temperatura T0 – (°C) %Mo %Cr %W 

35 13,5 17,0 3,2 

150 13,0 16,5 3,1 

250 11,7 14,9 2,7 

350 10,7 13,7 2,5 

450 9,9 12,8 2,3 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 46 e Figura 47 observa-se a redução no teor dos elementos Mo 

e Nb com o aumento da temperatura de preaquecimento e, consequentemente, 

aumento na diluição. Isto explica o fato da redução de precipitados com o 

aumento da diluição, ou seja, a quantidade de elementos disponíveis pra 

formação de fases é reduzida de forma significativa. Foi o mesmo 

comportamento para os outros elementos (Cr e W) nas condições das três ligas 

de níquel. 

 

Figura 46 – Efeito do preaquecimento no teor de molibdênio na zona fundida – ERNiCrMo-3 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 47 - Efeito do preaquecimento no teor de nióbio na zona fundida – ERNiCrMo-3 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As análises de EDX de alguns precipitados foram realizadas somente em 

duas condições de preaquecimento em cada liga, nas temperaturas de 35°C e 

450°C, com objetivo de se tentar obter maiores informações sobre a precipitação. 

Na Tabela 30 é apresentada a composição dos principais elementos 

químicos presentes nos precipitados da liga ERNiCrMo-3, obtidos por EDX. 

 

Tabela 30 - Composição química dos precipitados - ERNiCrMo-3 

ERNiCrMo-3 

Temperatura T0 
(°C) 

%Fe %Ni %Cr %Mo %Nb 

35 15,6 34,1 12,8 18,2 18,8 

35 15,7 34,5 13,0 16,9 18,4 

35 18,3 33,4 14,4 13,0 19,5 

35 12,0 26,6 10,6 13,9 16,8 

35 17,6 30,9 13,4 12,2 11,8 

450 26,4 21,5 8,9 8,1 33,1 

450 12,3 8,9 4,7 6,3 54,5 

450 30,4 24,5 10,7 7,9 25,6 

450 21,5 16,3 7,9 7,6 46,2 

450 25,9 23,5 10,0 12,9 15,6 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Figura 48 são apresentados as micrografias e os EDX de precipitados 

da liga ERNiCrMo-3, para as temperaturas de 35°C e 450°C, respectivamente.  

Essas morfologias foram comumente observadas nas zonas fundidas da 

liga ERNiCrMo-3, é uma estrutura alongada na forma de bastonetes ou em 

alguns casos apresentando morfologia eutética. A Figura 48 apresenta alguns 

destes precipitados na região interdendrítica da matriz austenítica. A análise 

química de EDX destes precipitados revelou um alto teor de Nb, com cerca de 

19% em peso para preaquecimento de 35°C e 33% de nióbio para 450°C de 

preaquecimento, sendo necessário uma análise detalhada da segregação deste 

elemento. Visto que o metal de adição possui cerca de 3,5% de nióbio, sem levar 

em conta o efeito da diluição. 

 

Figura 48 - Precipitados e EDX - ERNiCrMo-3 a) 35°C e b) 450°C 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Na Figura 49 e Figura 50 são apresentados os gráficos do efeito da 

temperatura de preaquecimento no teor de ferro e níquel dos precipitados da liga 

ERNiCrMo-3, respectivamente. 
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Figura 49 - Efeito da temperatura no teor de ferro dos precipitados – ERNiCrMo-3 

TEOR DE FERRO DOS PRECIPITADOS - ERNiCrMo-3

F(1, 8)=5,1351 - p=0,05322

35 450

Temperatura de preaquecimento (°C)

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

T
eo

r 
d

e 
fe

rr
o
 (

%
)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Figura 50 - Efeito da temperatura no teor de níquel dos precipitados – ERNiCrMo-3 

TEOR DE NÍQUEL DOS PRECIPITADOS - INCONEL 625

F(1, 8)=16,121 - p=0,00387
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que o teor de ferro do precipitado aumentou, decorrente do 

aumento da diluição. Consequentemente o teor de níquel do precipitado diminui. 

Na Figura 51 e Figura 52 observa-se uma queda significativa nos teores de 

molibdênio e cromo com o aumento da temperatura de preaquecimento. Para o 

nióbio (Figura 53) observa-se o aumento no teor do elemento da temperatura de 
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35°C para a temperatura de 450°C. Para se avaliar melhor estes 

comportamentos, foi realizada uma avaliação do coeficiente de distribuição (k). 

 

Figura 51 – Efeito da temperatura no teor de molibdênio dos precipitados – ERNiCrMo-3 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 52 - Efeito da temperatura no teor de cromo dos precipitados – ERNiCrMo-3 

TEOR DE CROMO DOS PRECIPITADOS - ERNiCrMo-3
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 53 - Efeito da temperatura no teor de nióbio dos precipitados – ERNiCrMo-3 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O coeficiente de distribuição k é um parâmetro que auxilia na avaliação do 

processo de segregação durante a solidificação, este coeficiente nos fornece 

informações sobre a direção e intensidade da segregação de um determinado 

elemento durante a solidificação de uma liga. A Tabela 31 apresenta as 

concentrações do centro da dendrita (Cs) e a composição nominal da liga (C0), 

na qual C0 foi determinado baseado na diluição (Tabela 27). As análises 

químicas foram obtidas por EDX. Foram realizadas análises para as condições 

de preaquecimento de 35°C e 450°C. 

 

Tabela 31 - Coeficiente de distribuição (k) - ERNiCrMo-3 

ERNiCrMo-3 

Elemento 
Temperatura T0=35°C Temperatura T0=450°C 

Cs C0 k Cs C0 k 

Fe 26,2±1,5 25,7 1,01 46,6±1,8 43,9 1,06 

Ni 49,0±1,0 47,2 1,04 34,9±1,5 35,0 1,00 

Cr 17,2±0,5 16,6 1,04 12,7±0,8 13,0 0,98 

Mo 7,3±0,4 7,4 0,99 5,2±0,4 5,4 0,96 

Nb 1,4±0,1 2,6 0,54 0,53±0,2 1,9 0,28 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para a condição de T0=35°C, os coeficientes de distribuição (k) de alguns 

elementos como o níquel, ferro e cromo apresentaram valores pouco superior a 

1, indicando uma leve segregação destes elementos para o sólido. O molibdênio 

apresentou um coeficiente de distribuição pouco inferior a 1, provavelmente 

segregando para o líquido e enriquecendo a região interdendrítica. Já o nióbio 

apresentou valor de 0,54 apresentando uma forte segregação para o líquido 

tornando a região interdentrítica rica em nióbio.  

Para a temperatura de preaquecimento de 450°C o comportamento foi 

semelhante para todos elementos, exceto ao nióbio que apresentou um valor de 

k menor (k=0,28) do que na condição de 35°C. O que indica que a segregação 

foi ainda mais forte na direção do líquido. Desta forma, o aumento do teor de 

nióbio do precipitado (Figura 47) pode ter sido decorrente da redução do 

coeficiente de distribuição. A segregação de nióbio é a principal responsável pela 

formação das fases secundária observadas na microestrutura de soldagem da 

liga ERNiCrMo-3.  

Alguns autores, avaliando a microsegregação na soldagem dissimilar entre 

a liga 625 e aço inoxidável superaustenítico, verificaram a redução do coeficiente 

de distribuição (k) do nióbio (Tabela 32). Silva [2010] obteve valores de k=0,5 

para o nióbio em soldagem de revestimentos com diluição de 9,1%. [11; 43; 44]  

 

Tabela 32 - Valores da literatura para coeficiente de distribuição – ERNiCrMo-3 

Elemento 
Diluição geométrica 

58% 50% 37% 19% 

Fe 1,12 1,08 1,10 1,09 

Ni 1,09 1,07 1,06 1,05 

Cr 0,95 0,84 0,91 0,90 

Mo 0,76 0,77 0,79 0,85 

Nb 0,27 0,32 0,40 0,45 

Fonte: Banovic, 2002 

 

Na Figura 54 são apresentados as micrografias e os EDX de precipitados 

da liga ERNiCrMo-4, para as temperaturas de 35°C e 450°C, respectivamente  
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Figura 54 - Precipitados e EDX - ERNiCrMo-4 a) 35°C e b) 450°C 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Os resultados de EDX indicam que as fases secundárias formadas durante 

a solidificação da liga ERNiCrMo-4 são ricas principalmente em molibdênio e 

tungstênio. O teor de molibdênio do precipitado apresenta um aumento de 

acordo com o aumento da temperatura de preaquecimento de 35°C para 450°C. 

O molibdênio é um forte formador de fases TCP como µ, P e σ, podendo gerar 

uma microestrutura bastante complexa formada por diversas fases. Com base 

no exposto acima é de se esperar que o molibdênio seja o elemento chave na 

precipitação de fases secundárias nesta liga. Todas estas fases podem ter se 

formado, no entanto é difícil a identificação delas por MEV, sendo necessário 

utilização de microscopia eletrônica de transmissão (MET) e outras técnicas para 

diferenciação delas. 

Na Tabela 33 é apresentada a composição dos principais elementos 

químicos presentes nos precipitados da liga ERNiCrMo-4, obtidos por EDX.  
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Tabela 33 - Composição química dos precipitados - ERNiCrMo-4 

ERNiCrMo-4 

Temperatura T0 
(°C) 

%Fe %Ni %Cr %Mo %W 

35 14,3 24,1 16,3 32,7 12,6 

35 13,6 22,9 17,5 33,9 12,1 

35 14,2 23,2 16,3 32,4 13,0 

35 15,6 22,6 16,0 33,8 12,6 

35 15,3 23,2 16,2 32,9 12,5 

450 21,9 16,7 12,3 39,8 9,3 

450 22,6 17,3 12,1 39,7 6,6 

450 22,8 16,4 12,8 38,6 9,8 

450 23,4 18,1 12,2 39,3 6,2 

450 22,1 17,0 13,3 39,8 8,0 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O comportamento para o ferro e níquel das condições soldadas com 

ERNiCrMo-4 foram semelhantes ao ERNiCrMo-3. Para os outros elementos (Cr, 

Mo e W) o comportamento está representado na Figura 55, Figura 56 e Figura 

57. 

 

Figura 55 - Efeito da temperatura no teor de cromo dos precipitados – ERNiCrMo-4 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Vale ressaltar que a variação da composição química entre as fases µ, P e 

σ não é tão grande e suas morfologias são semelhantes. 
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Figura 56 - Efeito da temperatura no teor de molibdênio dos precipitados – ERNiCrMo-4 

TEOR DE MOLIBDÊNIO DOS PRECIPITADOS - ERNiCrMo-4
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 57 - Efeito da temperatura no teor de tungstênio dos precipitados – ERNiCrMo-4 

TEOR DE TUNGSTÊNIO DOS PRECIPITADOS - ERNiCrMo-4

F(1, 8)=39,803 - p=0,00023
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que o teor de molibdênio subiu com o aumento da temperatura 

de preaquecimento. Isto pode ser explicado pelo fato do molibdênio apresentar 
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um menor valor do coeficiente de distribuição, que saiu do valor de k=0,90 em 

35°C para k=0,82 em 450°C. os valores do coeficiente k para os elementos da 

liga ERNiCrMo-4 são apresentados na Tabela 33. 

 

Tabela 34 - Coeficiente de distribuição (k) - ERNiCrMo-4 

ERNiCrMo-4 

Elemento 
Temperatura T0=35°C Temperatura T0=450°C 

Cs C0 k Cs C0 k 

Fe 23,5±1,3 24,3 0,97 49,3±1,7 44,4 1,11 

Ni 47,3±1,0 45,3 1,04 33,1±1,2 32,6 1,02 

Cr 13,7±0,4 13,3 1,03 10,4±0,5 10,1 1,04 

Mo 11,9±0,4 13,1 0,90 8,0±0,8 9,7 0,82 

W 2,5±0,1 2,7 0,93 1,8±0,3 1,9 0,95 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Na Tabela 35 são apresentados valores de k para a liga ERNiCrMo-4, 

obtidos por Silva [2010] e Aguiar [2010] em soldagem de revestimentos e os 

valores obtidos na soldagem de simples deposição neste trabalho. 

Pode-se observar os valores encontrados neste trabalho são coerentes de 

acordo com trabalhos listados na literatura. De forma qualitativa, os elementos 

molibdênio e tungstênio apresentam valores de k menor que 1. 

 

Tabela 35 - Valores da literatura para coeficiente de distribuição – ERNiCrMo-4 

Elemento 
k (literatura) k (obtido) 

Silva, 2010 Aguiar, 2010 35°C 450°C 

Fe 1,10 1,04 0,97 1,11 

Ni 1,06 1,06 1,04 1,02 

Cr 1,00 1,00 1,03 1,04 

Mo 0,79 0,84 0,90 0,82 

W 0,92 0,94 0,93 0,95 
Fonte: Silva [2010]; Aguiar [2010]; Própria do autor 

 

Na Figura 58 são apresentadas as micrografias e os EDX de precipitados 

da liga ERNiCrMo-14, para as temperaturas de 35°C e 450°C, respectivamente  

Da mesma forma que a liga ERNiCrMo-4, a liga ERNiCrMo-14 apresentou 

precipitados ricos em molibdênio. Novamente, pode-se afirmar que o molibdênio 

é um elemento chave na precipitação de fases secundárias nas ligas de níquel, 

visto que os precipitados das ligas ERNiCrMo-4 e ERNiCrMo-14 apresentam 

teores elevados de molibdênio nas suas composições químicas. Fato 

comprovado por outros estudos. [11; 28; 45] 
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Figura 58 - Precipitados e EDX - ERNiCrMo-14 a) 35°C e b) 450°C 

 
Fonte: Própria do autor 

 

Os precipitados da liga ERNiCrMo-14 são semelhantes aos precipitados 

encontrados na liga ERNiCrMo-4. São precipitados com altos teores de 

molibdênio (cerca de 35%), como pode ser observado valores de EDX. Diversos 

autores relatam que o molibdênio é o principal elemento formador de fases TCP. 

[11; 45] Na Tabela 36 é apresentada a composição dos principais elementos 

químicos presentes nos precipitados da liga ERNiCrMo-14, obtidos por EDX. 

 

Tabela 36 - Composição química dos precipitados - ERNiCrMo-14 

ERNiCrMo-14 

Temperatura T0 
(°C) 

%Fe %Ni %Cr %Mo %W 

35 11,9 28,6 16,3 30,7 12,6 

35 10,7 27,7 16,3 33,9 11,1 

35 10,4 24,9 16,0 35,6 13,0 

35 9,8 21,5 15,0 40,9 12,6 

35 11,7 27,7 17,7 30,4 4,2 

450 26,5 18,9 13,6 34,8 6,2 

450 22,1 15,8 12,5 38,2 11,2 

450 23,6 16,5 13,4 39,6 6,6 

450 24,2 16,5 13,6 38,4 7,2 

450 23,2 15,5 13,5 35,9 11,6 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os precipitados da soldagem com a liga ERNiCrMo-14 apresentaram o 

mesmo comportamento da liga ERNiCrMo-4, valores dos coeficientes de 

distribuição do tungstênio e do molibdênio menores que 1. Na Tabela 37 estão 

listados os valores de k para a liga ERNiCrMo-14. 

 

Tabela 37 - Coeficiente de distribuição (k) - ERNiCrMo-14 

ERNiCrMo-14 

Elemento 
Temperatura T0=35°C Temperatura T0=450°C 

Cs C0 k Cs C0 k 

Fe 18,3±0,6 18,2 1,01 45,7±1,5 40,2 1,13 

Ni 49,2±1,5 47,3 1,04 34,7±1,1 33,9 1,02 

Cr 16,9±0,4 17,1 0,99 12,6±0,2 12,8 0,98 

Mo 12,5±0,3 13,5 0,92 8,5±0,2 9,9 0,85 

W 2,9±0,2 3,2 0,91 2,1±0,1 2,3 0,91 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que o valor de k para o molibdênio diminuiu com o aumento da 

temperatura de preaquecimento de 35°C para 450°C, apesar de não ter sido 

estatisticamente significante a diferença entre os teores de molibdênio, 

representado na Figura 59.  

 

Figura 59 - Efeito da temperatura no teor de molibdênio dos precipitados – ERNiCrMo-14 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Tabela 38 são apresentados valores de k para a liga ERNiCrMo-14, 

obtidos por Silva [2010] e Aguiar [2010] em soldagem de revestimentos. As 

diluições para estes valores foram de 7,5% e 1,2%, respectivamente. 

 

Tabela 38 - Valores da literatura para coeficiente de distribuição – ERNiCrMo-14 

Elemento 
k (literatura) k (obtido) 

Silva, 2010 Aguiar, 2010 35°C 450°C 

Fe 1,02 0,94 1,01 1,13 

Ni 1,14 1,04 1,04 1,02 

Cr 0,96 0,98 0,99 0,98 

Mo 0,89 0,87 0,92 0,85 

W 0,94 1,10 0,91 0,91 
Fonte: Silva [2010]; Aguiar [2010]; Própria do autor. 
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5.2.3. Considerações finais  

 

Baseado nos resultados obtidos é possível realizar algumas considerações 

a respeito do estudo da temperatura de preaquecimento: 

 

 Existe uma tendência de redução de fração de precipitados com o 

aumento da diluição devido à redução na concentração dos 

elementos formadores de fases secundárias. 

 ERNiCrMo-3 – Aumento do teor de ferro devido a diluição, reduz a 

solubilização do nióbio, molibdênio e cromo na fase ɣ. O coeficiente 

de distribuição do nióbio, molibdênio e cromo diminui com o aumento 

do teor de ferro na zona fundida. Tornando mais intensa a 

segregação destes elementos. 

 ERNiCrMo-4 – Nesta liga, a adição de ferro reduz o coeficiente de 

distribuição somente do molibdênio e não reduz com grande 

intensidade. A liga ERNiCrMo-4 tende a sofrer menor precipitação 

do que as demais e também sofrer uma menor variação de 

precipitação em função da temperatura de preaquecimento.  

 ERNiCrMo-14 – Nesta liga, a adição de ferro reduz os coeficientes 

de distribuição do cromo e molibdênio, aumentando a segregação 

destes. Nestas condições foram encontrados valores médios de 

precipitados maiores do que a ERNiCrMo-4. 

 

Com estas constatações, decidiu-se utilizar as ligas ERNiCrMo-3 e 

ERNiCrMo-4 para soldagem das juntas com três níveis de temperatura, sendo 

estes detalhados mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

5.3 ETAPA 3 –Soldagem de juntas 

Baseado nos resultados obtidos na soldagem de simples deposição, foi 

então elaborada uma matriz de experimentos para a soldagem das juntas. 

Nesta etapa foram realizadas as seguintes combinações: 

 

 Metal de adição: 2 níveis (ERNiCrMo-3 e ERNiCrMo-4) 

 Temperatura de interpasse: 3 níveis (35°C, 150°C e 350°C) 

 

Na Tabela 39 está representada a matriz de experimentos para a soldagem 

de juntas. 

 

Tabela 39 – Matriz experimentos soldagem de juntas 

Condição Metal de adição Temperatura Ti (°C) 

J1 

ERNiCrMo-3 

35 

J2 150 

J3 350 

J4 

ERNiCrMo-4 

35 

J5 150 

J6 350 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foram seis juntas soldadas, três com a liga ERNiCrMo-3 e três com a 

ERNiCrMo-4. A escolha da liga ERNiCrMo-3 foi devido à grande 

utilização/aplicabilidade desta liga na indústria, desde aplicações de 

revestimentos resistente à corrosão, aplicações em reparos, amanteigamentos, 

enchimento de juntas dissimilares etc. Pelos resultados anteriores, a liga 

ERNiCrMo-4 mostrou não ser influenciada pela temperatura de preaquecimento. 

Cada junta foi preenchida com exatos 12 passes para que não houvesse 

diferença na quantidade de ciclos térmicos impostos na junta.  

Na Figura 60 é apresentado o posicionamento para a realização do primeiro 

passe da junta. 
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Figura 60 - Posicionamento para o primeiro passe 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Na Figura 61 está ilustrado um exemplo de passe de soldagem no 

enchimento da junta. 

 

Figura 61 – Soldagem de juntas –ERNiCrMo-4 -  Temperatura de interpasse 350°C 

 
Fonte: Própria do autor. 
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A liga ERNiCrMo-4 apresentou uma melhor molhabilidade na soldagem das 

juntas, comparado com a ERNiCrMo-3, mesmo sem aplicação de temperatura 

de interpasse elevada. Isto facilitou bastante a soldagem e diminuiu os riscos de 

problemas associados a falta de fusão entre passes ou no lado reto do chanfro.  

Na Figura 62 é mostrada uma junta soldada após a deposição de 12 passes.  

 

Figura 62 - Junta soldada 

 
Fonte: Própria do autor. 
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Na Figura 63 são apresentadas as seções transversais das juntas 

soldadas. Estas foram utilizadas para caracterização microestrutural. 

 

Figura 63 - Seção transversal das juntas soldadas a) ERNiCrMo-3-Ti=35°C, b) ERNiCrMo-3-
Ti=150°C, c) ERNiCrMo-3-Ti=350°C, d) ERNiCrMo-4-Ti=35°C e) ERNiCrMo-4-Ti=150°C e f) 
ERNiCrMo-4-Ti=350°C 

  
Fonte: Própria do autor. 

 

Observa-se na Figura 63 que as juntas não apresentaram defeitos 

associados a falta de fusão, com exceção da Figura 63b que apresentou uma 

falta de fusão no terceiro passe, mas que não comprometeu os resultados de 

propriedades mecânicas realizados neste trabalho. 

 

Falta de 

fusão 
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Adiante são apresentados os resultados obtidos no estudo do efeito da 

temperatura de interpasse nas alterações metalúrgicas na soldagem de juntas 

utilizando as Ligas ERNiCrMo-3 e ERNiCrMo-4. 

 

5.3.1. Caracterização do metal de base e ZTA. 

Segundo Bhadeshia, o aço 2,25Cr-1Mo usualmente tem uma 

microestrutura bainítica superior, mas pode conter quantidades substanciais de 

ferrita. [16]  

A microestrutura do metal de base obtida neste trabalho é 

predominantemente bainítica, visto na Figura 64. 

 

Figura 64 - Microestrutura ASTM A182-F22 Normalizado e revenido – 500x 

 
Fonte: Própria do autor 

 

A microestrutura da ZTA se distingue do metal de base, por variações de 

tamanho de grão e pelo tipo e extensão dos precipitados secundários. A 

heterogeneidade da ZTA é resultado de um complexo ciclo térmico a que esta 

região está sujeita durante o processo de soldagem. A Figura 65 representa a 

ZTA do aço ASTM A182-F22 utilizando temperatura de interpasse de 35°C 
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Figura 65 - Micrografia referente à ZTA ASTM A182-F22- ERNiCrMo-3-35°C – 500x 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Na Figura 66 é apresentada a ZTA do aço ASTM A182-F22 utilizando 

temperatura de interpasse de 350°C.  

 

Figura 66 - Micrografia referente à ZTA ASTM A182-F22 - ERNiCrMo-3-350°C – 500x 

 
Fonte: Própria do autor. 
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As duas micrografias (Figura 65 e Figura 66) foram obtidas 

aproximadamente na mesma região de enchimento. É possível observar que na 

soldagem com temperatura de interpasse igual a temperatura ambiente (35°C), 

não houve a formação de possíveis carbonetos no contorno de grão. 

Silva;;Miranda;;Motta;;Ferreira;;Reppold; e Dalpiaz [2013] e Peng [2010], 

realizaram soldagem similar do aço 2,25Cr-1,0Mo e obtiveram microestrutura da 

ZTA semelhante à observada na Figura 66, associando esses precipitados nos 

contornos dos grãos com carbonetos. [10] 

Saroja [1994], Petrobras [2009] e Peng [2010] avaliaram a formação de 

carbonetos no aço 2,25Cr 1Mo, apresentando a microestrutura resultante e os 

tipos de carbonetos formados em função do tratamento térmico na Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Microestrutura e carbonetos 2,25Cr 1 Mo 

Aço 
Tratamento 

térmico 
Microestrutura 

Tipos de 

carbonetos 

2,25Cr-1,0Mo 

Normalizado Bainita M3C 

Normalizado e 

revenido 
Bainita + Ferrita M23C6+M6C 

Fonte: Saroja [1994], Jayan [1999], Peng [2010] 

 

Várias técnicas, como a microscopia óptica, microscopia de transmissão 

(MET), e EDX são amplamente empregadas para estudar a microestrutura dos 

carbonetos. Entretanto, usando microscopia óptica é difícil distinguir as formas e 

tipos de carbonetos, para os quais são necessárias a realização de análises de 

microscopia eletrônica de transmissão e EDX. 
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5.3.2. Caracterização microestrutural - ZF 

A microestrutura da zona fundida das amostras soldadas sob diferentes 

temperaturas de interpasse foram analisadas por MEV. Na Figura 67 é 

apresentada micrografia representativa da zona fundida para a região do 

enchimento. O comportamento foi semelhante as microestruturas obtidas na 

etapa anterior. Uma matriz ɣ (escura), matriz ɣ interdendrítica (cinza claro) e 

precipitados na região interdendrítica (brilhante). Microestrutura bastante 

característica das ligas de níquel estudadas neste trabalho. 

 

Figura 67 - Micrografia da zona fundida - ERNiCrMo-3 – Ti=35°C 

 
Fonte: Própria do autor. 
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Na Figura 68 é apresentada uma micrografia referente a zona fundida da 

liga ERNiCrMo-4 na temperatura de interpasse de 35°C. Observa-se, 

qualitativamente, que o tamanho e a quantidade de precipitados aparenta ser 

diferente. Avaliação quantitativa dos precipitados é apresentada a seguir.  

 

Figura 68 - Micrografia da zona fundida - ERNiCrMo-4 - Ti=35°C 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Na Tabela 41 são apresentados os valores de fração de precipitados 

obtidos na quantificação por imagens das juntas soldadas. As micrografias 

também foram obtidas por MEV, no modo SE (Secondary electron) com 

ampliação de 1000X, e utilizou-se um programa de segmentação para a 

realização das análises de imagens. A análise da fração de precipitados é 

independente do tipo de precipitado. [37] 

 

 

 

 

 

Matriz interdendrítica ɣ 



103 
 

Tabela 41 - Fração de precipitados - Soldagem de juntas 

Fração de precipitados – Juntas soldadas 

Condição Média±IC Condição Média±IC 

ERNiCrMo-3 
(Ti=35°C) 

1,35±0,10 
ERNiCrMo-4 

(Ti=35°C) 
0,82±0,08 

ERNiCrMo-3 
(Ti=150°C) 

0,87±0,11 
ERNiCrMo-4 
(Ti=150°C) 

0,70±0,05 

ERNiCrMo-3 
(Ti=350°C) 

0,92±0,09 
ERNiCrMo-4 
(Ti=350°C) 

0,69±0,06 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nas Figura 69 e Figura 70 são apresentados os gráficos do efeito da 

temperatura de interpasse na fração de precipitados. 

 

Figura 69 - Efeito do interpasse na fração de precipitados - ERNiCrMo-3 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 70 - Efeito do interpasse na fração de precipitados - ERNiCrMo-4 

EFEITO DA TEMPERATURA DE INTERPASSE NA FRAÇÃO DE
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados mostraram que dependendo da temperatura de interpasse 

empregada, variações estatisticamente significativas em termos de fração 

volumétrica de fases secundárias podem ser observadas. No entanto, estes 

valores são pequenos, atingindo no máximo 1,4 % para a liga ERNiCrMo-3 e 

0,80% para a liga ERNiCrMo-4.  

Existe claramente uma tendência de redução na fração de precipitados, de 

acordo com o aumento da temperatura de interpasse. Alguns fatos podem estar 

relacionados com este comportamento. O primeiro é o aumento da diluição com 

o aumento da temperatura de interpasse. Como foi visto nos ensaios de simples 

deposição, o aumento da diluição, reduz o teor dos elementos formadores de 

fases secundárias. Alguns trabalhos relatam que o aumento do teor de ferro 

estaria associado à uma tendência de redução da formação de fases 

secundárias em ligas do tipo Ni-Cr-Mo, por diluir o teor de elemento de liga no 

volume da zona fundida, reduzindo a segregação. O segundo, está relacionado 

com a temperatura de interpasse que influencia na velocidade de solidificação 

do metal líquido, afetando os mecanismos de segregação de soluto e 

consequente na formação das fases secundárias. O terceiro é que o 
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reaquecimento, devido a soldagem multipasse, atinja temperatura elevadas e, 

dependendo dos valores de temperatura, ocorra a dissolução de alguns 

precipitados.. [11; 31; 43; 44; 48] 

Na Figura 71 está representado o efeito da liga na fração de precipitados 

baseado em todas as temperaturas. Observa-se que a liga ERNiCrMo-3 

apresenta uma quantidade maior de precipitados do que a ERNiCrMo-4. Este 

fato pode estar relacionado com o coeficiente de distribuição (k) avaliado na 

etapa de ensaios de simples deposição. Como foi visto, a liga ERNiCrMo-3 tem 

nióbio na sua composição, sendo este um dos principais formadores de fases 

secundárias. Foi mostrado também que o coeficiente (k) reduz 

consideravelmente com o aumento do teor de ferro na liga. Para a liga 

ERNiCrMo-4 os coeficientes (k) dos principais elementos formadores de fases 

secundarias (cromo, tungstênio, molibdênio, etc) são em média 0,95, ou seja, 

são valores que não representam uma forte segregação. 

 

Figura 71 - Efeito da liga na fração de precipitados 

EFEITO DA LIGA NA FRAÇÃO DE PRECIPITADOS
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.3.3. Propriedades mecânicas 

5.3.3.1. Ensaio de dureza Vickers 

 

O ensaio de dureza Vickers (HV) serve de complemento aos ensaios 

metalográficos na caracterização das microestruturas apresentadas pelas 

amostras de junta soldada. Assim, no ensaio metalográfico as diferentes 

microestruturas são visualmente observadas e registradas e, através do perfil de 

dureza, são verificadas as diferenças relativas a esta grandeza ao longo das 

diferentes regiões das amostras. 

O estudo da ZTA por meio de ensaios de dureza é importante para avaliar 

essa propriedade em um nível macroestrutural e assim analisar a relação 

resistência/fragilidade da ZTA como um todo. Esse estudo se faz necessário 

também para verificar a adequação do procedimento de soldagem empregado 

às normas vigentes utilizadas, uma vez que um dos critérios utilizados por tais 

normas é a dureza. Segundo a norma NACE-MR0175, o valor máximo de dureza 

permitido é 250 HV10 em juntas soldadas. 

Na Tabela 42 é apresentado o valor de dureza para o metal de base. Esse 

valor foi medido no metal de base de todas as juntas soldadas. Não foi observada 

diferença relevante nas medidas. 

 

Tabela 42 - Dureza - metal de base 

Condição Dureza (HV10) 

Metal de base 223±4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Estes valores de dureza do metal de base estão de acordo com os valores 

exigidos em norma do aço 2,25Cr 1Mo, que exigem que o metal base apresente 

dureza média de 220HV10. [33; 49] 
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Na Tabela 43 são apresentados os valores de dureza da zona fundida e da 

zona termicamente afetada. 

 

Tabela 43 - Dureza – ZF e ZTA 

Condição 
Dureza (HV10) 

Zona fundida ZTA 

ERNiCrMo-3 – Ti=35°C 219±12 356±33 

ERNiCrMo-3 – Ti=150°C 203±16 344±27 

ERNiCrMo-3 – Ti=350°C 190±12 292±20 

ERNiCrMo-4 – Ti=35°C 219±14 364±28 

ERNiCrMo-4 – Ti=150°C 220±16 351±25 

ERNiCrMo-4 – Ti=350°C 201±9 321±22 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As durezas nas zonas fundidas não apresentaram diferenças significativas 

em função do metal de adição e da temperatura de interpasse. 

De uma forma geral, as condições soldadas com baixa temperatura de 

interpasse apresentaram aumento de dureza na região da ZTA compreendendo 

a zona de crescimento de grão (ZTA-GG), apresentando uma redução dos 

valores de dureza na ZTA com o aumento da temperatura de interpasse, 

decorrente da redução da velocidade de resfriamento. 

As condições com temperatura de interpasse de 350°C apresentaram 

valores de dureza menor do que as outras condições, ou seja, o aumento da 

temperatura de interpasse torna a ZTA macia em comparação com temperatura 

menor. 
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5.3.3.2. Ensaio de tração 

 

São apresentados, a seguir, os resultados dos ensaios de tração em corpos 

de prova soldados e para o metal de base. Os valores apresentados são o limite 

de resistência a tração, o limite de escoamento, e alongamento, para cada um 

dos corpos-de-prova ensaiados. 

A Figura 72 apresenta um gráfico de tensão por deformação para o metal 

de base. 

 

Figura 72 - Diagrama tensão por deformação para o metal de base 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na Figura 73 é apresentado o corpo de prova antes e após o ensaio para 

o metal de base. 

 

Figura 73 - Corpo de prova do metal base - a) Antes do ensaio b) Após o ensaio 

 
Fonte: Própria do autor 

 

Na Tabela 44 são apresentados os valores de limite de resistência à tração, 

limite de escoamento e alongamento para o metal de base. Os valores estão 

todos acima do que é especificado na norma de aplicação deste material (ASTM 

A-182-F22). 

 

Tabela 44 -Resultado ensaio de tração - Metal de base 

Condição 
Limite Resistência 

Tração (MPa) 

Limite de 

escoamento 

(MPa) 

Alongamento 

(%) 

Metal de 

base 
693,8 595,6 19,9 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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É importante ressalta-se que durante o ensaio de tração, foi inicialmente 

constatada a formação de estricção na zona fundida. Os aços inoxidáveis 

austeníticos e principalmente as ligas de níquel são fortemente endurecidas por 

encruamento. O encruamento é o fenômeno no qual um material endurece 

devido à deformação plástica realizada pelo trabalho à frio. Esse endurecimento 

dá-se devido ao aumento de discordâncias e imperfeições promovidas pela 

deformação, que impedem o escorregamento dos planos atômicos. A medida 

que se aumenta o encruamento maior é a força necessária para produzir uma 

maior deformação. Devido a este comportamento, com o decorrer do ensaio 

(carregamento constante) a 1ª estricção estagnou, ou seja, aumentou a 

resistência da zona fundida e então iniciou uma nova estricção no metal de base, 

que foi onde ocorreu a fratura, representado na Figura 74. 

 

Figura 74 - Ensaio de tração - Dupla estricção 

 
Fonte: Própria do autor 

 

Todas as amostras das juntas soldadas romperam distante da zona fundida 

e da zona termicamente afetada, correspondendo à região do metal de base, 

como pode ser visto na Figura 75. Resultado semelhante foi observado em um 

estudo realizado no ENGESOLDA, no qual foi realizada a soldagem do aço API 

X65 com liga de níquel ERNiCrMo-3 variando a temperatura de interpasse. Tal 

comportamento pode estar diretamente relacionado com alterações do ponto de 

vista microestrutural [9]. 



111 
 

Figura 75 – Corpos de prova de tração das juntas soldadas após ensaio 

 
Fonte: Própria do autor 
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Os diagramas tensão x deformação contendo o resultado das três amostras 

soldadas com temperatura de interpasse de 35°C, 150°C e 350°C utilizando a 

liga ERNiCrMo-3 são apresentados na Figura 76. Na Figura 77 são apresentados 

os mesmos diagramas para a liga ERNiCrMo-4. 

Os valores obtidos no ensaio de tração estão listados na Tabela 45. 

 

Tabela 45 - Resultados de tração - Juntas soldadas 

Metal de 
adição 

Temperatura 
de interpasse 

Ti (°C) 

Limite 
Resistência 

Tração (MPa) 

Limite de 
Escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
(%) 

ERNiCrMo-3 

35 680,0 568,5 20,8 

150 673,2 559,0 19,6 

350 672,0 503,7 25,4 

ERNiCrMo-4 

35 662,8 540,4 17,0 

150 681,5 542,2 22,6 

350 675,6 501,6 26,1 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 76 - Diagrama tensão vs deformação - ERNiCrMo-3 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 77 - Diagrama tensão vs deformação - ERNiCrMo-4 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 78 - Diagrama tensão vs deformação - Todas as juntas soldadas 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados do ensaio de tração (Tabela 45) mostraram uma queda 

expressiva no limite de escoamento com o aumento da temperatura de 
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interpasse para valores de 350°C. Observa-se que os resultados de limite de 

resistência à tração são próximos para todas as condições soldadas (Figura 78).  

Pode-se associar esta diferença no limite de escoamento com possíveis 

precipitações que ocorram no metal de base em função do 

preaquecimento/interpasse e durante a soldagem. Na Figura 79 pode ser 

observado o diagrama de equilíbrio para o aço ASTM-A182-F22 construído 

utilizando o programa Thermo-Calc ®. Este diagrama foi calculado com base na 

composição química do metal de base medida por espectrometria de emissão 

ótica. 

 

Figura 79 - Diagrama de equilíbrio calculado para o aço ASTM-A182-F22 

 
Fonte: Oliveira [2013] 

 

Deve ser observado que os resultados gerados nessa análise devem ser 

avaliados com muito cuidado, uma vez que a soldagem encontra-se em 

condições de não equilíbrio. Diferentes fases podem surgir durante a 

decomposição da austenita nesses aços, entre elas, temos diversos tipos de 

carbonetos como: M6C, M7C3, M23C6 e M3C2, que mesmo em condições de 

soldagem podem surgir em função da temperatura de 

preaquecimento/interpasse e de aplicação de sucessivos ciclos térmicos 

associado a soldagem multipasse. Observa-se que pode existir a formação de 
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carbonetos do tipo M6C na faixa de temperatura de 300°C, sendo esta 

temperatura inferior a máxima temperatura de interpasse (350°C) utilizada neste 

trabalho. 
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5.3.3.3. Ensaio Charpy-V 

Na Tabela 46 é apresentado o valor de energia absorvida obtido pelo 

ensaio de impacto Charpy-V no metal de base, à temperatura de -30°C. 

 

Tabela 46 - Energia absorvida - Metal de base 

Condição Energia absorvida (J) 
Energia absorvida 

média (J) 

Metal de base 

26 

29 34 

28 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O valor de energia absorvido (29J) para o metal de base, está de acordo 

com os valores encontrados na literatura e em normas. Por exemplo, a norma 

API 6A (2004), exige valores mínimos de 20J e mínimo médio de 27J, para 

temperatura de ensaio de (-29°C), em aplicações oceânicas de Poços ou Árvore 

de natal. [41] 

Fazendo uso dos valores da Tabela 10 para calcular o fator J, foi obtido 

seguinte valor: fator J=91 (teor em peso Sn=0,003%, literatura), através da 

Equação 3, o qual nos permite fazer uma previsão da susceptibilidade do 

material em estudo apresentar fragilização ao revenido. O valor está abaixo de 

100 recomendado pela norma, indicando que o material não apresenta 

susceptibilidade à fragilização ao revenido. 

Klueh [1983], realizou ensaios de Charpy-V no aço 2,25Cr-1Mo na 

condição de normalizado e revenido, semelhante ao realizado neste trabalho. Os 

valores obtidos foram plotados e apresentados no gráfico da Figura 80. 
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Figura 80 – Energia absorvida Charpy-V – 2,25Cr 1Mo  

 
Fonte: Klueh [1983] 

 

Pode-se observar na Figura 80 que para -30°C o valor de energia absorvida 

deve ser aproximadamente 35J, semelhante aos obtidos nos ensaios realizados 

neste trabalho. 

Na Tabela 47 são apresentados os resultados dos valores da energia 

absorvida na zona fundida obtidos através da realização dos ensaios de impacto 

Charpy-V, realizados à temperatura de (-30°C) em corpos de prova obtidos a 

partir das juntas soldadas. Os resultados consistem em média da triplicata. 
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Tabela 47 - Energia absorvida – Zona fundida 

Liga 
Temperatura de 

interpasse Ti (°C) 

Energia 
absorvida (J) 

Energia absorvida 
média (J) 

ERNiCrMo-3 

35 

129 

133 130 

140 

150 

128 

128 130 

126 

350 

116 

118 118 

121 

ERNiCrMo-4 

35 

149 

154 170 

144 

150 

137 

122 108 

122 

350 

129 

112 108 

98 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nas Figura 81 e Figura 82 são apresentadas as análises de variância 

(ANOVA) para os resultados de energia absorvida pelo ensaio de impacto na 

zona fundida da liga ERNiCrMo-3 e ERNiCrMo-4. 

 

Figura 81 - Energia absorvida – ERNiCrMo-3 - Zona Fundida 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 82 - Energia absorvida – ERNiCrMo-4 - Zona Fundida 

EFEITO DA TEMPERATURA DE INTERPASSE NA ENERGIA ABSORVIDA
- ERNiCrMo-4 - ZONA FUNDIDA
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode ser observado, a energia absorvida apresentou um queda 

significativa (ERNiCrMo-3 p=0,009 e ERNiCrMo-4 p=0,02) de acordo com o 

aumento da temperatura de interpasse. No entanto, os valores de energia 

absorvida foram bastante elevados. 

Para temperaturas de interpasse maiores, as duas ligas apresentaram 

quantidade reduzida de precipitados, comparado com baixa temperatura de 

interpasse. A queda da tenacidade da zona fundida pode estar relacionada com 

a redução da fração de precipitados observada para as duas ligas e com o 

aumento do teor de ferro na zona fundida. Ou seja, os elementos que estariam 

precipitados na região interdentrítica (molibdênio, nióbio, cromo, tungstênio), 

estão saturados na matriz ɣ, sendo estes os principais elementos endurecedores 

por solução sólida.  

Em um estudo do Laboratório de Engenharia de Soldagem, foi constatada 

a redução na fração de precipitados com o aumento da temperatura de 

interpasse. No entanto, não foi evidenciado diferença na tenacidade da zona 

fundida, com aumento do temperatura de interpasse de 150°C para 450°C. 

Foram obtidos valores médios de 115J para energia absorvida na zona fundida 

da liga ERNiCrMo-3, com temperatura de ensaio de -100°C [9].  
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Em estudos realizados por Cantarin [2011], foi obtido valores médios de 

238J em corpos de prova obtidos da zona fundida em soldagem de revestimento 

com liga ERNiCrMo-3 utilizando o processo TIG, a temperatura de ensaio foi de 

(-18°C). [51] 

No presente trabalho, observa-se que não houve variação da energia 

absorvida de impacto em função do metal de adição utilizado, embora tenha 

havido variações significativas do ponto de vista de fração de fases secundárias 

entre as duas ligas utilizadas. No entanto, não foi uma alteração relevante de 

modo a alterar os valores de energia absorvida. No gráfico da Figura 83 está 

representado o efeito das ligas utilizadas para todas as temperaturas. 

 

Figura 83 - Efeito do metal de adição na energia absorvida - Zona fundida 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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O principal fator que afetou a tenacidade da zona fundida foi a temperatura 

de interpasse. Onde o aumento da temperatura tendeu uma redução na 

tenacidade da zona fundida. Este efeito pode ser verificado na análise de 

variância realizada para as duas ligas na Figura 84, mesmo assim o valor mais 

baixo obtido é excelente para as principais aplicações. 

 

Figura 84 – Efeito da temperatura de interpasse na energia absorvida – Zona fundida 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para a interface, os valores estão mostrados na Tabela 48. A Figura 85 

apresenta a análise de variância para energia absorvida na interface para as 

condições soldadas com ERNiCrMo-3 e ERNiCrMo-4, ensaios realizados na 

temperatura de -30°C. 

 

Tabela 48 - Energia absorvida – Interface 

Liga 
Temperatura de 

interpasse Ti (°C) 

Energia 
absorvida (J) 

Energia absorvida 
média (J) 

ERNiCrMo-3 

35 

65 

53 56 

38 

150 

59 

52 39 

58 

350 

42 

29 25 

20 

ERNiCrMo-4 

35 

68 
70 65 

76 

150 

70 

53 45 

45 

350 

20 

35 39 

47 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 85 - Energia absorvida – Interface 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Tabela 49 – Níveis de significância – Energia absorvida na interface 

Liga p 

ERNiCrMo-3 0,086 

ERNiCrMo-4 0,036 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados mostraram que a temperatura de interpasse influenciou 

consideravelmente a tenacidade da interface soldada com a liga ERNiCrMo-4 e 

para as condições soldadas com a liga ERNiCrMo-3 não apresentou uma 

diferença significativa do ponto de vista estatístico (Tabela 49). 

Cantarin [2011] e Olden [2003], obtiveram valores médios de 80J para a 

energia absorvida na interface do aço AISI 8630 modificado soldado com a liga 

ERNiCrMo-3, com ensaio realizado a (-18°C). 

Todos os valores de energia absorvida com os entalhes posicionados nas 

interfaces nas condições do ASTM A182-F22 soldados com ERNiCrMo-3 e 

ERNiCrMo-4 foram acima do mínimo exigido pela API 6A que é de 20J a -29°C 

e acima da mínima média de 27J. 

Existe uma tendência de redução da energia absorvida na interface em 

função do aumento da temperatura de interpasse, pode-se associar este fato a 
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existência de uma estreita região localizada bem próxima a interface de 

soldagem e metal de base que pode ser relacionada a um processo de 

descarbonetação associada a sucessivos ciclos térmicos, aplicação de elevadas 

temperaturas de interpasse e a um forte gradiente de carbono existente entre os 

metais de base e a liga de níquel. A Figura 58 mostra exemplos dessas regiões 

descarbonetadas, como pode ser visto na Figura 86. [33] 

 

Figura 86 – ZTA Descarbonetação – ERNiCrMo-3 – 350°C  

 
Fonte: Própria do autor 

 

As regiões descarbonetadas são descritas por alguns autores como regiões 

responsáveis por baixos níveis de energia absorvida durante o impacto em juntas 

dissimilares. [33; 52; 53] 

Os corpos de prova do ensaio Charpy-V foram submetidos a preparação 

metalográfica para avaliação da região por onde a trinca propagou. Essa 

preparação foi realizada na lateral. Foram obtidas micrografias da região da 

fratura em duas temperaturas de interpasse (35 e 350°C). Observa-se nas duas 

condições (Figura 87 e Figura 88) que a fratura propagou pela zona 
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termicamente afetada, confirmando que os valores obtidos realmente são da 

interface para ZTA e não da interface para zona fundida.  

 

Figura 87 - Propagação da fratura – ERNiCrMo-3 - 35°C – Energia absorvida=56J 

 
Fonte: Prórpia do autor 

 

A queda da resistência ao impacto pode ser atribuída a outras alterações 

microestruturais na ZTA. Dois fenômenos devem ser observados. O primeiro é 

o crescimento de grão associado a redução da velocidade de resfriamento, que 

pode reduzir a resistência ao impacto. O segundo é a formação de precipitados 

formados no contorno do grão, como foi visto anteriormente, precipitados do tipo 

MxCy podem precipitar na faixa de temperatura de 300°C. 

 

Zona 

fundida 

ZTA 

ZTA 
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Figura 88 – Propagação da fratura – ERNiCrMo-3 - 350°C – Energia absorvida=25J 

 
Fonte: Própria do autor 

 

Para diferença existente entre a energia absorvida na interface e a energia 

absorvida do metal de base necessita-se, futuramente, de um estudo mais 

detalhado. Existe a possibilidade que o material possa ter sofrido fragilidade ao 

revenido, já que não temos precisão na medida de alguns elementos que afetam 

a susceptibilidade a este tipo de fragilização. Como também, a formação de 

carbonetos durante o tratamento térmico de revenimento. Sendo necessária uma 

análise detalhada não somente de MEV e EDX mas fazendo uso de MET. 
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5.3.4. Tempo de soldagem 

Na soldagem dissimilar de aço com liga de níquel como metal de adição é 

recomendado pela norma DNV-OS-F101 e pela norma Petrobras N-133, que o 

interpasse máximo utilizado em soldagem desse tipo seja de 150°C. Este fato 

torna o processo de fabricação lento e dispendioso. Baseado nisto, foi realizada 

uma estimativa do tempo até atingir a temperatura de 

preaquecimento/interpasse na soldagem de cada passe. [6; 7] 

Na Figura 89 está uma representação esquemática do tempo que foi 

medido do início da soldagem até atingir a temperatura de interpasse. No 

exemplo, a soldagem foi com preaquecimento e interpasse igual a 350°C. 

 

Figura 89 - Representação esquemática - ciclo térmico 

 
Fonte: Própria do autor 

 

Na Tabela 50 são listados os valores médios seguido do respectivo desvio 

padrão para as temperaturas de interpasse utilizadas neste trabalho. É possível 

observar a grande diferença de tempo quando se utiliza uma baixa e uma alta 

temperatura de interpasse. Uma redução de cerca de 93% no tempo de espera 

para iniciar o outro passe quando se compara a temperatura de interpasse maior 

com a menor. 

Um aumento de Ti=150°C para Ti=350°C pode reduzir em pelo menos 74% 

o tempo total para soldagem. Todavia, esta mudança de Ti=150°C para Ti=350°C 

Início da soldagem 
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deve ser acompanhada da análise dos efeitos sobre as alterações metalúrgicas 

e propriedades da junta, conforme foi mostrado neste trabalho. 

 

Tabela 50 - Tempo de soldagem 

 
Temperatura de interpasse Ti 

35°C 150°C 350°C 

Tempo de 
resfriamento 
cada passe 

(min) 

51,6±2,4 13,2±1,1 3,5±0,3 

Tempo total 
(min) 

619,2 158,4 42 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Figura 90, é apresentado o gráfico que mostra quanto tempo deve-se 

esperar após a soldagem até que a junta atinja a temperatura de interpasse.  

 

Figura 90 - Efeito da temperatura de interpasse no tempo de soldagem de cada passe 

EFEITO DA TEMPERATURA DE INTERPASSE NO TEMPO DE SOLDAGEM DE
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na Figura 91 é apresentado o efeito da temperatura de interpasse no tempo 

total para enchimento da junta. 

 

Figura 91 - Efeito da temperatura de interpasse no tempo total de soldagem 

EFEITO DA TEMPERATURA DE INTERPASSE NO TEMPO TOTAL DE SOLDAGEM

F(2, 3)=4605,7 - p=0,00001

35°C 150°C 350°C

Temperatura de interpasse (°C)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

T
e
m

p
o

 t
o

ta
l 

d
e
 e

n
c
h

im
e
n

to
 (

m
in

)

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.3.5. Considerações finais 

 

Baseado nos resultados obtidos é possível realizar algumas considerações 

a respeito da soldagem de juntas utilizando diferentes temperaturas de 

preaquecimento/interpasse e metais de adição: 

 

 As soldagens das juntas utilizando T0/Ti foram de certa forma 

facilitada devido melhoras na molhabilidade dos cordões de solda e 

com isso redução nos riscos de defeitos. 

 Temperaturas elevadas de preaquecimento/interpasse 

apresentaram uma possível precipitação de carbonetos nos 

contornos de grão da ZTA. 

 O aumento da temperatura de preaquecimento/interpasse tendeu a 

uma redução no teor de precipitados da zona fundida para os todos 

metais de adição utilizados. 

 A liga ERNiCrMo-4 apresentou uma menor quantidade de 

precipitados quando comparado a ErNiCrMo-3. 

 Todos os corpos de prova dos ensaios de tração romperam no metal 

de base. A região da zona fundida apresentou um aumento de 

resistência devido encruamento. 

 Em temperatura de preaquecimento/interpasse elevadas (350°C), a 

zona termicamente afetada apresentou uma larga região 

descarbonetada. Tal fato, implicou na redução da energia absorvida 

desta região. 
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6. CONCLUSÕES  

A partir dos resultados experimentais obtidos pelos materiais e técnicas 

empregadas neste trabalho, é possível concluir que: 

 

 Com o aumento da temperatura de interpasse de 35°C até 350°C, a 

microestrutura da zona de fundida experimenta uma alteração significativa 

marcada especialmente pela redução nas fases secundárias formadas 

durante a solidificação. 

 Independentemente da quantidade de fase secundárias presentes no volume 

da zona fundida, nenhuma alteração importante em termos de propriedades 

mecânicas foi observada. 

 A dureza da zona fundida não foi alterada. Entretanto, a dureza da ZTA 

apresentou uma queda em função do aumento da temperatura de interpasse. 

 Não houve queda na resistência à tração, todas as condições ensaiadas 

romperam no metal de base. 

 Houve uma redução significativa no limite de escoamento para as condições 

com 350°C de interpasse, mesmo assim atingiu valores mínimos 

especificados em norma (ASTM A182). 

 Houve redução da tenacidade evidenciada pela energia absorvida no ensaio 

de impacto Charpy-V na zona fundida com o aumento da temperatura de 

interpasse, contudo atende aos valores exigidos por norma API 6A. 

 Houve redução na tenacidade evidenciada pela energia absorvida no ensaio 

de impacto Charpy-V na interface com o aumento da temperatura de 

interpasse, contudo atende aos valores exigidos por norma API 6A. 

 As ligas ERNiCrMo-3 e ERNiCrMo-4 mostraram-se não ser afetadas pelas 

temperaturas de interpasse. 

 Redução de 74% no tempo de espera até atingir a temperatura de interpasse 

de 350°C em comparação com 150°C. 

 

Por fim, acredita-se que a utilização de temperaturas de 

preaquecimento/interpasse elevadas não provocaria alterações drásticas a zona 

fundida. Por outro lado, deve-se ter uma atenção especial em relação as 

alterações metalúrgicas e propriedades mecânicas para o metal de base 

utilizado neste trabalho em temperaturas de interpasse elevadas (350°C). 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

- Avaliar o efeito da temperatura de preaquecimento na fração de 

precipitados da zona fundida, mantendo níveis de diluição aproximadamente 

constantes. 

- Avaliação do efeito da temperatura de interpasse na soldagem dissimilar 

com o aço AISI 8630M com liga de níquel. 

- Avaliação do tratamento térmico na fragilidade ao revenido do aço ASTM 

A182-F22. 

- Avaliação do efeito da temperatura de interpasse na microdureza da zona 

fundida, zona termicamente afetada e interface. 
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