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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO HIDROGÊNIO NA TENACIDADE 

QUASE ESTÁTICA DE JUNTAS SOLDADAS DE AÇOS ARBL  

 

 

RESUMO  

O presente trabalho analisou a influencia do hidrogênio na tenacidade quase estática de 

uma junta soldada dissimilar constituída dos metais de base aços AISI 8630M e ASTM 

A36, classificados como aços ARBL (Alta Resistência e Baixa Liga). Como metal de 

adição utilizou-se o arame AWS ERNiCrMo-3 (comercialmente conhecido como 

INCONEL 625) tanto no amanteigamento da chapa de aço 8630M, quanto no enchimento 

da solda. Trata-se de uma junta soldada similar a junta AISI 8630M-Inconel 625-API X65, 

bastante utilizada no setor petrolífero que, por ter apresentado na última década algumas 

fraturas por trincamento circunferencial, vem sendo mundialmente estudada com o intuito 

de se identificar as causas e soluções mais seguras para sua aplicação.  

Como parâmetro de tenacidade à fratura estudou-se o deslocamento de abertura da ponta 

da trinca, do inglês CTOD (Crack Top Open Displecement), utilizando-se espécimes tipo 

SE(B) submetido à flexão em três pontos. Os ensaios foram realizados ao ar após pré- 

dopagem por hidrogênio catódico em água do mar sintética a 0ºC, tendo como principais 

referencias as Normas ISO 12135: 2002 e ISO 15653: 2010. 

Os resultados apresentaram uma significativa susceptibilidade do aço 8630M ao 

hidrogênio retido, apresentando uma queda na tenacidade (CTOD) em torno de 25%. Por 

sua vez, a junta soldada dissimilar além de apresentar valores de CTOD duas vezes 

superior ao do metal de base (aço 8630M), nas condições com e sem hidrogenação, 

praticamente não apresentou susceptibilidade ao hidrogênio retido em sua microestrutura. 

Palavras chave: Amanteigamento, tenacidade quase estática, junta soldada dissimilar, 

susceptibilidade, hidrogenação, fragilização, CTOD. 
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ANALYSIS OF INFLUENCE OF HYDROGEN ON TOUGHNESS 

ALMOST STATIC WELDED JOINTS OF STEEL HSLA 

 

 

ABSTRACT 

This study examined the influence of hydrogen in quasi-static toughness of dissimilar 

welded joint, consisting of base metals steel AISI 8630M and ASTM A36, HSLA steels 

classified as (High Strength Low Alloy). As a metal filler wire AWS-ERNiCrMo 3ARBL 

was used both in the buttering 8630M steel sheet as the welding filling. This is a welded 

joint similar to one of the most used joints in the oil sector that, by the last decade have 

shown some fractures by circumferential cracking, is being studied worldwide in order to 

identify the causes and safer solutions for your application. 

 As parameter of fracture toughness is studied the CTOD (Crack Top Open Displecement) 

using type specimens SE(B) subjected to three point bending. The assays were performed 

in air after pre-doping cathodic hydrogen into water at 0°C synthetic sea, having to main 

references the standards ISO 12135: 2002 and ISO 15653: 2010  

The results showed a significant susceptibility of the steel 8630M to retained hydrogen, 

reaching a embrittlement via CTOD around 25%. In turn, the dissimilar welding joint 

CTOD values present twice that of the base metal (steel 8630M), under the conditions with 

and without hydrogenation, had virtually no susceptibility to the cathodic hydrogen 

retained in their microstructure. 

Keywords: Buttering, quasi static toughness, weld joint, susceptibility, hydrogenation, 

embrittlement, CTOD. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da demanda mundial por energia está direcionando a prospecção e 

exploração de hidrocarbonetos para fronteiras cada vez mais remotas e agressivas como, 

por exemplo, offshore à nível do pós e Pré - Sal. Em profundidades submarinas que podem 

ultrapassar os sete mil metros as condições de temperatura, pressão, corrosão e sísmicas 

exigem a aplicação de materiais com características mecânicas e metalúrgicas especiais. 

Portanto, a escolha dos materiais e processos de fabricação tem um papel significativo nos 

projetos de componentes e estruturas offshore garantindo-se, assim, desempenhos com o 

máximo de segurança e eficiência e, consequentemente, a viabilidade da exploração e 

produção de petróleo e gás, nesta desafiante fronteira do nosso planeta. 

 

1.2 CENÁRIO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL 

 

Segundo a ANP (2012) a produção de petróleo e gás natural do Brasil em agosto de 

2012 foi, respectivamente, de 2,006 MMbbl/d e de 71,6MMm³/d, como pode ser observado 

da Figura  1.1. Destes totais cerca de 90% da produção de petróleo e 76,5% da produção de 

gás, foram extraídos de campos marítimos, dos quais 0,1686MMbbl/d de petróleo e 

5,5MMm³/d de gás vieram do Pré - Sal. A expectativa é que até 2020 a produção de 

petróleo triplique atingindo 6,100 MMbbl/d (Figura 1.2) com uma participação produtiva 

do pré-sal já em torno de 40% conforme GONÇALVES, 2011. 
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Figura 1.1: Produção de petróleo no Brasil entre 08/2011 e 08/2012. ( Fonte: ANP, 2012). 

 

 

Figura 1.2: Projeção da evolução da produção de petróleo no Brasil para o período de 2011 

a 2020. (Fonte: GONÇALVES, 2011). 

 

FIGUEIREDO (2011) mostrou que entre os anos de 2000 e 2010 houve um 

equilíbrio entre produção e demanda de petróleo, com um aumento médio de 1,4MMbpd. 
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Porém, apartir de 2012 projeta-se uma grande queda na produção e um vigoroso aumento 

na demanda, ao ponto de se atingir uma defasagem média de 45MMbpd em 2020 e de 

71MMbpd em 2030, conforme observado na figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3: Projeção até 2030 da demanda e do declínio da produção de petróleo no 

mundo. ( Fonte: FIGUEIREDO, 2011). 

 

Portanto, para atender a grande demanda das próximas décadas será necessário 

ampliar a capacidade produtiva através da incorporação de novas reservas, investimento 

em fontes alternativas de energia, incremento da eficiência energética e aumento do fator 

de recuperação das reservas existentes. No momento, a maior perspectiva do mercado 

produtor é investir na descoberta e exploração de novas reservas de petróleo mesmo em 

ambientes cada vez mais agressivos e desafiantes. Daí a corrida para exploração marítima 

em águas cada vez mais profundas, consideradas por muitos como a última fronteira de 

exploração de óleo e gás natural do planeta.  

Em 2011 o Brasil foi classificado na 14ª posição no ranque mundial das reservas 

comprovadas de petróleo, EXAME (2011), com uma participação no mercado de 0,9%, 

equivalente a 15,1 bilhões de barris de óleo equivalente. Com a previsão das novas 

reservas do pós e, principalmente, do Pré - Sal, a expectativa é que até 2020 o país salte do 

14ª para o 6ª lugar no ranque, com reservas comprovadas ultrapassando 100 bilhões de 

barris de óleo equivalente. Algumas previsões mais otimistas projetam até 2040 o primeiro 



 
 

4 

 

lugar no ranque, com reservas comprovadas atingindo mais de 330 bilhões de barris de 

óleo equivalente (osbosques.blogspot.com.br 2011).  

Apesar da nossa reconhecida excelência na exploração e produção de petróleo em 

águas profundas (Figura 1.4) os desafios tecnológicos, econômicos e políticos que a 

fronteira do Pré – Sal apresenta, exigem uma urgente mobilização das instituições 

científicas e empresariais do país  no sentindo de viabilizar a exploração de petróleo 

offshore com o máximo de segurança e eficiência.  

 

 

Figura 1.4: Distribuição e profundidades de alguns campos de petróleo na Costa Brasileira. 

(Fonte: PETROBRÁS, 2012). 

 

A agressividade do meio ambiente, a milhares de metros de profundidade, tipo 

temperatura, pressão, corrosão dos materiais, geologia e correntes marítimas, é um fator 

limitante para os materiais utilizados na construção de componentes, equipamentos e 

estruturas dos sistemas offshore. Normalmente estes sistemas são constituídos de Árvores 

de Natal Molhada (ANM), Manifoolds, Cabeças de Poço e dezenas de km de dutos tipo 

Risers e Flowlines como, por exemplo, o sistema esquematizado da figura 1.5. 
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Figura 1.5: Esquema de uma planta de exploração de petróleo offshore. 

(Fonte: Cortesia da FMC Thecnologies do Brasil). 

 

Como visto a segurança e eficiência dos sistemas de exploração e produção de 

petróleo offshore, principalmente em águas ultraprofundas é um dos maiores desafios 

tecnológicos a ser vencido na exploração e produção de petróleo nessa nova e desafiante 

fronteira. Em consequência da alta agressividade física, química e geológica encontradas, 

questões técnicas como o uso de materiais e processos de fabricação em sistemas offshore 

passaram a ser uma das mais limitadoras. Uma destas limitações envolve a fragilização de 

juntas soldadas exposta à ambiente de hidrogênio, muitas vezes gerado pelo próprio 

processo de proteção catódica. Segundo publicação do CENPES (2011), entre 2005 e 2007 

alguns acidentes desta natureza ocorreram no Golfo do México, onde uniões soldadas 

constituídas de flanges fabricados com o aço AISI 8630M, previamente amanteigadas com 

a liga Ni-Cr Inconel 625, e dutos de aço de Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL), 

falharam durante testes hidrostáticos, em tubulações já instaladas, na forma de trincamento 

circunferencial, conforme a Figura 1.6. Desde então pesquisas, em diversos países do 

mundo, estão sendo desenvolvidas no sentido de se identificar as possíveis causas destas 

falhas, inclusive, estudando-se até a possibilidade de trocar o Inconel 625 por outro metal 

de adição para o amanteigamento. Desta forma, a motivação central deste trabalho veio da 

necessidade de se estudar e colaborar na identificação das possíveis causas metalúrgicas e 

mecânica, causadoras deste problema e, de uma forma direta, contribuir com informações 

que possam minimizar os problemas técnicos de engenharia provenientes dos grandes 
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desafios do Pré – Sal. O estudo terá por base a resposta do parâmetro de tenacidade a 

fratura CTOD aos efeitos da fragilização por hidrogênio catódico à 0°C.                

 

 

Figura 1.6: Falhas em instalações offshore nas ZPDs do amanteigamento em flanges de aço 

AISI 8630M e o metal de adição Inconel 625: Mar do Norte 2001. ( Fonte: Adaptado do 

CENPES, 2012). 

                                                     

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar o efeito do hidrogênio na tenacidade a 

fratura quase estática de uma junta soldada dissimilar, constituída do aço AISI 8630M 

previamente amanteigado e soldado ao aço ASTM A36 com o metal de adição AWS 

ERNiCrMo-3 (INCONEL 625). 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A série de ensaios metalúrgicos e mecânicos associados ao desenvolvimento e 

interpretação dos resultados desta pesquisa, determinaram os seguintes objetivos 

específicos: 
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a) Caracterização microestrutural e mecânica do Metal de Base (MB), do Metal de 

Solda (MS) e da Zona Termicamente Afetada (ZTA) do amanteigamento, antes e 

após o Tratamento Térmico de Alívio de Tensões (TTAT).  

b) Averiguação da influência do aporte térmico, decorrente da soldagem das chapas, 

na microestrutura e propriedades mecânicas nas regiões do MB, MS e ZTA do     

amanteigamento.   

c) Averiguação de possíveis mecanismos de fragilização por hidrogênio presentes no 

metal de base e na junta soldada.   
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CAPÍTULO II 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 METALURGIA FÍSICA DOS AÇOS ARBL 

 

A medida que se avança na exploração de petróleo em águas cada vez mais 

profundas, cresce a demanda  por materiais e processos de fabricação que respondam com 

segurança e eficiência as agressividades química, física e sísmicas, peculiares a esta nova 

fronteira de exploração de petróleo e gás em nosso planeta. As catástrofes causadas por 

fraturas frágeis incorporou ao foco de interpretação de suas possíveis causas, normalmente 

abordadas via erros de projeto ou de seleção de materiais, a análise via defeitos micro 

estruturais e transformações metalúrgica, provocadas pelas condições operacionais e 

processos de fabricação dos componentes e estruturas, principalmente o de soldagem. 

A necessidade de se combinar alta resistência mecânica com elevada tenacidade do 

material, proporcionou o desenvolvimento e produção dos aços de alta resistência e baixa 

liga (ARBL) ou do inglês High Strength Low Alloy (HSLA). Portanto, a incompatibilidade 

entre aumento de resistência mecânica e tenacidade dos aços carbono, limitante de sua 

aplicação em certas condições de trabalho, onde a ductilidade e soldabilidade são 

determinantes, passa a ser bastante minimizada com aplicação desses aços que, através da 

introdução de elementos de liga, garantem altas resistências em aços com baixo e médio 

teor de carbono. De acordo com a classificação API 5L, nas últimas décadas estes aços 

tiveram grande evolução em sua composição química, e classificação, conforme indicado 

na Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Evolução dos aços ARBL pela classificação API 5L e do processo de 

laminação de chapas, apartir de 1960. (Fonte: AGUIRRE, 2006 apud ASAHI et 

al.,2004). 

 

Entre estes aços encontram-se o AISI 8630 e o AISI 8630 modificado –AISI 

8630M (notação deste trabalho), bastante utilizado no setor de produção, processamento e 

transporte de petróleo e seus derivados. Sob o ponto de vista de composição química, 

tabelas 2.1 e 2.2, a principal diferença entre estes aços está associada ao aumento 

percentual dos elementos de liga Molibdênio, Níquel e Cromo no aço AISI 8630M, bem 

como pela introdução, em pequenas percentagens, dos elementos Vanádio, Titânio e 

Nióbio. Esta diferença proporcionou ao aço AISI 8630M uma maior resistência mecânica, 

boa tenacidade e soldabilidade, decorrente da precipitação de carbonetos e nitretos em sua 

matriz, durante a aplicação de tratamentos térmicos ou aporte de calor de soldagem (ASM, 

1994) 
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Tabela 2.1: Composição química do aço AISI 8630 % massa (Fonte: ASTM A322: 07). 

C Mn Si Ni Cr Mo P S Nb V Ti 

0,280 

- 

 

0,330 

0,700  

- 

0,900 

0,150 

- 

 

0,350 

0,400 

- 

 

0,700 

0,400  

- 

0,600 

0,150  

- 

0,250 

0,035 

máx. 

0,040 

máx. 

- - - 

 

Tabela 2.2: Composição química do aço AISI 8630M % massa  

(Fonte: DNV OS F-101 2008). 

C Mn Si Ni Cr Mo P S Nb V Ti 

0,280 

- 

0,330 

0,750 

– 

0,950 

0,150 

- 

 

0,300 

0,700 

- 

 

0,900 

0,800  

- 

1,000 

0,350  

- 

0,450 

0,025 

máx. 

0,025 

máx. 

0,005 

máx. 

0,005 

máx. 

0,005 

máx. 

 

2.1.1 Efeitos dos Elementos de Liga na Resistência Mecânica dos Aços ARBL 

 

O ganho de resistência com tenacidade e soldabilidade, introduzido nos aços com 

baixo teor de carbono via elementos de liga, se transformou na maior característica dos 

aços ARBL. Como já citado, o mecanismo microestrutural (de transformação metalúrgica) 

responsável por estas propriedades é desenvolvido no decorrer dos tratamentos térmicos 

através da solubilidade e precipitação carbonetos e nitretos, dos seus principais elementos 

de liga, na matriz do aço.  

A expansão ou contração do grão da austenita no diagrama Fe-C, esta associada a 

introdução dos elementos de liga com características gamagênico  (expansão) ou 

alfagênico (contração). A redução do tamanho do grão austenítico durante um tratamento 

térmico é quem possibilita o refino do grão e, consequentemente, o aumento da tenacidade 

do material. Os efeitos dos elementos de liga na decomposição da austenita podem ocorrer 

tanto por solução sólida na ferrita, caso do Ni, Cu, P, Mn e Si, quanto pela precipitação de 

carbonetos e nitretos através dos elementos Mo, Cr, Ti, V, Nb e W. Um dos efeitos destes 

elementos formadores de solução sólida ferrítica é a estabilização da austenita (γ) 

facilitando, assim, a formação do constituinte austenita/martensita (MA). Por sua vez, os 
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efeitos da precipitação dos elementos de liga na forma de carbonetos e nitretos 

proporcionam um refinamento dos grãos com ganhos significativos de resistência e 

tenacidade para os aços ARBL e, consequentemente, para o aço AISI 8630M 

(HONEYCOMBE,1982).  

A influência dos elementos de liga e de seus carbonetos nas propriedades mecânica 

dos aços ARBL, se caracteriza como: 

Molibdênio – Provoca aumento na resistência à ruptura e no limite de escoamento 

do aço através da formação e precipitação do carboneto Mo2C na matriz.  

Cromo – A partir do carboneto Cr7C3, o cromo como elemento de liga é 

fundamental na soldabilidade dos aços ARBL. 

Vanádio – Além do aumento da resistência e dureza no aço, o carboneto V4C3 

dificulta a difusividade do hidrogênio aumentando, assim, a resistência à fragilização do 

aço.   

Titânio – O carboneto TiC atua como um forte refinador de grãos, cuja 

consequência é o aumento de resistência mecânica e tenacidade.  Também funciona como 

regulador dos carbonetos Mo2C e Cr7C3 dispersos na matriz.  

Nióbio – O Nb, na forma do carboneto  NbC, também funciona como um bom 

refinador de grãos aumentando desta forma a tenacidade dos aços ARBL além de suas 

propriedades mecânicas.    

De uma forma geral, os carbonetos e nitretos têm comportamento estável e ao se 

precipitarem na matriz, durante tratamentos térmicos ou aportes de calor derivados de 

processos de soldagem, inibem o crescimento ou movimento dos contornos dos grãos. Este 

fenômeno garante uma microestrutura refinada onde a resistência mecânica dos aços 

ARBL pode ser bem compartilhada com sua tenacidade.  

 

2.1.2 Soldabilidade dos aços ARBL 

 

Com o desenvolvimento dos aços ARBL, a introdução e combinação percentual dos 

elementos de liga permitiu uma sensível redução no teor de carbono e, consequentemente, 

uma queda na temperabilidade, Figura 2.2. Desta forma a soldabilidade passou a ser uma 

das mais importantes características dos ARBL, uma vez que quanto menor o teor de 
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carbono menor a temperabilidade ou formação de martensita, fenômeno responsável pela 

fragilização dos aços e, consequentemente, por fraturas frágeis, HIPPERT (2004).  

 

 

Figura 2.2: Distribuição esquemática da redução do carbono equivalente nos aços 

ARBL acompanhada de sua respectiva soldabilidade. 

(Fonte: SILVA apud. SHIGA, 1981). 

 

Segundo o Instituto Internacional de Soldagem IIW (1988), a influência dos 

elementos de liga na temperabilidade dos aços ARBL pode ser quantificada pelo carbono 

equivalente (Ceq) através da equação (2.1), aplicada a aços com teor de carbono C≥ 0,12% 

(em peso), que é o caso do aço AISI 8630M. 

 

                            
  

 
 

(       )

 
 

(     )

  
                                (2.1)  

 

Por sua vez, quando o teor de carbono for menor que 0,12 (C<0,12%), a 

temperabilidade é estabelecida pelo parâmetro de trincamento modificado (Pcm) de acordo 

com a equação (2.2). 

 

                       
  

  
 

(       )

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
                          (2.2) 
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2.1.3 Configuração da Microestrutura dos Aços ARBL 

 

 A correlação direta entre microestrutura e as propriedades mecânica dos materiais, 

torna seu estudo e interpretação uma ferramenta básica na análise do comportamento à 

fratura dos materiais (PEREIRA et. al. 2003). A diversidade da microestrutura dos aços 

ARBL, em função da presença dos elementos de liga, torna sua análise bastante complexa 

não só pela variedade de fases e micro constituintes como, também, pelo mecanismo como 

estes elementos se solubilizam ou se precipitam na matriz na forma de carbonetos.  

O processo de caracterização microestrutural ficou mais simplificado com as 

sugestões de simbologia e nomenclatura apresentado por ARAKI et al.(1991). 

Posteriormente o ISIJ (Iron and Steel Institute of Japan), através do seu Comitê de Bainita 

(Bainit Commitee), apresentou uma classificação mais generalizada, cuja adaptação 

encontra-se representada na tabela 2.3.  

 

Tabela 2.3: Símbolos e Nomenclatura utilizados na classificação da microestrutura dos 

aços ARBL.(SILVA apud KRAUSS e THOMPSON, 1995). 
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2.1.4 Comportamento Microestrutural dos Aços ARBL via Diagramas TRC 

 

Nas duas últimas décadas vários pesquisadores se dedicaram a análise 

microestrutural dos aços ARBL via diagramas de transformação por resfriamento contínuo 

(TRC). Uma destas pesquisas foi desenvolvida por ZHAO et al.(2003), em um aço ARBL 

com teor de carbono em torno de 0,077%C (em peso). Os principais constituintes 

microestrutural estão representados no diagrama TRC para várias taxas de resfriamento, 

Figura 2.3. Pela figura observa-se que para taxas de resfriamento entre 50°C/s e 10°C/s a 

microestrutura é formada BF (ferrita bainítica) e de AF (ferrita acicular). Para taxas de 

resfriamento menores que 7,5°C/s a ferrita poligonal está sempre presente. Também pode 

ser observado que, para taxas de resfriamento maiores que 1ºC/s, a perlita P desaparece. 

Pela micrografia apresentada na Figura 2.4-a)  nota-se que para uma taxa de resfriamento 

de 0,1°C/s a microestrutura é formada de PF+ P, enquanto para uma taxa de resfriamento 

de 1°C/s, item b), a microestrutura passa para PF+AF+P. 

 

 

Figura 2.3: Diagrama TRC para um aço ARBL baixo carbono. 

(Fonte: ZHAO et  al, 2003). 
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Figura 2.4: Micrografia de um aço ARBL de baixo carbono: a) Taxa de  resfriamento de 

0,1°C/s- Microestrutura de PF+ P; b) Taxa de  resfriamento de 1°C/s- Microestrutura de F+ 

AF+ P. (Fonte: ZHAO et al. 2003). 

 

Já para um aço ARBL com 0,2% de carbono, o diagrama TRC apresenta fases mais 

fragilizantes com a presença da martensita em taxas de resfriamento de até 10°C/s, como 

pode ser observado na Figura 2.5, (ASKALAND, 2009). 

 

 

Figura 2.5: Diagrama TRC para o aço ARBL com 0,2% de carbono. 

(ASKALAND, 2009). 
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Segundo EVANS (1973), no caso do aço AISI 8630, o constituinte Martensita 

encontra-se presente em todas as faixas de resfriamento, conforme observado na Figura 

2.6. Este acontecimento garante a este aço maior resistência mecânica quando comparado a 

outros aços ARBL ou classificação API 5L.  

 

 

Tempo de resfriamento em s. 

Figura 2.6: Diagrama TRC do aço AISI 8630 (Fonte: R.M. Evans, 1973). 

 

O U. S. STEEL ATLAS caracteriza o diagrama TRC do aço AISI 8630 de uma 

forma bem mais expandida, conforme pode ser observado na Figura 2.7. Por este diagrama 

vemos que, dependendo da taxa de resfriamento, a microestrutura pode ser constituída de 

Martensita (M); Austenita + Ferrita (A + F); Austenita + Ferrita + Carbonetos (A + F + C); 

e Ferrita + Carbonetos (F + C), comprovando a complexidade da análise microestrutural 

deste tipo de aço. 
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Figura 2.7: Diagrama TRC do aço AISI (Fonte U. S. Steel Atlas).  

 

Da mesma forma que os diagramas TRC, a análise micrográfica dos aços ARBL 

também se apresenta de forma bastante complexa em decorrência tanto da solução sólida 

de alguns elementos de liga, quanto da precipitação de alguns carbonetos. A figura 2.8 

mostra uma micrografia do aço AISI 8630 revenido a 640°C que, segundo FONTES 

(2008), se apresenta com textura martensítica. 
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Figura 2.8: Micrografia ótica da matriz martensítica do aço AISI 8630  revenido a 

640°C, revelada com  Nital 2%. (Fonte: FONTES, 2008). 

 

2.2 JUNTAS SOLDADAS 

 

Entre todos os processos de fabricação e união, a soldagem é o que mais provoca 

mudanças nas propriedades dos materiais em decorrência dos ciclos térmicos inerentes ao 

processo. A Figura 2.9 apresenta a distribuição das regiões de uma junta soldada com 

destaque para a ZTA dos metais de base, que é a região mais deteriorada pelo aporte de 

calor decorrente da soldagem.  

 

Figura 2.9: Principais regiões de uma Junta soldada onde: MS→ Metal de Solda; 

MB→Metal de Base; LF→Linha de Fusão; e ZTA→Zona Termicamente Afetada. 

 

 A influência dos ciclos térmicos de soldagem na microestrutura dos aços, surge 

como um dos principais fatores de redução da tenacidade em componentes e estruturas 
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inicialmente tenazes. Sendo um dos processos de fabricação normalmente utilizado nos 

sistemas operantes em ambientes agressivos, tipo setor petrolífero, o entendimento dos 

efeitos das transformações microestruturais na fragilização dos aços continua sendo um 

grande desafio para projetistas e analistas de integridade estrutural. Embora a análise 

detalhada destas transformações microestrutural fuja ao interesse deste estudo, sua 

influência na tenacidade de juntas soldadas é tão significativa que alguns fenômenos serão 

analisados a seguir. 

  

2.2.1 Características da ZTA em Solda Monopasse 

 

 Segundo TOYODA (1989), a distribuição do aporte térmico nas transformações 

microestrutural de uma junta soldada monopasse de um aço carbono, tendo como 

referencia as temperaturas de transformação do diagrama Fe-C, se comporta 

esquematicamente de acordo com a figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10: Distribuição da temperatura do aporte térmico nas transformações 

microestrutural da ZTA de uma junta monopasse, tendo como referencia as 

temperaturas de transformação do diagrama Fe-C. (Fonte: SILVA apud TOYODA, 

1989). 
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Pela Figura 6.10 vemos que a severidade do aporte térmico na região contígua ao 

metal de solda, conhecida como ZTA, provoca uma acentuada transformação 

microestrutural e, consequentemente, geração de fases altamente fragilizantes nesta região 

da solda. Segundo FAIRCHILD (1987), a queda de tenacidade na ZTA se localiza em sub-

regiões, conhecidas como Zonas Frágeis Localizadas (ZFL) ou do inglês Local Brittle 

Zone (LBZ), de baixa resposta a fratura por clivagem. A dimensão da ZTA e a extensão 

das ZFLs dependem do aporte térmico (pré e pós- soldagem), composição química dos 

materiais da junta e, principalmente, do procedimento de soldagem utilizado. Das quatro 

sub-regiões da ZTA (RGG→ Região de Grãos Grosseiros; RGF→ Região de Grãos Finos 

ou Recristalizada; RIC→ Região Inter Crítica; e RSC→ Região Sub Crítica). A mais 

significante na redução de tenacidade é a RGG sendo, por isso, a grande referencia nos 

estudos de fragilização dos aços estruturais.  

 

2.2.2 Transformações da ZTA em Solda Multipasse 

 

 Os diversos ciclos térmicos oriundos de uma junta soldada multipasse geram nas 

ZTAs transformações metalúrgicas ou microestruturais bastante complexas em relação a 

soldagem monopasse. Neste caso, como visto anteriormente, das quatro sub-regiões da 

ZTA a região de grãos grosseiros (RGG) é a de menor tenacidade. Ocorre que, em uma 

situação de solda multipasse, a aplicação consecutiva de ciclos térmicos reaquece esta 

região fazendo surgir, no resfriamento, transformações microestruturais bastante 

significativas. As consequências dos ciclos térmicos nas transformações microestrutural da 

RGG, foi levantada por Toyoda (1989), através de simulação térmica em um aço micro- 

ligado. Supondo o primeiro pico de temperatura T1 = 1400ºC e o segundo pico T2 

relacionado às temperaturas Ac1 e Ac3, Toyoda (1989) determinou quatro possibilidades de 

perfil ou subdivisão para a RGG e RGF (Figura 2.11) definidas como: 

Supercritically Reheated Grain-Refined (SCGF) – Região de Grãos Refinados 

Reaquecida Super criticamente. (Acima de Ac3 e abaixo de 1200ºC).  

Intercritically Reheated Grain-Coarsened (ICGC) – Região de Grãos Grosseiros 

Reaquecida Inter Criticamente. (Entre Ac1 e Ac3).    

Subcritically Reheated Grain-Coarsened (SCGC) – Região de Grãos Grosseiros 

Reaquecida Subcriticamente. (Abaixo de Ac1).    
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Unaltered Grain-Coarsened (UAGC) – Região de Grãos Grosseiros Inalterada. 

(Reaquecida acima de 1200ºC ou abaixo de 200ºC). 

 

 

Figura 2.11: Esquema das regiões de transformação microestrutural das RGG e RGF, 

decorrente dos ciclos térmicos em uma junta soldada multipasse, tendo-se como referencia 

o primeiro pico de temperatura T1=1400ºC e o segundo pico T2 relacionado às 

temperaturas em Ac1 e Ac3. (Adaptação de Silva apud TOYODA, 1989). 

                                 

            Por não sofrer os efeitos de revenimento, provocado pelo aporte de calor de passos 

seguintes, durante muito tempo a RGG do último passe foi considerada a região de menor 

tenacidade nas juntas soldadas multipasse. Segundo TOYODA (1989) alguns aços 

estruturais de baixa temperabilidade apresentam maior fragilidade nas ZTAs onde a RGG é 

reaquecida Inter criticamente, ou seja, entre isotermas Ac1 e Ac3. Como já citado 

anteriormente as transformações na austenita, ocorridas com aporte de temperatura no 

nível inter crítico, pode gerar no resfriamento microconstituintes tipo austenita - martensita 

(MA) ou perlita/bainita (P/B)  dotadas de características  frágeis. Assim, a região crítica em 
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termos de tenacidade passa a ser a região da ZTA onde a RGG sofre pós- aquecimento a 

nível Inter crítico que, como já vimos, corresponde a ICGC. 

 

 2.2.3 Fatores Metalúrgicos que Contribuem para a Formação das ZFLs 

 

A formação e dimensão das Zonas Frágeis Localizadas (ZFLs) no interior da ZTA é 

função da microestrutura do material e do procedimento de soldagem aplicado. Sob o 

ponto de vista metalúrgico, FAIRCHILD (1987) e DENYS (1989) estimam que os 

principais fatores metalúrgicos responsáveis pela formação das Zonas Frágeis Localizadas 

são: 

Aumento do Tamanho dos Grãos da Austenita Durante o Aquecimento – Pela 

figura 2.11 vemos que o aporte de calor, decorrente de um processo de soldagem, é 

suficiente para provocar o crescimento do grão austenítico (1100ºC≤T≤1400ºC), fenômeno 

diretamente associado ao crescimento da temperabilidade dos aços que, dependendo da 

taxa de resfriamento, se decompõe no constituinte martensita altamente fragilizante. Os 

autores HAMAD et al (2008); ISHIKAWA et al.(2006),  e WU e DAVIS (2004) 

verificaram que o aumento do grão austenítico  era um dos principais redutores de 

tenacidade nos aços ARBL , quando submetidos a processos de soldagem.    

Formação do Constituinte Austenita / Martensita (MA) – Segundo AHIARA e 

OKAMOTO (1990), na região Inter crítica definida pelas temperaturas Ac1 e Ac3, 

respectivamente, 750ºC e 900ºC, a cementita se decompõe liberando carbono para o 

contorno da austenita. Com o resfriamento a austenita se transforma no constituinte 

austenita martensita, com a ferrita inalterada, com características frágeis. Como a austenita 

retida tem comportamento dúctil, BONNEVIE (2004) interpreta que o comportamento 

frágil da MA decorre de sua morfologia que, por sua vez, encontra-se diretamente atrelada 

a tensão entre seus constituintes provocada pela mudança de espaçamento entre eles, 

colaborando então com a formação de trincas em sua interface com a matriz.  

Segregação de Alguns Elementos de Liga – Alguns elementos de liga em baixas 

proporções (micro ligados), tipo Nióbio e Vanádio, se difundem na interface dos grãos 

austenítico. Dependendo dos ciclos de calor de uma soldagem multipasse, estes elementos 

podem coalescer nas interfaces deformando a matriz nesta região, FAIRCHILD (1989). 

Trabalhos realizados por WU e DAVIS (2004) constataram que, durante a fase de 
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resfriamento, este efeito provoca a geração de grãos de ferrita heterogêneos, causando 

redução de tenacidade na região de grãos grosseiros (RGG). 

Formação do Constituinte Bainita Superior (BU) – Esta microestrutura, que 

aparece na região de grãos grosseiros, forma-se em altas temperaturas durante o 

resfriamento da junta soldada. Tem origem a partir da nucleação de ilhas de ferrita que se 

desenvolvem na austenita no decorrer do resfriamento. Segundo HAMAD et al.(2008), 

como esta microestrutura se desenvolve em altas temperaturas,  a ZTA próxima a linha de 

fusão se apresenta com grãos mais grosseiros com características frágeis. A mesma está 

associada a composição química dos aços e a certas condições de ciclos térmicos e, por ser 

formada em altas temperaturas, durante o resfriamento pode permanecer estável durante os 

aportes de calor  subsequentes em soldas multipasse.   

 

2.3 FRAGILIZAÇÃO DOS AÇOS PELO HIDROGÊNIO 

 

Expostos a um ambiente ou atmosfera de hidrogênio os aços passam por um 

processo de deterioração tanto pela via de Fissuração Induzida pelo Hidrogênio (FIH) ou 

do inglês Hydrogen Induced Cracking (HIC), quanto pela Fragilização por Hidrogênio ( 

FH) ou Hydrogen Embrittlement (HE),  ZIOBROWSKI, et al. (2001). 

A fragilização dos aços pelo hidrogênio continua sendo um dos principais 

problemas do setor petrolífero nas áreas de exploração, produção e transporte de petróleo e 

gás natural. Exposto a um ambiente carregado de hidrogênio atômico o material passa por 

um processo de adsorção, difusão e absorção capaz de reduzir drasticamente suas 

propriedades mecânicas, principalmente a tenacidade à fratura. A hidrogenação, ou 

dopagem por hidrogênio em um metal, é decorrente do hidrogênio gerado durante o 

processo de fabricação do componente (caso da soldagem) ou de reações químicas/ 

eletroquímicas associadas ao meio ambiente e a sua aplicação em serviço (KOSSOY, et al. 

(2008). Em contato com a superfície do metal, o hidrogênio atômico H pode combinar-se 

com outro formando a molécula de gás H2, ser adsorvido, atravessar totalmente sua 

estrutura ou, durante sua difusão, ocupar espaços vazios , regiões ativadas e defeitos 

microestruturais, sendo esta a situação causadora de danos mais crítica. Os principais 

efeitos associados a presença do hidrogênio em um aço são: descarbonetação, reação 

química com outros elementos de liga (hidretos), trincamento por empolamento, decoesão 
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atômica e ancoramento das discordâncias, levando a uma deterioração perigosa nas 

propriedades mecânica dos materiais, (FONTANA,1987). 

 

2.3.1 Fragilização por Hidrogênio Catódico 

 

Apesar do rigoroso revestimento anticorrosivo, a que são submetidos os sistemas 

offshore e onshore de extração e transporte de petróleo e gás natural, todas as superfícies 

metálicas destes sistemas são submetidas, também, a uma robusta proteção catódica 

oriunda de processos galvânicos ou de corrente impressa. Em consequência do mecanismo 

de proteção catódica (Figura 2.12) o sistema a se proteger é transformado em catodo e, 

caso haja qualquer contato metálico com o eletrólito, a superfície exposta do aço estará 

sujeita a uma ambientação por hidrogênio atômico gerado pelas reações químicas / 

eletroquímicas inerentes ao processo de proteção catódica. Quanto maior for o potencial de 

proteção catódica, mais intensa será a geração do hidrogênio atômico e, consequentemente, 

maior será sua concentração em torno da superfície exposta do aço ou material metálico 

(METALS HANDBOOK, 1987).  A partir deste ponto, o processo de hidrogenação do aço 

envolve ou passa pelas seguintes etapas: 

- Adsorção do hidrogênio atômico na superfície; 

- Difusão do hidrogênio atômico no metal; 

- Absorção do hidrogênio atômico na microestrutura do metal. 
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Figura 2.12: Esquema de uma célula de proteção catódica por corrente impressa.  

(Fonte: DEEPWATER, 2012) 

                                               

A origem do hidrogênio atômico decorre da reação eletroquímica no catodo (metal 

protegido) onde os íons de hidrogênio hidratados (H3O
+
) diluídos na solução, após contato 

com o metal protegido, sofre uma redução pela equação (2.3), 

 

                                                 H3O
+
 + e

-
→ H2O + H                                                      (2.3) 

       

Segundo STROE (2006), o processo de redução dos íons de hidrogênio envolve 

dois mecanismos que, dependendo da natureza do metal e do meio, se comporta como: 

 

Mecanismo de Volmer – Tafel 

 

                                 Hhidratado + e
-
 ↔ Hadsorvido (Reação de Volmer)                           (2.4) 

 

                                Hadsorvido + Hadsorvido ↔ H2 (Reação de Tafel)                             (2.5) 
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Mecanismo de Volmer- Heyrovsky 

 

                      H
+

hidratado + e
-
 ↔ Hadsorvido  (Reação de Volmer)                                   (2.6)  

 

                     Hhidratado + e
-
 + Hadsorvido ↔ H2 (Reação de Heyrovsky)                      (2.7) 

 

Para os aços o mecanismo de redução pode ocorrer simultaneamente com o de 

recombinação ou, por meio de uma lenta redução acompanhada de uma rápida 

recombinação eletrolítica dependente do potencial de polarização ou da densidade de 

corrente estabelecidos no processo (STROE, 2006). 

             No decorrer da redução dos cátions de hidrogênio parte dos átomos de hidrogênio 

são absorvidos pelo metal protegido, enquanto outra parte evolui para formar H2. O 

equilíbrio entre os átomos de hidrogênio adsorvidos e sua absorção pelo metal se processa 

pela equação (2.8). 

 

                                       Hadsorvido ↔ Habsorvido                                                     (2.8) 

 

Competindo com o processo de adsorção do átomo de hidrogênio está sua evolução 

para o estado molecular H2 que é liberada para a solução. 

         A difusão e a retenção do hidrogênio atômico nos metais, depende de uma série de 

fatores como composição química, microestrutura, condições superficial, estado de tensão 

e deformação, temperatura, pressão, entre outros. 

         Outro aspecto, também bastante significativo, está relacionado com a ambientação  

em volta do substrato metálico, onde a presença de compostos tipo H2S, HS
-
, S

-
2, Cl, entre 

outros, impedem a recombinação entre os átomos de hidrogênio aumentando  sua 

concentração em volta do substrato e, consequentemente, as taxas de difusão e absorção 

dos átomos de hidrogênio pelo metal. A presença específica do H2S nos ambientes de 

exploração e transporte de petróleo e gás offshore, provoca efeitos sinergéticos de 

fragilização por hidrogênio, nos sistemas sob proteção catódica, em decorrência do 

mecanismo de corrosão (POURBAIX, 1999). 

         Portanto a escolha de limites para o potencial de proteção catódica é fundamental 

no processo de redução da concentração de hidrogênio e, consequentemente, na 
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fragilização dos aços ou materiais utilizados nestes sistemas. Dependendo dos limites 

estabelecidos, é possível a garantia e proteção com o mínimo de fragilização presente, 

garantindo-se, assim, durabilidade e segurança em todo sistema operacional. Desta forma, 

uma escolha otimizada do potencial contra a corrosão adéqua proteção máxima com 

liberação mínima de hidrogênio. O ideal é que o potencial de proteção catódica esteja 

abaixo do potencial de evolução do hidrogênio, (STROE, 1999). 

 

2.3.2 Processos de Difusão do Hidrogênio nos Aços 

 

Por possuir um raio atômico bastante reduzido (em torno de 0,46 Å), o hidrogênio é 

um dos elementos de maior difusão metálica, porém, infelizmente, o que mais reduz suas 

propriedades mecânicas, particularmente a tenacidade à fratura. Os principais caminhos de 

difusão do hidrogênio nos metais são caracterizados pela difusão via transporte de 

discordâncias; difusão via intersticial; e difusão por caminhos favoráveis, assim definidas: 

Difusão via Transporte de Discordâncias – Este tipo de difusão é associado a 

materiais dúcteis onde o deslocamento das discordâncias, decorrente das deformações 

plásticas, conduzem o hidrogênio para localizações específicas de seu domínio 

(ROBERTSON , 2001) e ( CHATEAU 2002). 

Difusão Intersticial – É uma difusão altamente dependente da temperatura e da 

configuração da estrutura cristalina. Segundo GLOWACKA e SWIATNICKI (2003), nas 

estruturas CFC (cúbica de face centrada) o hidrogênio apresenta maior solubilidade e 

menor difusividade quando comparado às estruturas CCC (cúbica de corpo centrado).  

Difusão por Caminhos Favoráveis – Esta difusão está associada a contornos de 

grãos orientados (favoráveis ao trincamento) e constituídos de precipitados, carbonetos e 

nitretos. Embora seja pouco significante em metais de rápida difusão intersticial (caso da 

ferrita), tem papel bastante significativo em metais com estrutura CFC (GINCELL, 1997).   
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2.3.3 Processos de Absorção do Hidrogênio nos Aços 

 

 Como é de se esperar, o grau de absorção de hidrogênio por um metal depende de 

uma série de fatores tais como composição química, microestrutura, contornos de grãos, 

estado de tensão e deformação e defeitos microestruturais, assim distribuídos: 

Composição Química – A composição química dos aços além de estar diretamente 

relacionada a microestrutura do material, é determinante na formação de hidretos, 

normalmente fragilizantes, via reação química de seus elementos de liga, (LUNARSKA, 

1985). A influência direta do carbono no trincamento induzido pelo hidrogênio, em um 

ferro puro, foi levantada por BERNSTEIN (1976) através da relação entre o número de 

trincas transgranular e a percentagem de carbono introduzido conforme Figura 2.13. 

Elementos de liga como o Ti, V, Nb e Cr, comuns no aço AISI 8630M, formam hidretos 

estáveis normalmente susceptíveis a fragilização por hidrogênio. O Ni em baixas 

percentagens (menor do que 1% peso), caso dos aços ARBL, forma hidretos pouco 

sensíveis a fragilização por hidrogênio não contribuindo, pois, com a deterioração da 

tenacidade nestes tipos de aços, (BERNSTEIN (1976).      

 

 

Figura 2.13: Trincamento induzido pelo hidrogênio em função da percentagem de carbono 

no ferro puro. 

(Fonte: BERNSTEIN, 1976). 
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            Microestrutura – Conforme citado anteriormente o tipo de estrutura cristalina CFC  

possui maior grau de absorção de hidrogênio do que o tipo CCC. Por outro lado, os tipos 

de constituintes, tamanho de grão, vazios e defeitos micro e macroestruturais são também 

altamente absorvedores do hidrogênio (PARK et al., 2008).  

Contornos de Grãos – Contornos de grãos são regiões altamente ativas com alto 

poder de aprisionamento do hidrogênio, particularmente os de alto ângulo. Nestas regiões 

se precipitam alguns elementos de liga que, através de interação com o hidrogênio, formam 

hidretos normalmente fragilizantes. Segundo KERNS et. al. (1977), quanto mais refinada 

for a microestrutura dos aços, maior será a área de contorno de grão por unidade de 

volume, na qual o hidrogênio pode se acumular.   

Estado de Tensão e Deformação – Em consequência do seu volume molar 

relativamente alto, a solubilidade ou permeação do hidrogênio se apresenta de forma 

bastante sensível a tensões elásticas trativas, em particular ao campo de tensões tri axial 

desenvolvido no topo de uma trinca. Por outro lado, em uma situação elasto plástica a 

presença de deformação plástica na frente de uma trinca também provoca altas taxas de 

concentração de hidrogênio, em consequência do seu arraste pelos deslocamentos das 

discordâncias, (HUANG et al 2003). Assim sendo, o estado de tensão à frente de uma 

trinca provoca elevadas taxas de concentração de hidrogênio nesta região, qualquer que 

seja a resposta do material a solicitação aplicada (ORIANI, 1978). 

Defeitos Microestruturais – Os defeitos microestruturais funcionam como sítios de 

aprisionamento de hidrogênio (trap sites) com características irreversíveis ou reversíveis, 

dependendo do tipo de contenção, (YAMAGUCHI et al 2003) . Dependendo do seu poder 

de contenção, os sítios de aprisionamento de hidrogênio se classificam como atrativo, 

físico e misto. Os sítios de aprisionamento atrativos ou irreversíveis estão associados a 

campos de tensão, campos elétricos, gradientes de potencial químico e gradientes de 

temperatura. Por sua vez os sitos de aprisionamento ou de contenção físicos, também 

conhecidos como sítios de contenção de hidrogênio reversíveis, estão associados a regiões 

deformadas do reticulado, energeticamente mais favoráveis a liberação do hidrogênio para 

o reticulado cristalino. Os sítios de características mistas apresentam características ou 

comportamento dos sítios atrativos e físicos simultaneamente. Ele está presente em 

combinações de campo de tensão com o campo de deformações (GINGELL, 1997). 
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2.3.4 Mecanismos de Fragilização pelo Hidrogênio 

 

A complexidade em se identificar e quantificar as causas da fragilização dos metais 

pelo hidrogênio, ainda continua sendo um dos grandes desafios para a comunidade 

científica. De um modo geral os principais mecanismos de fragilização dos metais pelo 

hidrogênio estão associados a Teoria da Adsorção, Teoria da Decoesão, Teoria do 

Empolamento (Pressão), Teoria da Interação com Discordâncias e Teoria da Formação de 

Hidretos. Embora estas teorias possam ser associadas ao material, estado de tensão, 

condições de trabalho e meio operacional, isoladamente nenhuma delas é capaz de 

descrever totalmente o fenômeno de fragilização, a não ser de forma combinada em seus 

respectivos níveis de interação. 

Teoria da Adsorção – Segundo PETCH e STABLES (1954), o hidrogênio 

adsorvido nas superfícies de trinca de GRIFFTH reduz a energia de superfície, provocando 

sua fragilização em consequência da redução da força motriz do crescimento da trinca, via 

queda do nível de tensão para reproduzi-la.   

Teoria da Decoesão – Esta teoria se fundamenta no fato de que, a presença do 

átomo de hidrogênio nos sítios de aprisionamento ou reticulado cristalino dos metais, 

provoca grandes deformações nos parâmetros de rede reduzindo, assim, a força de coesão 

atômica e, consequentemente, a facilitação do rompimento das ligações interatômicas. A 

evidência deste mecanismo fica caracterizada pelo fato da superfície de fratura coincidir 

com os planos de clivagem. É uma teoria bastante robusta porque a tendência de fratura 

frágil, em aços normalmente dúcteis, fica bastante evidenciada nas situações de dopagem 

por hidrogênio, fato associado à tendência de propagação da trinca pelos caminhos 

previamente facilitado pela decoesão atômica (VIYANIT, 2005). 

Teoria do Empolamento ou da Pressão – O empolamento se desenvolve na 

microestrutura do material, quando dois átomos de hidrogênio, localizados em sítios 

específicos do cristalino, se juntam para formar uma molécula de H2. Segundo GINGELL 

(1997), este processo gera pressões localizadas acima de 10
5
atm, suficiente para escoar ou 

provocar uma trinca, dependendo das características dúctil ou frágil do material. Desta 

forma, o empolamento além de reduzir a força motriz de crescimento de uma trinca é um 

forte nucleador de microtrincas, mesmo na ausência de excitação externa ou tensões 

residuais (VIYANIT, 2005).  
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Teoria da Interação com Discordâncias – Esta teoria é fundamentada na 

movimentação de discordâncias associadas a presença de hidrogênio na microestrutura do 

material. Dependendo da composição química do material e dos elementos de liga 

presentes, o hidrogênio pode ter um comportamento de ancoragem das discordâncias após 

facilitação do seu deslocamento. A redução da mobilidade das discordâncias leva a uma 

contenção das deformações plásticas e, consequentemente, a redução da tenacidade à 

fratura do material devido a queda em sua ductilidade, (BEACHEM, 1972). Por outro lado, 

quando a atuação do hidrogênio é no sentido de provocar micro plasticidade localizada na 

ponta da trinca, a fragilização decorre do crescimento da trinca por fratura plástica em 

função da queda localizada da resistência do material, (GINGELL 1997).  

Teoria da Formação de Hidretos – A facilidade dos metais se unirem com o 

hidrogênio, para formação de hidretos metálicos, depende de sua composição química, da 

concentração do hidrogênio e da energia livre para a sua formação. Dependendo do 

potencial de formação, diferentes formas e ligação do metal com o hidrogênio são 

produzidas gerando, assim, diferentes tipos de hidretos (GINGELL, 1997). Como citado 

anteriormente, sítios de contenção de hidrogênio aumentam sua concentração causando, 

consequentemente, redução na energia livre de formação dos hidretos e facilitação em sua 

formação e precipitação na matriz do metal. 

         O aumento de volume localizado no reticulado ou a perda da ductilidade do 

material, provocados pela presença de hidretos, é um dos mecanismos mais significante de 

fragilização pelo hidrogênio (GINGELL, 1997).            

         Como já citado anteriormente, neste trabalho é analisada a influencia da 

fragilização por hidrogênio na tenacidade à fratura quase estática, via parâmetro CTOD, no 

metal de base (aço AISI 8630M) e na junta soldada. 

  

2.3.5 Quantificação da Fragilização dos Aços pelo Hidrogênio 

 

Apesar da forte influência microestrutural e dos fatores  eletroquímicos  presentes 

no mecanismo de fragilização pelo hidrogênio, sua quantificação se dá por meio de ensaios 

mecânicos em ambiente normalmente assistido. Os ensaios ou testes normalmente 

utilizados incluem o de Tração a Baixas Taxas de Deformação (TBTD), tenacidade à 

Fratura sob Carregamento por Passo (Step Loading- SL), Tenacidade à Fratura por 
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Impacto, Tenacidade à Fratura sob Carregamento Quase Estático e, mais recentemente 

tenacidade à fratura sob baixa taxa de deformação (GITTOS 2010).  (Figura 2.13) 

          CHOMIK (2000), estudando a influência do hidrogênio na tenacidade à fratura de 

uma liga de Hf (Háfnio), verificou uma grande variação do parâmetro KIC com a 

concentração do hidrogênio, como representado na Figura 2.14. Micrografias realizadas 

em Corpos de Prova (Figura 2.15) apresentaram taxas de precipitação de hidretos, 

preferencialmente nos contornos dos grãos, proporcional ao aumento da concentração de 

hidrogênio.   

 

 

Figura 2.14: Variação do parâmetro de tenacidade a fratura KIC em função da 

concentração de hidrogênio em ppm. 

(Fonte: CHOMIK, 2000). 
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Figura 2.15: Micrografias de CPs hidrogenados: a) Precipitação de hidretos para 

concentração de 47ppm; e b) Precipitação de hidretos para concentração de 215ppm. 

(Fonte: CHOMIK, 2000). 

 

Um estudo envolvendo susceptibilidade ao hidrogênio em função do aumento da 

resistência dos aços ARBL foi realizado por HARDIE (2006),  utilizando os aços API 5L  

X60; X80; e X100 com e sem carregamento por hidrogênio catódico, realizado em solução 

ácida sob várias densidades de corrente. Para um tempo de carregamento de 15min e 

ensaios de tração sob taxa de 2,8x10
-5

s
-1

, os danos na ductilidade destes aços, em função da 

densidade da carga ou concentração de hidrogênio, tiveram um comportamento de acordo 

com a Figura 2.16. Foi observado, também, que mesmo presente nos contornos dos grãos, 

as microtrincas induzidas pelo hidrogênio, Figura 2.17, não influenciaram no 

comportamento de fratura frágil transgranular presente nas superfícies de fratura, conforme 

pode ser observado na fractografia da Figura 2.18. 

 



 
 

34 

 

 

DC (mA mm
-1

) 

Figura 2.16: Variação na redução de área em função da densidade de corrente 

utilizada no processo de hidrogenação. 

(Fonte: HARDIE, 2006). 
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        Figura 2.17: Micrografias de trincamento assistido pelo hidrogênio após carga  

catódica de hidrogênio no aço API 5L X 65 isento de carregamento externo.  

(Fonte: HARDIE, 2006). 
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Figura 2.18: Superfície de fratura do aço API 5L X 100 após carga catódica de 

hidrogênio seguido de ruptura por tração BTD. 

(Fonte: HARDIE, 2006). 

 

BALLESTEROS (2010), estudando juntas soldadas similar e dissimilar, 

determinou o grau de susceptibilidade a corrosão sobtensão (CST) e fragilização por 

hidrogênio (FH) utilizando, respectivamente, os ensaios NACE e TBTD. Os ensaios foram 

realizados em ambiente assistido de quatro soluções corrosivas a base de Na2S2O3. As 

juntas eram constituídas de combinações dos metais de base aços API 5L- X80 e X56 e de 

três processos de soldagem utilizando ER, GMAW e FCAW-G. Os ensaios NACE 

mostraram susceptibilidade apenas nos especimes extraidos do metal de solda, Figura 2.19, 

enquanto os de TBTD apresentaram deterioração da ductilidade em especimes extraídos 

tanto dos metais de base, quanto das juntas soldadas, conforme Figura 2.20. 
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Figura 2.19: Percentagem da deterioração da ductilidade em função do grau de 

agressividade de uma solução nos ensaios TBTD. 

(BALLESTEROS, 2010). 

 

 

Figura 2.20: Fratura na região da solda oriunda de um ensaio NACE (CST). 

(Fonte: BALLESTEROS, 2010). 

 

HERMS (1999), determinou os efeitos deletérios do hidrogênio nas propriedades 

mecânica do aço Inox 316 L, sob o ponto de vista da FH, via  carregamento catódico e 

ensaios TBTD. Neste estudo os CPs foram previamente carregados por 24h em solução de 

H2SO4, sob densidade de corrente de 100mA cm
-2 

e taxas de velocidade de ensaio variando 

de 7x10
-7

 a 5x10
-6

s
-1

. A tabela 2.4 mostra a variação da ductilidade com a concentração de 
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hidrogênio em função da duração do ensaio. Já a Figura 2.21 mostra a morfologia da 

superfície de fratura através da fractografia correspondente ao ensaio TBTD com taxa de 

deformação de 10
-6

s
-1

.  

 

Tabela 2.4: Variação da ductilidade com a concentração do hidrogênio e duração do ensaio 

TBTD. (Adaptada de HERMS, 1999).   

AISI 316L i=7x10
-

7
s

-1 

i=1x10
-

6
s

-1
 

i=5x10
-

6
s

-1
 

Deformação até a Fratura 20% 13% 15% 

Duração do Teste (h) 80 22 9 

Taxa média de propagação da Trinca  

(10
-10

ms
-1

) 

5 15 28 

Profundidade da Trinca (10
-6

m) 140 120 90 

Profundidade Teórica Coberta por H2 (SSRT 

Duração + 24h pré-carregamento→10
-6

m) 

50 30 27 

 

 

Figura 2.21: Fractografia da superfície de ruptura próxima a linha de transição dúctil frágil 

de um aço inox 316 L sob ensaio de TBTD  com taxa de deformação de 10
-6

s
-1

. 

(Fonte: HERMS, 1999). 
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Estudo desenvolvido por RAMIREZ (2008) comprovou que a susceptibilidade à 

fragilização por hidrogênio de um aço ARBL baixo carbono (C=0,044% em peso), variava 

de acordo com as microestruturas geradas por tratamentos térmicos ao qual o mesmo era 

submetido. A pesquisa utilizou ensaios TBTD nas temperaturas de 25°C, 50°C, 75°C e 

90°C, em taxa de deformação de 10
-6

s
-1

 e CPs testados ao ar e sob solução NACE 

composta de H2S, NaCl e Na2S. Os resultados encontrados para a variação da ductilidade 

em função da temperatura e dos tratamentos térmicos encontram-se representados na 

Figura 2.22. Por sua vez, a micrografia correspondente ao aço com o tratamento térmico 

2F e a fractografia da superfície de fratura nesta condição encontram-se representadas, 

respectivamente nas Figuras 2.23 e 2.24.   

 

 

Figura 2.22: Variação da ductilidade em um aço ARBL com 0,04% de C em função de 

tratamento térmicos , hidrogenação e da temperatura de ensaio TBTD. 

(Fonte: RAMIREZ, 2008). 

.  
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Figura 2.23: Micrografia com matriz martensítica do aço ARBL com 0,044%C 

temperado (867°C) em água. (Fonte: RAMIREZ, 2008). 
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Figura 2.24: Fractografias das superfícies de fratura do aço ARBL com 0,044%C  

temperado (867°C) em água, previamente hidrogenado e ensaiado sob TBTD. 

Temperaturas de ensaio: a) Temperatura de ensaio de 25°C; b) 50°C; c) 75°C; d) 90°C.                 

(Fonte: RAMIREZ, 2008). 

 

2.4 INTRODUÇÃO À MECÂNICA DA FRATURA 

 

2.4.1 Fratura Mecânica 

 

Fratura é a ruptura ou a separação de um corpo sólido em duas ou mais partes. Ela 

ocorre quando o nível de tensão aplicado ao corpo atinge ou supera a resistência efetiva do 

material. Sob o ponto de vista macro, as tensões atuando em um corpo sólido podem ser 

determinadas pela teoria da elasticidade, teoria da plasticidade, ou por métodos numéricos 

e experimentais. A utilização pelos projetistas dos fatores de amplificação de tensão 

decorrente de entalhes, variações de secção, furos, ou qualquer outra descontinuidade 

geométrica necessária ao funcionamento de componentes e estruturas, permite a correção 

das tensões nominais estáticas e dinâmicas, mas não leva em conta este mesmo fenômeno 
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causado pelos defeitos e trincas microestruturais decorrentes dos processos de fabricação e 

das condições operacionais. A severa amplificação de tensão em torno destes defeitos, 

atinge valores capazes de superar a resistência de coesão atômica resultando, assim, no  

crescimento destas microtrincas. Dependendo do estado de favorecimento à sua expansão, 

as microtrincas poderão se desenvolver até o ponto de causar danos a integridade estrutural 

e, consequentemente, falhas inesperadas normalmente catastróficas. 

O comportamento à fratura de um material é caracterizado pela tendência de falha 

dúctil ou frágil (JUVINALL, 1967). A fratura dúctil é precedida de acentuada deformação 

plástica e, consequentemente, de elevadas taxa de energia de deformação. Portanto, em 

uma fratura estável ocorre sinalização prévia de falha podendo, então, ser mais facilmente 

controlada. Por sua vez, a fratura frágil apresenta um comportamento totalmente inverso 

com pequenas taxa de deformação e absorção de energia, ocorrendo de forma instantânea 

sem nenhuma sinalização prévia. A disciplina que estabelece, de forma teórica e 

experimental, o comportamento ou resposta dos materiais aos defeitos microestruturais é 

conhecida como Mecânicas da Fratura. Nos meados do século XX, estudos inicialmente 

aplicados para materiais frágeis, ou de comportamento elástico linear, deram origem a 

Mecânicas da Fratura Elástico Linear (MFEL) que, posteriormente, serviu de base para o 

desenvolvimento da Mecânica da Fratura Elasto Plástica (MFEP), aplicada a materiais de 

comportamento dúctil ou elasto plástico, abundantemente empregados em engenharia. 

 

2.4.2 Mecânica da Fratura Elástico Linear – MFEL 

 

O estudo da Mecânica da Fratura Elástico Linear teve início com IRWIN (1957) ao 

substituir o modelo de fratura energético de GRIFFITH (1920), pelo da abordagem via 

campo de tensão e deformações à frente de uma trinca. Nesse novo modelo, envolvendo 

tanto o estado plano de tensão (na condição elástica) quanto o estado plano de deformação 

(na condição de escoamento de pequena escala), IRWIN identificou um parâmetro 

proporcional ao campo de tensão, conhecido como fator de intensidade de tensão K, apartir 

do qual se estabeleceu uma referência na interpretação da fratura em componentes com 

comportamento elástico linear. Utilizando a teoria da elasticidade, o modelo de tensões 

complexas de WESTERGAARD (1939) e estados plano de tensão ou deformação segundo 
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as Figuras 2.25 e 2.26, respectivamente, o mesmo estabeleceu que o campo de tensões na 

frente de uma trinca, em termos de coordenadas polares, é dado pela equação  

 

        
 

√   
   ( )                    p                                     (2.9) 

 

onde, 

K→ Fator de Intensidade de Tensão. 

r→ Vetor posição no do ponto de análise de tensão com origem na ponta da trinca. 

fij( )→Função adimensional em   . 

 

 

Figura 2.25: Esquema do campo de tensões à frente de uma trinca associado ao estado 

plano de tensão. (Fonte: IRWIN, 1957). 
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Figura 2.26: Esquema do campo de tensões à frente da trinca associado ao estado plano de 

deformação. (Fonte: HERTZBERG, 1989). 

         

Segundo IRWIN (1957) os modos fundamentais do deslocamento relativo das 

superfícies de uma trinca (Figura 2.270) estão relacionados ao tipo de carregamento 

aplicado e associa-se, de forma independente, ao respectivo fator de intensidade de tensão 

de acordo com as definições:  
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Figura 2.27: Modos fundamentais do deslocamento relativo entre as superfícies de uma 

trinca. (Fonte: Adaptado de ANDERSON, 1995) . 

 

Com base na figura 2.27 estes modos são definidos e representados por: 

 

Modo I→ Modo de abertura. Trinca sujeita a carga normal de tração. → KI 

Modo II→ Modo de deslizamento longitudinal. Trinca sujeita a carga cisalhante. → KII 

Modo III→ Modo de deslizamento transversal. Trinca sujeita a carga de rasgamento. → 

KIII.  

Apartir das definições dos modos fundamentais de trincamento, os respectivos 

fatores de intensidade de tensão passam a ser definidos como:  

KI→ Fator de intensidade de tensão associado ao modo de trincamento I 

KII→ Fator de intensidade de tensão associado ao modo de trincamento II e 

KIII→ Fator de intensidade de tensão associado ao modo de trincamento III. Por 

caracterizar a situação de manter a trinca sempre aberta, o modo I é o mais favorável ao 

seu crescimento e, por isso, o mais preocupante. 

Por sua vez, para um sistema de coordenadas cartesiano, IRWIN estabeleceu que, 

para o modo I, o campo de tensões à frente da trinca, em uma situação de resposta elástico 

linear, é definido pelas equações (2.10), (2.11), (2.12), (2.13), (2.14) e (2.15). 

 

                                      
  

√   
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) *     (

 

 
)    (

  

 
)+,                                     (2.10) 
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                                                σzz = ν(σxx + σyy),                                                            (2.12) 
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√
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)+,                                        (2.15) 

 

Para certas condições especificas WESTERGAARD (1939), utilizando funções de 

tensão complexa, estabeleceu uma relação direta entre o fator de intensidade de tensão KI e 

a tensão na extremidade da trinca através da equação (2.16), 

 

                                                                     √  ,                                                           (2.16) 

 

Esta relação é válida para o modo I de fratura, ϴ = 0, materiais frágeis ou com uma 

situação de escoamento restrito, dimensões da chapa infinita e origem dos eixos no centro 

da trinca (ANDERSON, 1995). Para placas com dimensões finitas a equação 2.16 é 

corrigida por um fator de forma f(
 

 
), assumindo a expressão, 

 

                                                                   f(
 

 
)  √   ,                                                   (2.17)  

 

Onde,  

 

f(
 

 
) → Fator de forma adimensional relacionado à secção remanescente no plano da 

trinca. 

a → Comprimento da trinca 

W→ Largura do componente ou  espécime. 

σ→ Tensão nominal, no caso particular de tração, proveniente de um carregamento axial 

ou de flexão. 
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Quando o tamanho da trinca assume um valor crítico apartir do qual o seu 

crescimento é instável, ou seja, sem controle e em alta velocidade, mesmo sem ocorrência 

de acréscimo de carga, o fator de intensidade de tensão K assume, também, um valor 

crítico conhecido como tenacidade a fratura Kc. Substituindo-se estes parâmetros na 

equação (2.17) tem-se,  

 

                                                           f(
 

 
) √   ,                                                          (2.18) 

         

Para um estado plano de deformação e modo I de fratura, a tenacidade à fratura Kc 

se transforma no  principal parâmetro da MFEL, mundialmente conhecido como KIC. Por 

ser independente da geometria do CP ou componente este parâmetro, quando devidamente 

levantado  em laboratório, se transforma em uma propriedade do material, com aplicação 

direta em projetos e análise de integridade estrutural, voltados a eliminação ou previsão de 

falhas inesperadas, normalmente catastróficas. Assim, em uma situação de escoamento 

restrito ou comportamento elástico linear, a equação (2.18) passa a ser representada por, 

 

                                                              f(
 

 
) √    ,                                                     (2.19) 

 

A quebra da singularidade √
 

 
 , presente nas equações do campo de tensões, foi 

justificada por IRWIN ao assumir que pequenos escoamentos a frente da trinca quebrava 

sua agudez, mesmo na condição de materiais com características frágeis.     

         Dentro da condição de escoamento de pequena monta, ou escoamento restrito à 

frente da trinca, conhecido como SSY (Small Scalle Yelding), o material responde 

linearmente mantendo suas características de resposta frágil. A dimensão de SSY foi 

caracterizada por IRWIN através do raio da zona plástica circular na frente da trinca e, 

também, por DUGDALE (1995) através do comprimento de faixas de escoamento dentro 

da referida zona de plasticidade.  
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2.4.3 Mecânica da Fratura Elasto Plástica – MFEP 

 

 Como já discutido, a limitação do uso da MFEL em materiais de comportamento 

elástico linear ou frágil, está associada a extensão da plasticidade a frente da trinca que, 

para materiais dúcteis,  ultrapassa os limites de aplicação da MFEL e, consequentemente, 

de seus parâmetros G (energia elástica disponível para produção de uma trinca) e K, 

restritos apenas a aplicações com plasticidade de pequena monta a frente da trinca. 

Portanto, quando a extensão da plasticidade a frente da trinca ultrapassar os limites do 

campo de aplicação da MFEL, os conceitos dos parâmetros elásticos G e K não são mais 

aplicáveis, necessitando-se, assim, de novos parâmetros que incorporem o comportamento 

elasto plástico do material na caracterização do campo de tensão a frente da trinca. Desta 

forma os fundamentos da mecânica da fratura elasto plástica MFEP se baseiam em 

procedimentos analíticos das relações tensão deformação em regime elasto plástico ou 

elástico não linear, comum na maioria dos materiais sólidos utilizados em engenharia. Uma 

das primeiras soluções para a inaplicabilidade da MFEL, em materiais de comportamento 

dúctil ou elasto plástico, foi estabelecida por WELLS (1961) ao tentar aplicar KIC em 

materiais com comportamento elasto plástico. Naquela oportunidade ele notou que os aços 

estruturais tinham tenacidade bastante elevada em relação aos limites estabelecidos pela 

MFEL através de KIC. Se por um lado a notícia era excelente, por outro, os princípios da 

MFEL não se aplicariam na caracterização do comportamento à fratura destes materiais. 

Após algumas observações ele verificou que a agudez da ponta da trinca era quebrada pela 

plasticidade desenvolvida a sua frente (Figura 2.28) e que o raio de arredondamento tinha 

um comportamento proporcional a tenacidade a fratura do material. Essa conclusão lhe 

permitiu associar o deslocamento de abertura da ponta da trinca ao campo de tensão a sua 

frente e, consequentemente, estabelecer um dos principais parâmetros da MFEP conhecido 

como deslocamento de abertura da ponta da trinca CTOD (Crack Tip Opening 

Displacement), mundialmente representado por δ. 
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Figura 2.28: Deslocamento CTOD (δ) de abertura da ponta de uma trinca decorrente da 

quebra de agudez provocada pelo escoamento à sua frente. (Fonte: DONATO et al., 2008) 

 

Por sua vez, J R. Rice (1968) estudando o comportamento da energia em volta de 

trincas em corpos de comportamento elástico não linear, sugeriu uma solução analítica na 

caracterização do comportamento a fratura destes materiais através de uma integral de 

linha, independente do caminho de integração, a quem chamou de Integral J. Naquela 

oportunidade ele demonstrou que, para materiais elástico não linear, a integral J era igual a 

taxa de liberação de energia associada ao avanço de uma trinca. Assim sendo, da mesma 

forma que G representa um parâmetro de tenacidade nos limites da MFEL, a integral J 

representa, também, uma grandeza de caracterização do comportamento a fratura em uma 

situação elástico não linear, quantificada pela taxa de energia de deformação elástica 

associada ao crescimento da trinca. Posteriormente Hutchinson, Rice e Rosengren (HRR, 

1968) concluíram que a integral J representa univocamente o campo de tensão e 

deformação a frente de trincas em materiais com comportamento elástico não linear. Desta 

forma esse parâmetro além de representar a taxa de liberação de energia em situação de 

deformação elástica não linear de um sólido, caracteriza também o fator de intensidade de 

tensão que, dependendo da extensão da faixa de plasticidade à frente da trinca (SSY), pode 

também se transformar numa propriedade de tenacidade à fratura do material 

(ANDERSON, 2005). 
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2.4.3.1 Metodologia para Determinação Experimental de J e CTOD (δ). 

 

Como citado anteriormente, o efeito da hidrogenação no comportamento à fratura 

da junta soldada, proposta neste trabalho, será interpretado pela MFEP via CTOD. A opção 

pelo uso de CTOD, em vez do parâmetro J, decorreu de sua eficácia na análise de juntas 

soldadas (ISO 12135:2002) e das recomendações do próprio projeto.  

         Porém, os fortes fundamentos matemáticos associados a definição de J tanto como 

taxa de liberação de energia (Rice, 1968), quanto campo de tensão e deformação (HRR, ), 

o credencia  como um parâmetro básico na obtenção de grandezas experimentais para a 

determinação do próprio J e, graças ao principio da relação única entre eles (SHIH, 1981), 

também a determinação experimental de CTOD. Por outro lado, por não contemplar 

grandezas como tamanho de trinca, carga aplicada e geometria, a definição de J como 

integral de contorno é de difícil aplicabilidade experimental, porém, detém fundamental 

importância na determinação dos parâmetros da MFEP via processos analíticos e 

numéricos. 

Baseado na zona plástica de IRWIN, Figura 2.29, WELLS (1961) estabeleceu uma 

relação entre CTOD e taxa de liberação de energia representada pela equação, 

 

                                                   
 

 

  
 

    
 ,                                                 (2.20) 

Onde, 

               

   → Resistência ao escoamento a 0,2%. Como em uma situação de comportamento SSY 

a energia G liberada para a formação de uma trinca é dada por, 

 

                                                             G = 
  

 

 
 =J,                                                          (2.21) 

a relação entre    e J nestas condições passa a ser, 

 

                                                            
 

 

 

   
,                                                           (2.22) 
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Figura 2.29: Deslocamento CTOD (δ) da trinca efetiva nos limites de plasticidade de Irwin. 

(Fonte: DONATO et al., 2008) 

 

Uma outra análise, ou conceito da relação de CTOD com J, foi definida por 

Burdekin e Stone (1966), apartir da aplicação das funções  complexas de Westergaard no 

conceito de faixa de escoamento de Dugdale, Figura 2.30. Dentro desta análise foi 

estabelecido que para uma situação de material elástico perfeitamente plástico, sob tensões 

residuais de escoamento, os parâmetros δ e J se relacionam pela expressão,  

 

                                         
  

 

    
 = 

 

   
  

 

   
,                                                (2.23)  

 

 

Figura 2.30: Representação de CTOD em relação a faixa de escoamento de Dugdale. 

(Fonte: DONATO et al., 2008) 
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O fator de 1,27 entre as relações baseadas nas zonas plásticas de IRWIN e  

DUGDALE  está relacionado ao estado de tensão e a presença de encruamento. Assim uma 

forma mais geral para definição da relação CTOD – J passa a ser, 

 

                                         
  

 

      
 

 

     
 

 

     
                                  (2.24) 

 

Onde, 

mc→ Fator adimensional associado ao estado de tensão, valendo 1 para o estado plano de 

tensão (EPT) e 2  para o estado plano de deformação (EPD). 

  SHIH (1981) estabeleceu uma relação entre os parâmetros J e δ, de forma única e 

geral, para materiais de comportamento elasto plástico na presença de tensões residuais.  

Na determinação da relação δ e J, para esta situação, o mesmo utilizando as equações da 

solução de deslocamento do campo HRR chegou a seguinte relação, 

 

                                                              
   

   
 ,                                                                  (2.25) 

Onde, 

  → Constante adimensional.      

 

Embora existam vários métodos experimentais para se determinar J e CTOD, como 

por exemplo, os de Landes e Begley (1972), baseados na taxa de liberação de energia e no 

método de múltiplos espécimes, os mais utilizados são o método η (eta) para J ou CTOD e 

o método geométrico da rótula plástica (rp) exclusivo para CTOD. Graças a seus potenciais 

de eficácia estes métodos, nas situações onde são aplicáveis, ganharam padronização 

através de normas como ASTM E 1820:2001, SB 7448-I:1991,  ISO 12135:200 e DVN 

OS-F101:2008, entre outras.   

Todos os fundamentos, voltados à análise experimental de J, baseiam-se na sua 

definição como taxa de variação de energia por unidade de área, decorrente do ensaio de 

Mecânica da Fratura (Figura 2.31) e na sua divisão em componentes elástica e plástica, 

(Turner, 1973).  
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a) 

 

b) 

Figura 2.31: Gráfico carga x deslocamento de um ensaio de Mecânica da Fratura. a) 

Energia total de deformação Ut representada pela área sob a curva P x D (Vc ou LLD); b) 

Áreas Ael e Apl, representando, respectivamente, a energia elástica Ue e plástica Up. (Fonte: 

Adaptada de DONATO, 2008). 

 

Nos ensaios para determinação de J e CTOD pelo método eta (η) o deslocamento 

D representa o deslocamento da linha de carga LLD (Load Line Displacement), enquanto 



 
 

54 

 

que nos ensaios para determinação de CTOD (δ) via o método de rótula plástica (rp) D 

passa a representar o deslocamento de abertura da boca da trinca Vc ou CMOD (Crack 

Mouth Opening Displacement) ou, segundo a norma ISO 12135:2002, o deslocamento de 

abertura do entalhe NOD (Notch Opening Displacement). 

A divisão da integral de contorno J em função de suas componentes elástica e 

plástica (Turner 1973) ocorre através da relação, equação (2.26). 

 

                                                       +                                                    (2.26)  

 

Para um determinado material, a relação única entre J e CTOD, permite fracionar 

ou subdividir δ de forma semelhante através da equação (2.27). 

 

                                                        +                                                 (2.27) 

  

Onde, 

 

    → Componente elástica de J      

    → Componente plástica de J. 

    → Componente elástica de δ           e 

    → Componente plástica de δ. 

 

Em uma situação prática, onde são consideradas a espessura do corpo de prova B e 

a área Ael sob a curva PxD, as componentes de J e δ  em função do fator   passam a ser 

representadas pelas equações. 

 

                                                   
   

  
  

  
 (    )

 
                                              (2.28)  

 

e  pela relação única entre os parâmetros J e δ, 
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 (    )

      
                                           (2.29) 

 

As equações (2.28) e (2.29) mostram que, na determinação experimental das 

componetes elásticas de J e δ, não há necessidade do uso de suas respectivas componentes 

elástica de η, uma vez que pela difinição energética da componente elástica de J, a mesma 

já pode vir diretamente em função de KI. Da mesma forma TURNER definiu as 

componentes plásticas de J e δ  como, 

 

                                                                          
   

  
                                                         (2.30) 

 

sendo que neste caso, a componente plástica de δ fica, 

 

                                                      
   

        
                                              (2.31) 

 

Substituindo-se as componentes elástica e plásticas de J e δ, acima estabelecidas, e 

fazendo-se  b=(w-a), as equações (2.26) e (2.27), em termos da representação específica 

das componentes de η, passam a ser representadas na forma,  

 

                                                   
  

 (    )

 
     

   

 (   )
                                                 (2.32) 

 

                                        
  

 (    )

      
 +     

   

 (   )      
                                    (2.33) 

 

Segundo PARIS et al (1980) diferentemente do fator    , a determinação de     

passa por processos análíticos ou numéricos decorrentes de simulações não lineares por 

elementos finitos. Dentro de certas condições pré estabelecidadas em termos de geometria, 

material e carregamento,     assume para CPs SE(B) o valor 2 (dois) tanto pela norma 

ASTM E-1820:2001, quanto pela normas ISO 12135:2002 e BS 7448-I: 1991.  
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Por sua vez o método da rótula plástica (rp), exclusivamente aplicado na 

determinação experimental de CTOD, é fundamentado em relações geométricas 

envolvendo o deslocamento de abertura do entalhe NOD (Notch Opening Displecement), 

representado por Vc na Figura 2.32, e o fator rotacional plástico    utilizado na 

determinação da componente plástica de δ. A relação entre o parâmetro δ e Vc é dada pela 

equação (2.34), derivada de uma simples relação de triangulos apartir da mesma Figura.  

 

                                             
  (   )  

  (   )    
                                                       (2.34) 

 

Onde, 

 

z→ Espessura da base de fixação do Clip Gage (transdutor responsável pela indicação do 

deslocamento Vc como esquematizado na Figura 2.32. 

  

 

Figura 2.32: Grandezas geométricas relacionadas ao  ensaio de Mecânica da Fratura via 

CTOD utilizando-se espécime tipo SE(B). (Fonte: Adaptado de ANDERSON,1995) 

                                     

A Figura 2.33 mostra um CP tipo SE(B) com suporte de Clip- Gage integrado, 

onde Z = 0. Por ser menos sensível a erros de alinhamento, esta foi a opção escolhida para 

o corpo de prova SE(B) utilizado nesta pesquisa. 
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Figura 2.33: Clip Gage instalado em um espécime SE(B) com suporte integrado. 

(Fonte: LEM/CT/UFPB). 

 

Substituindo-se Vc  por sua parcela plástica Vpl  e  δ→ δpl, a equação (2.34)  fica,

   

                                                        
  (   )   

  (   )    
                                          (2.35)  

 

Portanto, o parâmetro CTOD (δ) obtido experimentalmente pelo método da rótula 

plástica, passa a ser determinado pela equação (2.36). 

 

               =     
   

     
 

  (   )   

  (   )    
 

  
 (    )

      
 

  (   )   

  (   )    
 (2.36)                                                                                                                                    

 

Por sua grande acuidade na determinação de CTOD em juntas soldadas, via corpos 

de prova  SE(B), o método da rótula plástica foi adaptado e padronizado pelas normas ISO 

12135:2002, BS 7448-I:1991 e ISO 15653:2010 sendo, por este motivo, escolhido para a 

análise da resposta de tenacidade à fratura da junta soldada dissimilar presentemente 

estudada.  Todo o estudo teórico experimental da MF parte do princípio de que o material 

tem características isotrópica e homogênea. Ocorre que nas interfaces de bimateriais, como 

por exemplo juntas soldadas, estas propriedades não estão presentes e, dependendo do grau 

da dissimilaridade de resistência ML, definido como a relação entre as resistências ao 
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escoamento dos bimateriais envolvidos, algumas correções devem ser aplicadas, 

DONATO (2008)  .    

 

2.4.4 Mecanica da Fratura Monoparâmetrica 

 

  Quando o comportamento à fratura de um material é caracterizado por sua 

resistencia ao crescimento instável de um defeito ou trinca, o parametro da mecanica da 

fratura associado a esta condição passa a ser uma propriedade do material conhecida como 

tenacidade a fratura. Para materiais frágeis ou condição de SSY na frente da trinca (estado 

plano de deformação-EPD) a representação desta propriedade pode vir através de um dos 

parâmetros KIC, δ0,2BL ou J0,2BL, independentes das dimensões. Fora da condição SSY, 

estes parâmetros são dependentes das dimensões do componente ou espécime e 

representados por  δc, δu e δm ou Jc, Ju e Jm. A mecânica da fratura que trata desta 

situação é conhecida como Mecanica da Fratura Monoparamétrica sendo, por opção do 

autor, representada neste trabalho por MFM.  

  A resposta de tenacidade na condição de propriedade do material só é possível 

graças a similaridade do campo de tensão na extremidade da trinca de um espécime e o 

campo de tensão em torno da trinca de um componente real em serviço, como mostrado na 

Figura 2.34. Tal similaridade gera uma correlação do comportamento à fratura entre ambos 

garantindo-se, assim, a transferabilidade dos resultados de tenacidade a fratura, levantados 

em laboratório, para as aplicações em projeto e análise de integridade estrutural em 

serviço.                  
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Figura 2.34: Representação esquemática de campos de tensão similares na frente de trincas 

de espécimes e componentes mecânicos. a) Campo de tensão em torno da trinca do 

componente; b) Campo de tensão em torno da trinca do espécime normalizado e c) Campo 

de tensão similar entre ambos. (Fonte: DONATO et al., 2008) 

 

2.4.5 Recomendações Normalizadas para Determinação do Parâmetro CTOD 

 

A complexidade, sensibilidade e diversidade de parâmetros  que envolvem os 

ensaios de Mecânica da Fratura, submete estes testes a uma rígida normalização 

internacional que, através de restrições e recomendações, padroniza desde os tipos de 

espécimes à qualificação e interpretação mecânica e metalúrgica de seus principais 

parâmetros. Como neste trabalho a resposta ou interpretação de tenacidade se baseia 

apenas no parâmentro CTOD, os próximos parágrafos abordam exclusivamente as 

recomendação normalizadas para o levantamento do mesmo. 
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2.4.5.1 Espécime Tipo SE(B) para Ensaios de CTOD 

 

As dimensões, forma, acabamento e relações geométricas para o espécime SE(B) 

(Figura 2.35) foram padronizadas pelas normas ISO-12135/2002; BS-7448/1997; ISO-

15653/2010 e ASTM 1820/2001, que servem de referencia não só para ensaios de CTOD 

mas, também, para determinação experimental de todos os parametros  da Mecânica da 

Fratura.                                                 

                                                                                                  

 

Figura 2.35: Relações geométricas dos espécimes tipo SE(B) onde: W=largura; a0 = 

comprimento da pré trinca de fadiga; B= espessura do corpo de prova; Ra= amplitude  

máxima de rugosidade em μm. (Fonte: Adaptado da norma ISO 15653:2010).  

 

Conforme o padrão estabelecido nestas  normas as principais relações geométricas 

estabelecidas para este tipo de corpo de prova são: 

 

         1 ≤  
 

 
  ≤ 4                                                          (2.37) 

 

tendo como preferência a relação   
 

 
  . 

     0,45 ≤  
  

 
  0,70                                            (2.38) 
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                                                 S= 4W                                                                  (2.39) 

Onde S→ representa o vão entre os apoios. 

              

2.4.5.2 Localização e Orientação do Plano para a Pré Trinca de Fadiga em Juntas  

Soldadas 

 

A orientação e localização do plano para introdução da pré trinca de fadiga é 

decorrente do interêsse particular de cada trabalho e identificada por códigos normalizados. 

A Figura 2.36 apresenta os códigos estabelecidos pela norma ISO 15653:10,  para 

orientação dos planos da pré trinca de fadiga, em função da direção principal dos grãos do 

metal de base e da direção da solda. 

                    

 

a) Metal de base. 

 

b) Metal de Solda. 

Figura 2.36: Código utilizado na definição do plano da pré trinca de fadiga:  

a) em função da orientação dos grãos no metal de base; b) em função da orientação da 

solda em uma junta. (Fonte: ISO 15653:10). 
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 Em relação a Figura 2.36 a nomenclatura do código é definida como : 

 

1→ Direção de laminação ou do eixo dos grãos deformados. 

X→ Direção de deformação principal dos grãos 

Y→ Direção de menor deformação dos grãos 

Z→ direção nomal ao plano X-Y 

N→ Direção normal a solda 

P→ Direção paralela a solda 

Q→ Direção da espessura da solda. 

 

Nas combinações a primeira letra representa a direção normal a orientação do plano 

da trinca e a segunda letra a orientação do plano da trinca. Em relação a posição do entalhe 

os corpos de prova de juntas soldadas tipo NQ e PQ são classificados como corpos de 

prova de entalhe superficial enquanto que os do tipo NP e PN como corpos de prova de 

entalhe transversal à espessura.  

Quando a orientação do plano da pré trinca é definidada em relação a uma 

microestrutura específica (ou Specific Microestructure-SM), micrografias pré e pós teste 

devem ser realizadas para se verificar as restrições de validação do ensaio em relação a 

escolha da localização do  plano de desenvolvimento da pré trinca de fadiga. A Figura 2.37 

mostra a localização da superfície para análise micrografica pós teste , em um corpo de 

prova com entalhe superficial tipo NQ. 

Neste caso particular a norma estabelece que a pré trinca de fadiga esteja inserida 

na microestrutura estabelecida ou, no máximo, a 0,5mm da mesma.  
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Figura 2.37: Localização da região para análise micrográfica pós teste. Utilizada na 

validação de ensaios com microestrutura específica, em CPs com entalhe superficial  onde: 

1→ Cortes para extração da amostra ; 2→Entalhe mecânico ; 3→Trinca de fadiga ; e 4→ 

Superfície a ser microscopicamente analisada. (Fonte: ISO 15653:10). 

 

Por outro lado, quando o estabelecimento do plano da pré tinca de fadiga é baseado 

em relação a orientação da solda (ou Weld Position- WP), não há necessidade de validação 

da escolha do plano para a pré trinca, dispensando-se, pois,  as análises microgáficas pré e 

pós ensaio de tenacidade à fratura (ISO 15653: 2010).   

 

2.4.5.3 Força Máxima de Flexão para Produção da Pré Trinca de Fadiga 

 

A necessidade de se implantar uma trinca com grau de agudez próximo ao das 

trincas microestrutural faz com que, antes da realização do ensaio de tenacidade à fratura, o 

corpo de prova seja submetido a um carregamento dinâmico para reproduzi-la. Pela norma 

ISO 12135: 02 a força máxima do carregamento de fádiga é estabelecida pela equação 

(2.40). 

 

                    
    (    ) 

 
                                                 (2.40) 

 

Onde, 
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       Resistência ao escoamento do material a 0,2% (escolhida segundo as normas 

ISO 15653:10) e ISO 12135:02.  

 

  Outra recomendação importante diz respeito a taxa de velocidade de aplicação do 

teste de tenacidade a fratura que, com base no fator de intensidade de tensão, deve se situar 

no intervalo, 

 

                      (m)
0,5

s
-1

 ≤            (m)
0,5

s
-1

                                (2.41) 

 

Sendo, 

 

     Fator de intensidade de tensâo no modo de fratura I, dado pela equação (2.42). 

 

                                      = *(
 

 
)

 

(    )   
+ *  (

  

 
)+                                       (2.42)  

 

(ISO 12135:02) onde, 

 

F→ Força selecionada do trecho linear da curva de ensaio, 

  (
  

 
) → Função geométrica admensional tabelada em função da relação (

  

 
) , nas 

mesmas normas.   

     Espessura do espécime 

  → Espessura do espécime  considerando o chanfro lateral (side- groove), quando for 

necessário sua implantação. 

 

 2.4.5.4 Possíveis Curvas de Resposta de Ensaios de Tenacidade à Fratura 

 

  Dependendo do comportamento a fratura do material, da eficiência do sistema de 

teste e da flexibilidade e concentricidade de instalação do corpo de prova, nos suportes de 

carga e reação, a norma ISO 12135: 02, entre outras, estabelece seis possíveis curvas de 

respostas relacionadas a ensaios de tenacidade à fratura, como pode ser observado na 

Figura 2.38. As descontinuidade ou pertubação das curvas  de resposta, representadas pelos 



 
 

65 

 

pontos b nas curvas 3 e 5, podem ser caracterizadas como um “pop in”, enquanto os pontos 

a das curvas 1, 2 e 4  representam pontos de fratura. Estes pontos e seus respectivos 

deslocamentos são utilizados como referência para o cálculo dos parâmetros de tenacidade 

à fratura monoparamétrica KIC, δc, δu, e δm ou Jc, Ju, e Jm, respectivamente. Na 

determinação dos parâmetros monoparamétricos, em termos de CTOD, a equação geral 

recomendada para δ (ISO 12135; 2002) é dada pela equação (2.43).  

 

                   *(
 

 
)

 

(    )   
  (

  

 
)+

 

[
(    )

      
]  

   (    )  

            
                    (2.43) 

 

com as devidas substiuições de   ,    ,     e rp da equação (2.36) por, 

 

                                               *(
 

 
)

 

(    )     (
  

 
)+

 

                                                 (2.44) 

 

σys →R0,2 

mc → 2.0 

rp → 0,40 

 

         A formulação padronizada para o cálculo da tenacidade à fratura monoparamétrica, 

através da integral J e KIC, encontra-se, também, na referida norma.           
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NOD (Vc) ou LLD 

Figura 2.38: Tipos de curvas de resposta encontradas em ensaios de tenacidade à fratura. 

(ISO 12135: 2002). 

 

2.4.5.5 Determinação do CTOD pela Curva de Resistência δ-R 

 

Materiais com comportamento elásto-plástico possibilita o levantamento de curvas 

de tenacidade a fratura tipo CTOD versus crescimento estável da trinca (δx∆a), dada pela 

expressão. 

 

                δ *(
 

 
)

 

(    )   
  (

  

 
)+

 

[
(    )

      
]  

         (    )  

   (     )       
               (2.45) 

 

Onde,  

 

ν→ Relação de Poisson. 

   Módulo de elasticidade do material.  

   → representa o crescimento total da trinca, correspondente a diferença entre o 

comprimento final da trinca af  e o comprimento inicial da trinca ai. As dimensões de a0, 

af, e ai são tomadas nas superfícies do plano da trinca após a operação de ruptura do corpo 

de prova, segundo as equações 2.46 e 2.47 e linhas de medição apresentadas na Figura 

2.28.   
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*(

     

 
)  ∑   

   
   +                                            (2.46) 

 

                                           
 

 
*(

     

 
)  ∑   

   
   +                                             (2.47)  

 

Onde, 

 

 → Comprimento inicial ou final da trinca, dependendo da qual se esteja mensurando. 

Pela Figura 2.39 vemos que a representação das áreas específicas, correspondentes 

ao comprimento da trinca usinada, pré trinca de fadiga e ao crescimento da trinca 

decorrente do teste, está associada a uma numeração de 1 à 9, com as seguintes definições: 

 

1→Linhas de referência. 

2→Área do plano da trinca. 

3→Entalhe usinado. 

4→Pré trinca de fadiga. 

5→Frente inicial da trinca. 

6→Zona de estiramento. 

7→Cescimento da trinca. 

8→Frente final da trinca. 

9→Chanfro lateral(Side Grooving, quando for necessário). 
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         a)                                                                  b) 

Figura 2.39: Esquema para localização das linhas de medição do tamanho da trinca.  

a) corpos de prova de flexão sem chanfro lateral e b) com chanfro lateral. (Fonte: 

ISO15653: 10). 

   

A curva de resistência R-δ deve ser construída com pelo menos seis pontos (Figura  

2.40) e pode ser utilizada, também, para atribuir e qualificar valôres de        ( tenacidade 

à fratura em ∆a=0,2mm) e    , (tenacidade à fratura de iniciação), fatôres bastante robustos 

em aplicações de engenharia. Maiores informações sobre a qualificação da curva R-δ, da 

equação de regressão e dos parâmetros de tenacidade à fratura         e     encontram-se 

nas normas ISO 15653: 10, ISO 12135:2002 e BS –I: 1991.    
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Figura 2.40: Curva de resistência δ x ∆a: Construida com seis pontos onde se destacam 

a linha de construção a; a curva ajustada b; e d as secções de zoneamento. 

(Fonte: Adaptada da Norma ISO 12135:2002). 

                    

2.5 TENACIDADE À FRATURA EM JUNTAS SOLDADAS DISSIMILARES 

 

Toda análise teórica/experimental da MF tem como um dos seus princípios a 

condição de homogeneidade do material em torno da trinca instalada, fato que nem sempre 

corresponde a realidade como, por exemplo, no caso de juntas soldada ou interface de 

bimateriais. Dependendo do nível de heterogeneidade ou dissimilaridade de resistências 

entre os materiais, a força motriz da trinca, neste trabalho representada pelo parâmetro 

CTOD ou δ, pode atingir valores bem mais significativos do que em uma situação de 

homogeneidade, KIM e LEE (2000). Segundo estes autores, o nível ou grau de 

dissimilaridade M (do inglês: Mismatch) é definido pela relação entre a mais alta 

resistência ao escoamento (ϭHy) e a mais baixa resistência ao escoamento (ϭLy) dos 

metais na interface de uma determinada união. A formulação estabelecida para esta 

relação é representada por: 

                                                             M = ϭHy / ϭLy                                                   (2.48) 
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onde os sub índices  Hy e Ly estão associados, respectivamente, ao material de mais alta 

resistência ao escoamento (do inglês: Higher Yelding Strength) e mais baixa resistência ao 

escoamento (também do inglês: Lower Yelding Strength). Assim, por esta definição, o grau 

de dissimilaridade M assume a classificação:  

 

M =1 (ϭHy = ϭLy) – Condição de homogeneidade de resistência (do inglês: 

Evenmatch) e 

 

M ˃1 (ϭHy  ˃  ϭLy) – Condição de heterogeneidade de resistência (do inglês: 

Overmatch). 

Para uma condição SSY e utilizando modelagem por elementos finitos, KIM e LEE 

(2000), identificaram uma assimetria de CTOD (Figura 2.41) com desvio e predominância 

do campo de tensão e deformação no sentido do material de menor resistência. A partir daí  

estabeleceram que o CTOD (δ), na interface do material, correspondia a soma dos CTODs 

do material de mais alta resistência (δHS) com o de mais baixa resistência (δLS), ou seja,       

  δ = δHS + δLS                                               (2.49) 

 

a) 

 

b) 

Figura 2.41: Assimetria do CTOD na interface de bi materiais: a) Condição elástico-linear 

(SSY); b) Condição elasto-plástica (LSY).  (Fonte: KIM e LEE, 2000). 

Por sua vez, SHIH e ASARO (1991), também utilizando modelagem por elementos 

finitos, identificaram a mesma tendência em uma situação de comportamento elasto- 
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plástico envolvendo escoamento de larga escala (do inglês: Large Scale Yelding- LSY). 

Esta condição, além de corresponder ao comportamento do material de base e de solda 

utilizados nesta pesquisa, está associada, também, a mesma localização da trinca na 

interface dos materiais que, no nosso caso, corresponde o entorno da linha de fusão (LF) na 

ZTA do amanteigamento do aço AISI 8630M.   

Avançando em suas pesquisas, KIM et al.(2003) analisou o efeito da 

dissimilaridade de resistência (M) tanto em trincas localizadas no centro do metal de solda,  

quanto na interface com o metal de base, Figura 2.42. Naquela oportunidade, parâmetros 

que também influenciam o CTOD como o nível da triaxilidade de tensões em torno da 

trica, tipo de carregamento, ligamento remanescente e largura da solda também foram 

analisados. 

 

 

Figura 2.42: Trinca  interfacial em uma junta dissimilar corpo de prova SE(B) sob 

flexão em quatro pontos. (Fonte: KIM et al., 2003). 

 

KIM et al. (2003), levantou a variação do CTOD do material mais dúctil (δs) em 

relação ao CTOD total da junta sodada (δtotal), em função do grau de dissimilaridade de 

resistência M, para espécimes SE(PB) e M(T), cujo comportamento encontra-se 

representado na Figura 2.43. 
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Figura 2.43: Relação entre o CTOD do material mais dúctil (δs) e o CTOD total da junta 

(δtotal) em função do grau de dissimilaridade de resistência (M). (Fonte: KIM et al., 2003). 

 

O mesmo autor também observou, na situação de uma trinca interfacial, um forte 

desvio da trinca na direção do material menos resistente, conforme observado na Figura 

2.44. 

 

Figura 2.44: Desvio da trinca no sentido do material mais dúctil durante um 

carregamento monotônico em um espécime C(T).( Fonte: KIM et al. 2003). 
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DONATO (2008), com o intuito de adaptar a formulação da Mecânica da Fratura às 

situações de dissimilaridade de resistência, levantou fatores eta plástico (ηp) e rotacional 

plástico (rp) para aplicação em juntas soldadas. Na oportunidade o grau da dissimilaridade 

de resistência (M) foi definido como a relação entre a resistência ao escoamento do metal 

de solda (MS) e a resistência ao escoamento do metal de base (MB), ou seja, 

                     

M = ϭyMS / ϭyMB                                                              (2.50) 

 

Onde, 

 

ϭyMS→ Resistencia ao escoamento do metal de solda 

 ϭyMB → Resistencia ao escoamento do metal de base.   

 

Com esta nova definição do grau de dissimilaridade foi possível analisar, também, a 

condição M ˂ 1, conhecida como undermatch que, segundo DONATO et al.(2008) por 

questões de segurança e confiabilidade, é uma situação não recomendada por normas e 

códigos internacionais relacionados ao uso de materiais e desenvolvimento de projetos 

envolvendo juntas soldadas. Através da modelagem por elementos finitos, DONATO 

(2008) identificou, também, uma assimetria do campo de tensão e deformação em prol do 

metal de menor resistência ao escoamento, quando da condição de trincas localizadas na 

interface dos materiais, Figura 2.45. Além do efeito que a dissimilaridade de resistência 

causa na tenacidade à fratura dos materiais, o autor também levantou a influencia da 

geometria da trinca e da largura do cordão de solda na resposta estrutural de juntas 

soldadas e, consequentemente, no CTOD (δ).                
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Figura 2.45: Assimetria do CTOD em uma junta soldada Overmatch. 

(Fonte: DONATO, 2008). 

 

BEAUGRAND et al. (2009) estudando o efeito dos parâmetros de soldagem na 

junta soldada dissimilar constituída do aço AISI 8630M forjado e INCONEL 625, sob 

dopagem por hidrogênio catódico, definiu seis tipos de microestruturas para a região da 

interface, cuja classificação encontra-se representada na  Figura 2.46. 

 

 

Figura 2.46: Distribuição da microestrura em torno da interface do amanteigamento 

do aço AISI 8630M com o metal de adição INCONEL 625. (Fonte: BEAUGRAND et al. 

2009).  
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Partindo-se do metal de base, sentido metal de solda, o autor classificou estas zonas 

como: 

- Metal de base AISI 8630M forjado, constituído de ferrita CCC com frações de 

inclusões e carbonetos; 

- Uma zona fina descarbonetada na RGG da zona termicamente afetada do aço 

AISI 8630M, constituída de ferrita CCC infestada de veios do metal fundido com estrutura 

austenítica CFC, conhecida como Zona Δ; 

- Zona M constituída de ferro martensítico de estrutura TCC com formato em 

conchas aprisionadas dentro do metal de solda a poucas dezenas de microns da linha de 

fusão, ou seja, dentro da zona parcialmente diluída; 

- Uma Zona φ dentro da zona parcialmente diluída, com  supersaturação de 

carbono em solução sólida e aspecto de solidificação planar. A mesma se apresenta como 

fase austenítica de estrutura CFC. Seu tamanho é de apenas dezenas de microns; 

- Uma Zona Π na região parcialmente diluída, constituída de matriz austenítica 

CFC com pontos dendríticos associados a elementos de liga com alto número atômico. A 

mesma se estende em uma faixa maior do metal de solda podendo atingir centenas de 

microns. 

- Uma região distante da interface, onde a massa do INCONEL 625  se apresenta 

quimicamente diluída com uma baixa percentagem de elementos de liga do aço AISI 

8630M forjado. Esta zona também se apresenta com estrutura austenítica CFC. 

        Segundo BEAUGRAND et al. (2009), as Zonas φ e Π constituem a zona parcialmente 

diluída dentro do metal de solda e é constituída de C, Fe. Cr e Ni oriundos do metal de 

base próximo a linha de fusão, combinados com elementos de liga do metal de adição 

provenientes do primeiro cordão de solda.  

A imagem MEV e o perfil químico em torno da interface da junta para a condição 

de soldagem TIG, com arco de alto potencial e corrente constante, levantados 

BEAUGRAND et al. (2009), encontram-se representados na Figura 2.47.  
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Figura 2.47: Imagem MEV e perfil químico na vizinhança da interface da junta 

dissimilar aço AISI 8630M-Inconel 625, decorrente do processo de soldagem TIG com 

arco de alta potência e corrente constante. A linha tracejada indica o limite da zona ϕ. 

(Fonte: BEAUGRAND et al., 2009). 

 

 Para um espécime SE(B) com entalhe na interface do amanteigamento AISI 

8630M-INCONEL 625, por soldagem TIG, BEAUGRAND (2009), aplicando ensaios 

convencional de mecânica da fratura, encontrou para o parâmetro de tenacidade a fratura 

provisório KQ um valor de 74MPam
0,5

, conforme indicação na Tabela 2.5. Esta mesma 

tabela contempla valores de KIH (fator de tenacidade à fratura de iniciação), em ambiente 

assistido por água do mar sintética, para espécimes previamente carregados por hidrogênio 

catódico durante duas semanas.   
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Tabela 2.5: Fator de intensidade de tensão no trincamento Kf e de iniciação KIH  via ensaios 

por carga passo a passo. (Fonte: BEAUGRAND et al. 2009). 

 Solda/TTAT Ambiente Kfailure (MPam0.5) KIH (MPam0.5) 

GTA - 2h @ 1250F 3.5%NaCl @ 3°C          60 57.5 

GTA - 2h @ 1250F 3.5%NaCl @ 3°C           62 57 

GTA - 2h @ 1250F 3.5%NaCl @ 3°C           64 54 

GTA - 2h @ 1250F  Air @ 3°C           74 69 

GTA - 2h @ 1250F Air @ 3°C  CTOD convencional → KQ=76 

 

DODGE et al. (2013), estudando a influencia do tempo de aplicação do TTAT e a 

temperatura dos ensaios,  levantou a susceptibilidade à carga de hidrogênio catódico  da 

junta dissimilar aço AISI 8630M-INCONEL 625, através da curva de resistência J-R. Para 

tanto utilizou espécimes tipo SE(B), sob flexão em três pontos, e  ensaios a baixa taxa de 

deformação (0.018mm/h ou 5x10
-6

mm/s). Todos os espécimes receberam carga prévia de 

hidrogênio catódico por uma semana em temperaturas de 4ºC e de 80ºC. Os testes foram 

realizados em ambiente assistido em água do mar sintética sob proteção catódica  nas 

temperaturas de 4ºC e 80ºC. Nestas condições, as curvas obtidas por DODGE et al. (2013) 

tiveram um comportamento de acordo com a Figura 2.48.  
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Figura 2.48: Curvas de resistência J-R com trinca na interface do amanteigamento da Junta 

dissimilar aço AISI 8630M - INCONEL 625 extraídas de componentes que falharam no 

Mar do Norte, utilizando espécimes  pré carregado por hidrogênio catódico durante uma 

semana: a) Ensaio assistido a 4ºC; b) Ensaio assistido a 80ºC. (Fonte: DODGE et al.,2013) 

 

 Dentro da mesma pesquisa DODGE et al.(2009) verificou, também, a influencia do 

tempo de aplicação do TTAT na resistência ao crescimento da trinca através de curvas de 

resistência J-R. Os resultados para espécimes extraídos de componentes não utilizados e 
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previamente pré carregados a 4ºC por hidrogênio catódico, por um período de uma semana,  

encontram-se representados na Figura 2.49.  

 

 

Figura 2.49: Curvas de resistência J-R em função do tempo de tratamento térmico de alívio 

de tensões (TTAT), utilizando espécimes extraídos de componentes não utilizados no Mar 

do Norte e previamente carregados durante uma semana por hidrogênio catódico a 4ºC.      

(Fonte: DODGE et al.,2009) 

 

A macrografia do desenvolvimento da trinca de ensaio levantada por DODGE et al. 

(2013), destaca o desvio inicial da trinca para o lado do material mais dúctil que, no caso, é 

o metal de solda, Figura 2.50. 
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Figura 2.50: Trinca de ensaio com desvio para o lado do material mais dúctil da junta 

dissimilar aço AISI 8630 – INCONEL 625. (Fonte: DODGE et al. (2013). 

 

Dentro da mesma motivação para identificar soluções relacionadas as juntas 

dissimilares aço AISI 8630 –INCONEL 625, que apresentaram falhas  no Mar do Norte, 

GITTOS (2008) pesquisou o tipo de ensaio mais adequado para o levantamento da 

susceptiblidade a fragilização por hidrogênio catódico.  A comparação envolveu três tipos 

de ensaio : Tração a Baixa Taxa de Deformação (TBTD); Mecânica da Fratura a Baixa 

Taxa de Deformação (MFBTD) em espécimes  SE(B);  e por carga constante de passo 

(step load) em corpos de prova de tração.  Dentre deles o que se apresentou mais adequado 

foi o MFBTD (especificação deste trabalho), quando associado as  comparações dos 

resultados em  ensaios ao ar e em ambiente assistido. A Tabela 2.6 apresenta os resultados 

do ensaio MFBTD realizado por GITTOS (2008), em espécimes sem pré carregamento de 

hidrogênio,  nas condições com e sem ambiente assistido. 
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Tabela 2.6: Ensaio de Mecânica da Fratura a baixa taxa de deformação em espécimes 

SE(B) extraidos das  juntas 8630M-INCONEL 625. (Fonte: GITTOS (2008). 

 

Amostra Ambiente Deslocamento do suporte de 

carga mms
-1

(ins
-1

) 

Kmax 

MPam
1/2

(Ksi in
1/2

) 

 

W02-3 Ao ar 10
-5

(3,94) 60,8(1,76) 

W02-4 Ao ar 4x10
-6

(1,57) 50,6(1,47) 

W02-2 Água do Mar 

 (-1100mV) SCE 

8x10
-6

(3,15) 49,3(1,43) 

W02-6 Água do Mar 

 (-1100mV) SCE 
4x10

-6
(1,57) 45,9(1,33) 

W02-9 Água do Mar 

 (-1100mV) SCE 
4x10

-6
(1,57) 45,5(1,32) 

 

        Pela Tabela 2.6 observa-se que, naquelas condições de ensaio, a redução da força 

motriz da trinca em termos de Kmax (considerando os espécimes W2-4 e W2-6) foi de 

aproximadamente 11%. Convém lembrar que esta é uma das condições mais severas para  

análise de fragilização por hidrogênio catódico. 

              Alguns mecanismos de fragilização por hidrogênio são identificados via 

micrografias ótica e eletrônica da superfície de fratura. SOUZA (2011), analisando a 

susceptibilidade ao hidrogênio via CTOD do aço API X65, identificou uma resposta de 

fratura dúctil caracterizada por uma superfície predominantemente de microvazios de 

empolamento (Figura 2.51), decorrente da alta pressão de transformação do hidrogênio 

atômico em hidrogênio molecular (Teoria da Pressão).   
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Figura 2.51: Superfície de fratura do aço API 5L- X65 com alvéolos decorrentes do 

empolamento gerado pelo hidrogênio retido nos sítios microestrutural  (Fonte: SOUZA 

2011) 

 

           SANT’ANNA, 2011, analisando o aço API-X65 hidrogenado em solução NS4, 

verificou que, em ensaios de tração e de impácto,  as superfícies de fratura também 

apresentaram alvéolos com características de empolamento, seta branca, decorrente da 

presença do hidrogênio na microestrutura, Figura 2.52 .   

 

 

Figura 2.52: Superfície de fratura do aço API 5L- X65 com alvéolos ou microvazios 

decorrentes do empolamento pelo hidrogênio retido nos sítios microestrutural: aumento de 

2000X. (Fonte: Adaptada de SANT’ANNA, 2011). 
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           Esta mesma característica de superfície de fratura dúctil, caracterizada pela presença 

de microvazios por empolamento, foi levantada por TIWARI (2000) ao estudar a 

fragilização por hidrogênio dos aços médio carbono e naval, Figura 2.53.                

 

 

Figura 2.53: Superfície de fratura do aço API 5L- X65 com alvéolos decorrentes do 

empolamento gerado pelo hidrogênio retido nos sítios microestrutural. (Fonte: TIWARI, 

2000) 

 

            TRASATTI (2005) estudando a fragilização por hidrogênio do aço API X80 

verificou, em espécimes testados a baixa taxa de deformação, que o hidrogênio retido em 

sítios de inclusões (Figura 2.54),  provocaram microvazios por empolamento na superfície 

de fratura pós ensaios.           
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Figura 2.54: Superfície de fratura do aço API 5L- X80 com alvéolos decorrentes do 

empolamento gerado pelo hidrogênio retido nos sítios microestrutural. (Fonte: 

TRASATTI, 2005) 

 

2.6 RECOMENDAÇÕES NORMALIZADAS PARA ENSAIOS DE DUREZA E 

MICRODUREZA EM JUNTAS SOLDADAS 

 

As transformações microestrutural, causadas pelo aporte de calor e resfriamento, 

inerentes ao processso de soldagem, geram aumento de dureza tanto em conseqüência das 

tensões residuais localizadas, quanto pelo surgimento de fases e precipitados fragilizantes. 

Assim, se por um lado o aumento de dureza proporciona aumento nas propriedades 

mecânica do material, por outro reduz significativamente sua tenacidade à fratura. Por 

conta disso, várias normas internacionais estabeleceram limites e critérios para 

determinação tanto de dureza quanto de microdureza em juntas soldadas, visando a 

preservação da tenacidade do material, mesmo em situações de aplicação agressivas. 

Portanto, o conhecimento e contrôle da dureza na ZTA, e em seu entôrno, é fundamental 

tanto nas decisões de projeto e análise de integridade estrutural, quanto no estabelecimento 

dos procedimentos de soldagem com ou sem TTAT. Segundo as normas NACE MR0 175 

(2003) e DNV-OS-F101 (2008), os pontos para tomada de  dureza e microdureza devem 

ser obtidos, respectivamente, nas localizações apresentadas nas Figuras 2.55 (a) e 2.55 (b). 
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Estas recomendações foram utilizadas tanto na averiguação da solda de amanteigamento, 

quanto da junta dissimilar aqui estudada. 

 

 

a)                                                 

 

b) 

Figura 2.55: Localização dos pontos de indentação para obtenção de dureza e microdureza 

em uma junta soldada: a) Medição de dureza; b) Medição de Microdureza. (Fonte: NACE  

MR0-175:03 e DNV- OS F101:08). 

 

Para medições de dureza HV10 a norma API 6A:2011 recomenda regiões de 

indentações conforme Figura 2.56, onde: 

 

1→ Metal de Solda (MS). 

2→ Zona Termicamente Afetada (ZTA). 

3→ Metal de Base (MB). 
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Figura 2.56: Localização e quantificação de indentações para tomada de dureza  HV10 em 

juntas soldadas. (Fonte: API 6A:2011) 

 

Dada as condições de aplicação severa (offshore) estabelecidas para a junta soldada 

em estudo, a qualificação da solda, em termos de dureza e microdureza, foi analisada de 

acordo com as referidas normas. Esta qualificação foi realizada tanto para a solda de 

amanteigamento, quanto para a solda de união das chapas, na região amanteigada do aço 

AISI 8630M. 

 

2.7 RECOMENDAÇÕES NORMALIZADA PARA DETERMINAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES DE TRAÇÃO  EM FUNÇÃO DA DUREZA HV10 

 

Segundo a norma ISO 15653: 2010,  quando não for possível a extração de 

espécimes de tração no metal de solda MS ou no metal de base MB de uma junta soldada, 

a resistência ao escoamento Rp0,2  e Rm  para aços C-Mo, em  função da dureza HV10, 

pode ser estabelecida por uma das relações empíricas: 

 

- Metal de base (MB) quando 160 ≤ HV10 ≤ 495 → Rp0,2 = 3,28HV10 – 221(MPa) 

- Metal de solda (MS) quando 170 ≤ HV10 ≤ 330  → Rp0,2 = 2,35HV10 + 62(MPa) 

- Metal de base (MB) quando 100 ≤ HV10 ≤ 400  → Rm = 3,3HV10 – 8(MPa) 

- Metal de solda (MS) quando 170  ≤ HV10 ≤ 330 → Rm =3,0HV10 + 22,1(MPa) (2.5) 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Embora o objetivo principal deste trabalho contemple apenas a análise da  

fragilização por hidrogênio na junta soldada dissimilar, com trinca instalada na  região da 

ZTA do amanteigamento do aço AISI 8630M, uma série de atividades e ensaios 

relacionados foram previamente implementados de acordo com a seqüencia: 

-Tratamento térmico de tempera e revenido (TTR) no aço AISI 8630M como 

fornecido (CF).  

- Amanteigamento do aço AISI 8630M com o INCONEL 625 (1ª aporte térmico). 

- Tratamento térmico de alívio de tensões após o amanteigamento. 

- Caracterização microestrutural e mecânica do amanteigamento com e sem TTAT. 

- Soldagem de união das juntas  (2ª  aporte térmico). 

- Caracterização microestrutural e mecânica na região do amanteigamento após a 

soldagem das chapas. 

 - Ensaios de Mecânica da Fratura (parâmetro CTOD) em espécimes com e sem 

hidrogenação, com entalhe no MB e na ZTA do amanteigamento. 

 

3.1 MATERIAIS DA JUNTA SOLDADA 

 

Como já identificado, a presente pesquisa envolve  uma junta soldada dissimilar 

constituida dos metais de base ASTM A36 e o aço AISI 8630M previamente amanteigado  

com o metal de adição Inconel 625, que também foi utilizado no enchimento da junta. 
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3.1.1 Aço AISI 8630M 

 

A opção pela análise da fragilização pelo hidrogênio na ZTA do amanteigamento 

deste aço, foi decorrente de sérias falhas por  trincamento ocorridas nas últimas décadas. 

Este aço é caracterizado por suas propriedades de alta resistência mecânica, boa tenacidade 

e custos relativamente baixos tendo, por isso, grande aplicação no setor petrolífero. Dada 

as dificuldades de aquisição aqui no Brasil, na forma de chapa,  o mesmo foi adquirido na 

configuração de tarugo forjado com 205mm de diâmetro e 215mm de comprimento. A 

tabela 3.1 apresenta sua composição química fornecida pelo fabricante .   

 

Tabela 3.1: Composição química do aço SAE 8630M (% massa) segundo o fabricante 

(Anexo E). 

C Mn Si P S Al Nb 

0,300 0,890 0,310 0,011 0,0040 0,013 0,010 

V Ti Cr N Cu Mo Ni 

0,010 0,000 0,900 0,005 0,040 0,360 0,820 

 

Após o fatiamento em chapas (Figura 3.1), realizou-se o tratamento térmico de 

tempera e revenido onde, para se evitar descarbonetação, tomou-se o cuidado de revesti-las 

com limalha de ferro, conforme a representação da Figura 3.2. 

               

 

                 Figura 3.1: Processo de fatiamento do tarugo de aço AISI 8630M. 
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a) 

 

b) 

Figura 3.2: Chapas revestidas com limalha de ferro instaladas na caixa de tratamento:  

a) fora do forno e b) dentro do forno. 

 

Os parâmetros do tratamento térmico de tempera e revenido, utilizados no projeto 

para o  aço AISI 8630M, encontram-se representados esquematicamente na Figura 3.3. 

Quantitativamnete estes parâmetros foram definidos como:  

 Têmpera em água. 

Taxa de aquecimento→ 20°C/min. 

Patamar de aquecimento→ 872°C  (± 8°C) por 1h.
 

Intervalo da temperatura da água de resfriamento→  28°C ≤ T ≤ 30°C. 
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Revenido ao ar no ambiente do laboratório. 

Taxa de aquecimento→ 20°C/min. 

Patamar de aquecimento→ 677°C (± 5°C) por 2h. 

Intervalo da temperatura do ambiente de resfriamento→  28°C ≤ T ≤ 30°C. 

 

 

a)  

 

b) 

Figura 3.3:Tratamento térmico do aço AISI 8630M. a) tempera em água; b) Revenido ao ar 
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3.1.2 Aço ASTM- A 36 

 

O outro metal de base utilizado na junta foi o aço ASTM- A 36  (Figura 3.4) 

adquirido na forma de chapa laminada com espessura de 25,4mm e dimensões de 

2000mmx300mm.  

                                           

 

Figura 3.4: Chapas laminadas de aço ASTM - A 36 como fornecidas.  

 

Como a preocupação foi estudar apenas a tenacidade à fratura do  aço AISI 8630M 

e da região (ZTA) do seu amanteigamento, nenhuma caracterização mecânica e 

microestrutural foi necessária para o mesmo. Sua composição química encontra-se 

representada na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Composição química do aço ASTM A 36 (% massa) segundo o fabricante 

(ANEXO F). 

C Mn Si P S Al Nb Ni Ca 

0,13 0,98 0,2 0,024 0,012 0,036 0,001 0,01 0,0015 

V Ti Cr N Cu B Sn Pb  

0,004 0,002 0,02 0,0044 0,02 0,0002 0,001 0,002  

                            

 

 

 

 

 

ASTM-A36 

ASTM-A36 
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3.1.3 Metal de Adição INCONEL 625 

 

Trata-se de um material bastante resistente a processos de corrosão sendo, por isso, 

frequentemente utilizado no setor petrolífero como metal de revestimento e união por solda 

de componentes e estruturas. Outra aplicação importante é seu uso como metal de 

amanteigamento em juntas compostas de flanges e componentes de sistemas mecânicos 

dissimilares. Apesar de sua alta resistência mecânica é considerado um material dúctil, 

apresentando um modulo de elasticidade semelhante aos aços ou seja, em torno de 

205GPa. Sua composição química, em termos de percentagem em peso, e principais 

propriedades mecânica (Anexo E) encontram-se distribuidas, respectivamente, nas Tabelas 

3.3 e 3.4,. Segundo GUO et al (2011), o mesmo apresenta uma microestrutura, em 

condição solubilizada, conforme a micrográfia da Figura 3.5. 

 

Tabela 3.3: Composição química do INCONEL 625 (% massa) segundo o fabricante 

(ANEXO D). 

C Mn Si P S Al Nb Ni Co 

0,01 0,01 0,06 0,003 0,001 - 3,51 64,31 0,03 

Al Ti Cr Mo Cu Mg Fe Pb Ta 

0,09 0,21 22,34 9,13 <0,01 0,009 0,19 <0,001 0,02 

 

Tabela 3.4: Principais propriedades mecânica do metal adição INCONL 625- Arame de 

1,2mm segundo o fabricante (ANEXO D). 

Ϭrt (MPa) 

 

Ϭy0,2 (MPa) %ΔL 

(L0 =100mm) 

%ΔA 

 

Ϭmin  Ϭmax Ϭmin Ϭmax %ΔLmin %ΔLmax %ΔAmin %ΔAmax 

1785 1790 1270 1480        1        2 - - 
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Figura 3.5: Micrografia da estrutura do INCONEL 625. 

(Fonte: GUO et al., 2011) 

 

3.2 METODOLOGIA DO PROCESSO DE SOLDAGEM 

         

A junta soldada dissimilar em estudo foi submetida a dois aportes térmico 

decorentes do amanteigamento prévio no aço AISI 8630M  (1ª aporte) e da união deste 

com o aço ASTM A 36 (2ª aporte), ambas utilizando o INCONEL 625 como metal de 

adição.    

 

3.2.1 Amanteigamento do Aço AISI 8630M após o Tratamento Térmico 

 

  Para efeito de análise foi estabelecida uma espessura usinada do amanteigamento 

de 9,5mm. Para se garantir mais uniformidade na obtenção desta grandeza, ao longo da 

espessura e comprimento da peça, a chapa de aço 8630M, após o tratamento térmico de 

tempera e revenido (TTR), foi previamente flangeada com barras laterais e frontais de 

acordo com a Figura 3.6. 
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Figura 3.6: Chapa de aço AISI 8630M com TTR pré flangeada para o amanteigamento. 

 

3.2.1.1 Procedimentos de Soldagem para o Amanteigamento das Chapas 

 

Na aplicação do amanteigamento utilizou-se o processo GMAW  (MIG) com 

aplicação automática. O sistema eletro mecânico utilizado é composto de uma unidade  de 

soldagem Mod. DIGI Plus A7- ARM7 de 32bits / 450A, uma bancada de altura regulável, 

de um tartílope e de um sistema de aquisição, tratamento e indicação dos dados via 

software SAP- V4.01, Figura 3.7. A infraestrutura de soldagem é complementada por uma 

bancada rígida e uma base de fixação das chapas, projetadas para  reduzir ao máximo os 

efeitos de fragilização, tanto pela  redução da taxa de resfriamento, quanto pela redução 

das tensões residuais decorrente da rigidez do sistema de fixação das chapas. 
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a) 

 

b) 

Figura 3.7: Sistema eletro mecânico utilizado na soldagem: a) Bancada e equipamento 

DIGI Plus A7; .b) Hardware/ SAP- V4.01. 

 

Tendo como referência alguns procedimentos de soldagem utilizados pelo setor 

petrolífero, recomendações da AWS e realização de testes de soldagem em diversas juntas, 

estabeleceu-se os parâmetros de soldagem mais adequados a este tipo de junta, cujos 

valores estão representados na Tabela 3.5.  
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Tabela 3.5: Parâmetros de soldagem para o amanteigamento das chapas (1ª Solda) 

AISI 8630 

Processo de soldagem GMAW (MIG) 

Espessura mínima do amanteigamento (mm) 9,5mm 

Temperatura de pré-aquecimento (
o
C)  280≤T≤340 

Temperatura de interpasse (
o
C)  240≤T≤340 

Metal de Adição INCONEL 625 

Diâmetro do arame (mm) 1,2 

Gás de proteção (%) Argônio 75% + Hélio 25% 

Vazão média em m³/min 20 

Aporte – térmico  médio da solda (kJ/mm)  1,47 

Corrente média  (A)  198 

N° de passes por camada 4 

Velocidade do arame (m/min) 7 

Tensão  média(V) 26 

Distancia entre bico e o contato com a peça- 

DBCP- (mm) 14 

Velocidade de soldagem (cm/min) 21 

Carbono equivalente do aço AISI 8630M (%) 0,772 

 

As grandezas velocidade do arame, voltagem, fluxo de gás e corrente foram  

indicadas através de gráficos em tempo real, como pode ser observado na Figura 3.8.  
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a)                                                           b) 

        

                           c)                                                                d) 

Figura 3.8: Gráficos dos parâmetros de soldagem em tempo real: a) Tensão em V; 

b) Velocidade do arame em m/min.; c) Corrente em A; e d) Fluxo em litrosl/min. 

 

Para se reduzir a taxa de resfriamento, parâmetro de influência significativa na 

fragilização de uniões soldadas, aplicou-se um pré aquecimento na chapa (Figura 3.9) de 

no mínimo 280°C. Paralelamente a temperatura interpasse foi mantida no intervalo de 

240°C à 280ºC de acordo com as recomendados da AWS para este tipo de junta. Este 

contrôle de temperatura foi realizado com um pirômetro ótico digital com fundo de escala 

de 1500°C. 
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Figura 3.9: Pré aquecimento das chapas para o amanteigamento. 

      

Após o estabelecimento dos parâmetros de soldagem foi realizado o 

amanteigamento que, para garantir no mínimo 9,5mm de espessura sobre a chapa, 

necessitou de  quatro camadas de quatro passes, totalizando 16 cordões de solda, 

devidamente destribuídos  ao longo do comprimento das chapas, conforme Figura 3.10. 
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Figura 3.10: Distribuição dos cordões de solda após o amanteigamento 

destacando-se dois dos quatro parafusos de fixação da chapa suspensa. 

 

Concluído o amanteigamento que, como já citado, correspondeu a  primeira parte 

do processo de soldagem estabelecido nesta pesquisa, foi realizado um tratamento térmico 

de alívio de tensões (TTAT) cuja representação esquemática encontra-se na Figura 3.11. 

Neste caso os principais parâmetros foram: 

Tratamento térmico de alívio de tensões. 

. Taxa de aquecimento→ 20°C/min. 

. Patamar de aquecimento→ 677°C (com variação de ± 5°C) por 2h. 

. Intervalo da temperatura do ambiente de resfriamento→  26°C ≤ T ≤ 30°C. 

                                    

Parafusos de fixação da chapa 

Cordões do  

amanteigamento 

 



 
 

100 

 

 

Figura 3.11: Esquematização do TTAT estabelecido para o amanteigamento.  

 

Concluída a etapa de tratamento térmico de alívio de tensões, iniciou-se a operação 

de usinagem das chapas amanteigadas, tanto para a extração das amostras de 

caracterização microestrutural e mecânica, quanto  para  complementação da soldagem 

com o aço ASTM- 36. Durante a tentativa de usinagem por fresamento (Figura 3.12) 

verificou-se que, apesar da baixa dureza do metal de solda (de 17,.5 à 19 HC), o material 

se apresentou como de difícil usinagem, necessitando-se de pastilhas especiais para esta 

operação. Este fenômeno é decorrente da propriedade de alto endurescimento por trabalho 

à frio do INCONEL 625. Devido a este problema, utilizou-se o processo de eletroerosão à 

fio tanto na usinagem das chapas quanto dos espécimes ensaiados nesta pesquisa.           

         

 

Figura 3.12: Teste de usinagem por fresamento das chapas amanteigadas. 
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A qualidade da solda foi evidenciada através de exames macrográficos nas 

superfícies transversal e longitudinal dos cordões, onde nenhum defeito na soldagem foi 

evidenciado ( trincas, vazios, mordeduras, inclusões, ausencia de fusão entre outros). Por 

outro lado  foi observado, também, representativa uniformidade na morfologia da linha de 

fusão tanto ao longo do plano longitunal quanto ao longo do plano transversal da camada, 

conforme  Figura 3.1. 

 

 

       Figura 3.13: Morfologia da linha de fusão do amanteigamento ao longo dos planos 

longitunal e transversal.  

  

3.2.1.2  Caracterização  Metalúrgica da Solda do Amanteigamento 

 

A necessidade de se avaliar a influência do aporte térmico do amanteigamento na 

microestrutura do aço AISI 8630M, está relacionada ao surgimento de novas fases, 

variações  no tamanho dos grãos, precipitações de carbonetos e nitretos e o aparecimento 

de segundas fases, normalmente fragilizantes. Esta transformação microestrutural se 

processa na ZTA provocando perdas localizadas nas propriedades mecânica e, 

principalmente, degradação na tenacidade a fratura em materiais originalmente dúcteis. 

Além do mais, os mecanismos de fragilização pelo hidrogênio dependem 

Amanteigamento  

Após Usinagem 

 

8630 Modificado 

 

Amanteigamento 

 

8630 Modificado 
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fundamentalmente da microestrutura do material, o que torna esta análise duplamente 

importante neste trabalho.  

Embora a ZTA do amanteigamento esteja a 9,5mm da linha de fusão (LF) da 

soldagem das chapas, possíveis alterações microestrutural provocadas por este segundo 

aporte térmico foram ali também analisadas. Este controle além de identificar 

separadamente as duas causas de fragilização, aportes térmicos de soldagem e 

hidrogenação, facilitaram a interpretação metalúrgica dos mecanismos de fragilização pelo 

hidrogênio presentes. A análise microestrutural se desenvolveu primeiramente no metal de 

base e ZTA do amanteigamento com e sem TTAT e, nestas mesmas regiões, após a 

soldagem das chapas. Variações de fases e precipitação de carbonetos e nitretos foram 

analisadas, visando a influência de cada um deles no processo de fragilização da junta 

estudada. 

As amostras, extraídas da região do metal de base e da ZTA do amanteigamento, 

foram preparadas segundo a norma ASTM E3 – 2011, com sequência de lixamento 280, 

360, 400, 600, 800, 1000 e 1200 e posteriormente polidas com pasta de diamante de 

granulometrias 3μ, 1μ e 1/4μ, e atacadas quimicamente com Nital a 2% (vol.). Na análise 

metalúrgica utilizou-se microscópico ótico Mod. OLYMPUS, SOFT com câmera digital 

ZEISS e o Microscópio Eletrônico de Varredura-MEV, Mod. EDS-LEO 1430.  

 

3.2.1.3 Caracterização Mecânica da Solda do Amanteigamento 

 

A caracterização mecânica na região da solda do amanteigamento foi levantada 

apenas em relação aos ensaios de dureza e microdureza no MS,  MB e ZTA. Este fato 

decorreu da quantidade restrita do aço AISI 8630M, fato que inviabilizou a realização de 

enasaios de tração nesta condição. 

  

- Ensaios de Dureza e Microdureza 

 

As tomadas de dureza e microdureza foram feitas de acordo com as normas NACE 

MR0-175:03 e DNV- OS F101:08, com localização e posicionamento definidos segundo a 

Figura 2.30 a) e b), respectivamente. Na realização dos ensaios utilizou-se o durômetro 

digital RASN RBD para medição de dureza nas escalas HRC, HRB e HV10  e o 
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microdurômetro SHIMADZU HARDNESS TESTERS HMV– 2 SERIES para 

determinação das microdurezas na escala HV0,10. Na determinação da dureza foram 

realizadas doze medições, enquanto que para microdureza 180 leituras em cada situação do 

material. 

O levantamento da dureza e microdureza foram realizados na região da solda do 

amanteigamento (MS, MB e ZTA), sem e com TTAT, pela necessidade de se comparar 

esta propriedade mecânica nas duas situações.  As escalas de dureza HRC, HRB e HV10 

foram utilizadas em função da ductilidade ou fragilidade encontradas ao longo da região do 

amanteigamento. Em relação à microdureza a escala de medição foi a Vickers com 

aplicação de carga de 0,10Kgf por um período de 15s, com indentações tomadas ao longo 

do plano transversal da solda do amanteigamento.                                                 

A representação da microdureza vs. região da solda com e sem TTAT ocorreu por 

meio de gráficos segundo o exemplo da Figura 3.14. Já os valores da dureza levantados nas 

quatro regiões recomendadas (Figura 2.41-a) foram devidamente classificados e tabelados.  

 

 

Figura 3.14: Forma da Representação dos Gráficos de microdureza x região da solda 

de amanteigamento. (Fonte: COSTA, 2013). 
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- Propriedades de Tração 

 

  As propriedades de tração na camada do amanteigamento, como a resistência ao 

escoamento R0,2 e a resistência a ruptura Rm, foram levantadas em função da dureza HV10, 

equação 2.51, conforme as recomendações da norma ISO 15653: 2010. Como já citado, 

este fato decorreu da pouca disponibilidade do metal de base AISI 8630M para fabricação 

das juntas.  

 

 3.2.2 Soldagem da Junta 

 

A segunda etapa de soldagem correspondeu a união por soldagem do aço AISI 

8630M, previamente amanteigado, com o aço ASTM A 36 (Figura 3.15) utilizando-se a 

liga Ni-Cr Inconel 625.  

 

 

Figura 3.15: Configuração da junta amanteigada e soldada estudada nesta pesquisa. 

 

3.2.2.1 Procedimentos Preliminares 

 

Tendo como referência a espessura das chapas, a largura do cordão e a minimização 

do aporte de calor, após várias tentativas, chegou-se a conclusão que o chanfro mais 

adequado para a junta seria o tipo J nas dimensões apresentadas na figura 3.16. Esta  

mesma  figura  contempla, também, as  dimensões das chapas dos aços utilizados como 

metal de base da junta soldada. Para se garantir um cordão de solda de raiz uniforme ao 

longo da direção da solda, utilizou-se um cobre junta (back) chanfrado de aço baixo 

carbono projetado e instalado conforme disposição apresentada na Figura 3.17.  

 

 

 

8630 M 

625 

ASTM A-36 
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Figura 3.16: Geometria e dimensões da junta soldada, com destaque para o chanfro em J  

usinado na Chapa de aço A 36.  

 

Com a mesma preocupação do amanteigamento, para se reduzir ao máximo a difusão do 

hidrogênio e as tensões residuais localizadas, decorrentes do processo de soldagem, foi 

desenvolvido um sistema de fixação otimizado tanto em termos de  rigidez dos parafusos e 

cantoneiras de fixação, quanto na redução da área de contato das peças com os suportes. A 

angulação das chapas garantiu um contato linear das mesmas com a base de apoio 

reduzindo-se, assim, a taxa de resfriamento por condução. 
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Figura 3.17: Configuração do suporte cobre junta e do sistema de fixação das 

chapas para a Soldagem. 

 

3.2.2.2 Procedimentos de Soldagem 

 

Com exceção da tensão do cordão de raiz, que foi estabelecida em 22V, todos os 

outros procedimentos utilizados na soldagem do amanteigamento foram mantidos. Por 

conviniência e importância no processo de soldagem, o mesmo está  reapresentado na 

tabela 3.6. 

Com o mesmo intuito de se reduzir a taxa de resfriamento, antes do início da  

soldagem as chapas foram pré-aquecidas  a pelos menos 280°C e mantidas a uma 

temperatura de no mínimo 240°C durante os interpasses de aplicação dos cordões. Esta 

operação encontra-se representada na Figura 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Fixação 
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Tabela 3.6: Parâmetros da soldagem aplicados na união das chapas (2ª Solda). 

AISI 8630M com TTR e ASTM A-36 

Processo de soldagem GMAW (MIG) 

Espessura do amanteigamento (mm) mínima 9,5mm 

Temperatura de pré-aquecimento (
o
C) 280≤T≤340 

Temperatura de interpasse (
o
C)  240≤T≤340 

TTAT (ciclo de tratamento térmico) Conforme a Fig. 02 

Metal de adição INCONEL 625 

Diâmetro (mm) 1,2 

Gás de proteção (%) Argônio 75% + Hélio 25% 

Vazão média em m³/min 20 

Aporte – Térmico Médio (kJ/mm) 1,49 

Corrente média a solda de enchimento (A) 187.1 

Tensão Média da solda de enchimento (V) 28 

Velocidade do arame (m/min) 7 

Distancia entre bico e o contato com a peça- 

DBCP- (mm) 

14 

Velocidade de Soldagem (cm/min)   21 

Distancia entre bico e o contato com a peça- 

DBCP- (mm) do cordão de raiz  

19 

Tensão Média do cordão de raiz (V) 22 

Corrente média do cordão de raiz (A) 166,8 

Aporte – Térmico do cordão da raiz (kJ/mm) 1,03 

Carbono equivalente do aço AISI 8630M (%) 0,772 
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Figura 3.18: Pré aquecimento das chapas antes da soldagem. 

       

        No estabelecimento dos parâmetros de soldagem, a uniformidade e configuração do  

cordão de raiz teve um papel determinante. Variáveis como tipo de chanfro, inclinação das 

chapas, rigidez do sistema de fixação e tensão de soldagem, passaram por um processo de 

combinação culminando, após várias tentativas, com a qualidade desejada para o cordão de 

raiz conforme visualizado na Figura 3.19.            
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a)                     

 

b) 

Figura 3.19: Cordão de solda de raiz: a) Visualização interna; b) visualização 

pelo lado externo da junta. 

 

Após a complementação da solda (Figura 3.20-a), a peça foi seccionada 

transversalmente e retificada para análise de sua qualidade que, como pode ser observado 

na Figura, 3.20- b), não apresentou defeitos macroscópicos.  
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                                                                        a)          

 

                                                                        b) 

Figura 3.20: Complementação da soldagem: a) Junta logo após a soldagem; b) Retificação 

transversal à solda para averiguação de possivéis defeitos de soldagem. 

 

3.2.2.3 Caracterização Metalúrgica da Junta Soldada na Região do Amanteigamento 

 

A necessidade de se avaliar a influência do aporte térmico da soldagem das peças   

na região do amanteigamento, está associada a análise e interpretação da fragilização da 

junta soldada tendo como referência a microestrutura final da região do amanteigamento. 

8630M INCONEL 625 ASTM A-36 
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Todos os procedimentos e normas utilizados na análise microestrutural da  solda de 

amanteigamento fizeram parte, também, desta caracterização. 

 

3.2.2.4 Caracterização Mecânica da Junta Soldada na Região do Amanteigamento     

     

Na caracterização mecânica da solda de união, além dos ensaios de dureza e 

microdureza utilizados na soldagem do amanteigamento, acrescentou-se o ensaio de tração 

em espécimes extraídos do Metal de Base e Metal de Solda em torno da ZTA do 

amanteigamento. 

Ensaios de tração. 

Neste ensaio utilizou-se a norma ASTM E8M: 09, com  os espécimes extraidos e 

ensaiados segundo o plano PP da solda do amanteigamento, o que permitiu as  dimensões e 

forma estabelecidas na Figura 3.21. A localização e o sentido de extração dos espécimes  

estão representados na Figura 3.22 que contempla, também, os espécimes de Mecânica da 

Fratura  extraídos tanto no MB, quanto na ZTA do amanteigamento.   

 

 

Figura 3.21: Formato e dimensões dos espécimes  utilizados nos ensaios de tração. 

Dimensões em mm 
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Figura 3.22: Planos e localizações das extrações  dos espécimes para os ensaios de tração 

e CTOD no MB, MS e ZTA do amanteigamento. 

 

A máquina utilizada nos ensaios foi uma Servo –Pulser de 200kN marca Shimadzu 

(Figura 3.23) instalada no LEM/CT/UFPB. Os principais parâmetros de ensaio 

estabelecidos e de acordo com a referida norma foram: 

 

- Comprimento de ensaio → L0= 25mm. 

- Velocidade de carga → VL= 0,8mm/min. 

- Contrôle de carregamento→ Deslocamento do pistão. 

- Número de ensaios por série→ três testes.  

 

A Tabela 3.7 apresenta a nomenclarura e a correspondente definição dos espécimes 

e principais propriedades levantadas nos ensaios de tração, cujo objetivo foi facilitar a 

identificação e uniformização dos mesmos. 
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Tabela 3.7: Nomenclatura e definição dos espécimes e principais  parâmetros levantados 

nos ensaios de tração. 

TBC1 Ensaio de tração no metal de base espécime 1 

TBC2 Ensaio de tração no metal de base espécime 2 

TBC3 Ensaio de tração no metal de base espécime 3 

TSC1 Ensaio de tração no metal de solda espécime  1 

TSC2 Ensaio de tração no metal de solda espécime  2 

TSC3 Ensaio de tração no metal de solda espécime  3 

TSC4 Ensaio de tração no metal de solda espécime  4 

TZC1 Ensaio de tração na ZTA espécime 1   

%∆L0            Alongamento em % 

%∆A0             Estricção em % 

R0,2 Resistência ao escoamento a 0,2% (MPa) 

Rm Resistência máxima (MPa) 

 

  

Figura 3.23: Máquina Servo Pulser utilizada nos ensaios juntamente juntamente com os 

suportes para  flexão em três pontos. (LEM/CT/UFPB). 

 

Ensaios de dureza e microdureza da junta soldada 

 

Os ensaios de dureza e microdureza na junta soldada seguiram os mesmos 

procedimentos estabelecidos para a solda de amanteigamento. Os resultados para a 

microdureza serão apresentados conforme a representação do amanteigamento, enquanto 
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que os de dureza serão também tabelados por região do cordão ao longo do seu 

comprimento. 

 

3.3 PROCESSO DE HIDROGENAÇÃO DOS ESPÉCIMES 

 

Como visto, o principal objetivo deste trabalho é verificar a influência da 

fragilização por hidrogênio, via parâmetro de tenacidade CTOD, na zona térmicamente 

afetada do aço AISI 8630M, previamente amanteigado e soldado ao aço ASTM A36 com o 

metal de adição Inconel 625. 

Apesar da robusta  proteção dos revestimentos, os componentes e estruturas  de 

sistemas offshore são ainda submetidos a uma eficiente proteção catódica contra corrosão. 

Quando o processo é  acionado, a superficie  protegida (catodo) fica envolvida por alta 

concentração de átomos de hidrogênio, resultante das reações química e eletroquímica 

peculiar ao processo. Dependendo do nível de adsorção, difusão e absorção do hidrogênio, 

a região exposta à proteção pode passar por um vigoroso processo de fragilização pelo 

hidrogênio induzindo, assim, ocorrência de falhas normalmente catastróficas. Nesta 

pesquisa o sitema de hidrogenação adotado foi derivado de uma célula de proteção 

catódica por corrente impressa com as seguintes caracterìsticas:  

- Eletrólito→ água do mar sintética (ASTM- D1141:2008).  

- Temperatura de hidrogenação→  0°C 

-pH→  7 

-Potencial catódico→ -650mVERC  

- Anodo Inerte→ Placa de titânio puro. 

- Eletrodo de referência→ Tipo calomelano. 

 - Tempo de hidrogenação→ 168h ( uma semana) de forma ininterrúpita. 

O sistema para atender estas condições (Figura 3.240) é constituido de três cubas 

independentes sob condições similares de hidrogenação; Uma fonte retificadora de alta 

estabilidade; Placas de titânio puro; Eletrodos de calomelano para contrôle do pH (EPH) e 

do potencial catódico (ERC); Um gerador elétrico para alimentação emergencial do 

sistema; e de um freezer, com contrôle externo de temperatura, onde foram instaladas as 

cubas.     
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        Para assegurar os ensaios de Mecânica da Fratura (CTOD) com o mesmo intervalo de 

tempo após a hidrogenação, os espécimes foram introduzidos na cuba com defazagem de  

uma hora, que corresponde ao tempo necessário para a  estabilização da temperatura e de 

realização dos ensaios de Mecânica da Fratura ao ar.  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.24: Sistema utilizado na hidrogenação dos CPs: a) Arranjo físico do sistema; 

 b) distribuição das cubas de hidrogenação no freezer.  

ERC 

EPH 

Espécime 

Controle 

Gerador Freezer 

Potenciômetro 

Fonte 

Placa de 

Titânio 
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3.4 ENSAIOS DE TENACIDADE À FRATURA- PARÂMETRO CTOD 

 

A averiguação da influência do hidrogênio catódico na tenacidade à fratura da junta 

soldada, passou pela comparação dos CTODs da junta soldada e do metal de base  com e 

sem hidrogenação. A opção da análise de tenacidade à fratura via parâmetro CTOD, 

utilizando o método experimental da rótula plástica, foi decorrente de recomendações 

normalizadas (ISO 12135:2002 e ISO 15653: 2010) por ser mais adequado para análise de 

tenacidade em juntas soldadas. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios 

Mecânicos do CT/UFPB de acordo com as normas ISO 12135:2002, ISO 15653:2010, 

DNV OS-F101:2008, BS-7448 I:1991 e II :1997, entre outras. 

 

3.4.1 Geometria e Dimensões  do Espécime   

 

Como já citado o espécime utilizado é do tipo SE(B) com suportes de clip-gage 

integrado e acabamento final por retificação, em todas as faces. Devido a limitação da 

largura da  chapa, o entalhe no metal de base AISI 8630M teve orientação PQ, enquanto 

que na junta soldada,  por  recomendação  do  projeto,  utilizou-se o  tipo  NQ, conforme 

Figura 3.22. As dimensões e configuração final dos espécimes, após a retificação de suas 

faces, encontram-se representadas na figura 3.25. 

 

 

Figura 3.25: Dimensões e configuração do espécime S(E) utilizado.                                   
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3.4.2 Usinagem dos Espécimes 

 

            Após a soldagem a espessura das chapas foi reduzida para 20,10mm por  

eletroerosão a fio sendo, em seguida, retificadas para a dimensão final de 20
±0,05

mm. Os 

equipamentos seqüencialmente utilizados nas operações de usinagem dos CPs estão 

representados na Figura 3.26. 

 

 

                                                            a) 

 

b) 

Figura 3.26: Principais máquinas utilizadas na usinagem dos corpos de prova 

de geometria SE(B): a) máquina de eletroerosão a fio e b) retífica plana. 
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Após a retificação, as superfícies laterais dos espécimes ou corpos de prova (CPs) 

foram  polidas e atacadas para marcação e confecção do entalhe, conforme norma ISO 

15653:2010 e Figura 3.27.  

 

 

                                                                    a)   

 

b)  

 Figura 3.27: Marcação do plano da trinca antes da confecção final dos espécimes de 

CTOD: a) Indição prévia do eixo do entalhe na RGG da ZTA do amanteigamento; b) 

Entalhe usinado na ZTA do amanteigamento a um milímetro da LF. 

 

Na junta soldada o entalhe foi localizado na ZTA, com orientação NQ, em uma 

região, preferencialmente, com maior grau de fragilização. Ocorre que, como já citado, em 

uma solda multipasse esta região pode não ser necessariamente a de grãos grosseiros, e 

sim, a de grãos mais refinados gerados por reaquecimentos supercríticos dos passes 

posteriores. Como este refinamento é decorrente das transformações dos grâos grosseiros, 
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a recomendação da norma DNV OS-F101:10, de se localizar o plano da trinca a um 

milímetro da linha de fusão, na direção do metal de base,  continua sendo válida.  

Após a confecção dos entalhes nenhum empeno foi observado nos espécimes 

dispensando-se, pois, tanto a introdução de chanfros laterais (side groove) quanto o 

escoamento lateral compressivo, ações normalmente utilizadas no contrôle de desvios da 

pré trinca de fadiga. Assim, não observada preliminarmente qualquer influência das 

tensões residuais de soldagem, os espécimes foram finalmente confeccionados e 

acondicionados. 

 

3.4.3 Pré Trinca de Fadiga 

 

Tanto a pré trinca por fadiga, quanto o ensaio de CTOD, foram realizados ao ar na 

mesma máquina de ensaios utilizada nos testes de tração, destacada na Figura 3.23. 

Na sua determinação utilizou-se o Soft Gluon 8340 da Shimadzu que, por se 

fundamentar no princípio da flexibilidade elástica do espécime relaciona o comprimento da 

trinca com o número de ciclos a que o mesmo está sendo submetido, Figura 3.28. Para o 

espécime tipo SE(B), além da geometria e dimensões, os dados geométricos de entrada 

para o processamento e geração da pré trinca de fadiga foram: 

 

 

Figura 3.28: Gráfico comprimento de trinca x número de ciclos realizados em ensaios 

prelimiares para averiguação de resposta. 

(LEM/ CT/UFPB). 

 

                                         
  

  
     , com                                                    (3.1) 

Onde, 

W = 20mm  

   = 8,5mm → Comprimeto do entalhe usinado. 
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   = 1,5mm→ Comprimento pré estabelecido para a trinca de fadiga, produzido e indicado 

automaticamente no decorrer do ensaio, Figura 3.32.  

Ff → Calculado da eq.2.40 para os seguintes valôres de parâmetros:              

BN  = B = 20mm= 0,020m 

W = 20mm = 0,020m 

a0  = 8,5mm + 1,5mm = 10mm = 0,010m. 

S =  80mm = 0,080m.                    

Rp0,2 =536,33MPa → Escolhida de acordo com os critérios da norma ISO 15653:10.  

Freqüência do ensaio = 15Hz  → Por limitação da máquina de teste, uma vez que até 

100Hz as propriedades dinâmicas do material não são afetadas (ALMEIDA et. al. 1975).  

  Após cada ensaio os espécimes foram fraturados em duas metades, afim de que a 

validação da pré tinca a0 pudesse ser levantada através de medições de comprimento, 

desvio de plano e simetria em relação às superficies laterais do entalhe.        

 

3.4.4 Curvas de Ensaio para Determinação do CTOD 

 

Pela necessidade de se utilizar na interpretação dos resultados dados comparativos 

de tenacidade,  levantou-se os parâmetros de CTOD em quatro situações de ensaio: Em 

espécimes do MB (aço AISI 8630M) com e sem hidrogenação; e em espécimes da junta 

soldada, com entalhe na ZTA do amanteigamento do aço AISI 8630M, também com e sem 

hidrogenação. 

Devido a limitação quantitativa do aço AISI 8630M,  a tenacidade à fratura nas 

quatro condições foi  interpretada apenas monoparametricamente através do parâmetro 

CTOD. Para atender todos os ensaios foram utilizados doze espécimes, assim destribuidos: 

- Metal de Base→ Três espécimes ( CBS1 à CBS3)  sem hidrogenação.       

- Metal de Base→ Três espécimes (CBH1 à CBH3) com hidrogenação.   

- Junta soldada→ Três espécimes (CZS1 à CZS3) sem Hidrogenação. 

- Junta soldada → Três espécimes (CZH1 à CZH3) com Hidrogenação. 

 

Após o levantamento de cada curva de ensaio, analisou-se a tendência do material 

em termos de resposta ductil ou frágil e, por conseguinte, a seleção do ponto da curva para 

determinação do correspondente CTOD. 
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Na continuidade do levantamento destes parâmetros os espécimes não  

hidrogenados (Figura 3.29) foram oxidados durante 30 min  em uma estufa a 350°C e em 

seguida fraturado em duas partes sob flexão em três pontos.  Por sua vez, após os ensaios 

de MF, os espécimes hidrogenados foram rompidos por fadiga oligocíclica afim de manter 

na sua microestrutura a configuração de algum mecanismo de fragilização. Estas operações 

foram para delinear as superficies da trinca de fadiga e da trinca de ensaio facilitando, 

assim, as medições pós testes de a0 , ai, af e ∆a, a serem utilizadas na determinação dos 

parâmetros de tenacidade monoparamétricos.  

Nos casos de resposta com comportamento frágil programou-se a análise de 

qualificação de KQ como KIC e, para situações ducteis, a determinação do parâmetro de 

tenacidade á fratura δc,  δu,  δm ou δuc  associado, respectivamente, a cada situação de 

crescimento estável da trinca, tudo de acordo com as normas ISO 12135(2002), ISO 

15653: 2010 e BS 7448 (1997). 

 

 

Figura 3.29: Configuração de um espécime de treinamento após ensaio de MF com entalhe 

no metal de base.  

 

3.4.5 Fractografias e Micrografias Pós Teste 

 

Através de análise fractográfica das superfícies fraturadas, caracterizou-se o 

mecanismo de fratura, como dútil ou frágil, em cada condição ensaiada. Atentou-se, 

também, para a  presença de possíveis delaminações, vazios e outros defeitos 

microestruturais no plano que , por produzirem falsos Pop-In, alteram a resposta do 

material em termos de tenacidade à fratura.  
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Por sua vez, a micrografia pós teste foi utilizada para qualificar a localização do 

plano da pré trinca de fadiga, em relação a posição da solda na ZTA, bem como para 

identificar tipos de fase e possíveis carbonetos e nitretos interceptados tanto pela pré trinca 

de fadiga, quanto pela frente da trinca de ensaio. Tal análise é fundamental na interpretação 

dos resultados de tenacidade à fratura e, particularmente neste caso, na identificação de 

algum mecanismo de fragilização por hidrogênio na região da ZTA.  

 

3.4.6 Organograma das Atividades 

 

Um resumo da metodologia anteriormente descutida encontra-se representado no 

organograma  esquematizado na Figura 3.30. 

 

Figura 3.30: Organograma das atividades desenvolvidas. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A seguir serão apresentados os  principais resultados experimentais deste trabalho 

que, de forma direta ou indireta, contribuiram com a análise e conclusão final desta 

pesquisa.  Vale ressaltar que, apesar da junta soldada envolver dois metais de base 

dissimilares, o objetivo foi analisar, apenas, o efeito da hidrogenação na tenacidade à 

fratura do aço AISI 8630M, tendo como referência a zona de  fragilização localizada (ZFL) 

da ZTA do amanteigamento, após soldagem das chapas. Para tornar  a análise conclusiva 

mais robusta, foram necessárias duas situações de caracterização metalúrgica e mecânica: 

- Caracterização microestrutural e mecânica do MB e da ZTA  sem  e com TTAT 

após o amanteigamento (1º aporte de calor). 

- Caracterização microestrutural e mecânica do MB e da  ZTA do amanteigamento 

após  a soldagem das chapas (2º aporte de calor). 

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E MECÂNICA DO MB E DA 

ZTA DO AMANTEIGAMENTO SEM E COM TTAT  

 

Antes e após o TTAT o metal de base e a ZTA do amanteigamento foram  

caracterizados microestruturalmente e mecanicamente, com o objetivo de se interpretar o 

efeito dos aportes térmicos relativo ao amanteigamento e ao TTAT nas transformações 

microestruturais e mecânica do material. Este levantamento, através da verificação de tais 

efeitos, possibilitou além da análise das transformações mecânica, provocadas pelo 

tratamento térmico de alívio de tensões, o estabelecimento de uma referência para a 
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verificação da influência ou não do 2º aporte térmico, derivado da soldagem das chapas, na 

ZTA do amanteigamento.   

 

4.1.1 Constituintes Microestrutural  

 

           Aplicando-se os procedimentos estabelecidos no parágrafo 3.2.1.3 e as secções e 

eixo de simetria esquematizados na Figura 4.1, analisou-se a microestrutura do MB (aço 

AISI 8630M) e da ZTA do amanteigamento com e sem TTAT. 

 

 

Figura 4.1- Regiões e eixo ao longo do plano transversal do amanteigamento utilizados na 

análise da microestrutura da ZTA do amanteigamento com e sem TTAT. 

 

Como visto nos diagramas de transformação sob resfriamento contínuo,  a 

microestrutura final do aço AISI 8630M, após têmpera e revenido, se apresenta com matriz 

martensítica revenida circundada de precipitados de carbonetos e de segundas fases tipo 

Austenita-Martensita; Bainita Inferior ou Ferrita Acicular, entre outras. Pelas imagens da 

Figura 4.2, de (a) à (d), nota-se uma microestrutura de matriz martensítica revenida (seta 

vermelha), circundada de precipitados de carbonetos (seta amarela) e prováveis segunda 

fases tipo Ferrita e Bainita, (R.M. Evans, 1973), resultantes das condições dos tratamentos 

térmicos aplicados.  
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Figura 4.2: Micrografias Ótica da região do amanteigamento sem e com TTAT sob ataque  

de Nital a 2%: a) Metal de base  com TTAT; b) Metal de base sem TTAT; c) Zona 

termicamente afetada com TTAT; d) Zona termicamente afetada sem TTAT; 

e) Localização da região da trinca;  f) Aço AISI 8630M forjado. 

Região do Entalhe 

MS 

RGG

ZΔ 

) 

f) e) 

 

a) b) 

c) 

MB MS 
ZTA 

d) 
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Comparando-se as micrografias com TTAT (Fig. 4.2-a) e sem TTAT (Fig. 4.2 b), 

nota-se que o metal de base com TTAT (Fig. 4.2-a) apresenta uma microestrutura um 

pouco mais homogênea e com maior precipitação de carbonetos. Este mesmo efeito 

ocorreu na região da zona termicamente afetada onde a ZTA com TTAT (Fig. 4.2-c) se 

apresenta com maior precipitação de carbonetos do que a mesma região sem TTAT (Fig. 

4.2-d). No entorno da interface ou  linha de fusão  (Fig. 4.2-e) destaca-se a zona ZΔ 

caracterizada como uma região descarbonetada encharcada com veios ou dedos  do metal 

de solda fundido. Esta zona juntamente com a região de grãos grosseiros (RGG), forma a 

zona frágil localizada (ZFL) onde, por este motivo, se procurou instalar a pré trinca de 

fadiga. A micrografia do aço AISI 8630M forjado (Fig. 4.2-f) se apresenta com uma matriz 

ferrítica (seta preta) circundada de perlita (seta verde) e de inclusões e precipitados de 

carbonetos Cr7C3 (seta azul), confirmando-se a caracterização realizada por 

BEAUGRAND et al. (2009) para este tipo de junta. 

A ondulação ocorrida na linha de fusão (Figura 4.3) é determinante tanto no 

desenvolvimento da pré trinca de fadiga, quanto no deslocamento  da própria trinca de 

ensaio. Portanto, a escolha de 8,5mm para o comprimento do entalhe possibilitou o alcance 

de uma região mais linear da interface ou linha de fusão. A Figura 4.3 apresenta, também, 

as zonas ZΔ e ZΦ classificadas de acordo com a microestrutura resultante dos aportes 

térmicos da solda e do TTTA. Estas mesmas zonas foram utilizadas, também, como 

referência para o levantamento da distribuição dos elementos de liga nestas regiões via 

ensaios EDS (Anexo B). 

 Comparando-se a distribuição dos elementos em torno da zona Zφ antes do 

amanteigamento (espectro 9) com a do pós amanteigamento (espectro 11), respectivamente 

na Figura 4.3 a) e 4.3 b), nota-se que o TTAT  aumentou a diluição dos elementos de liga 

no metal de solda e, consequentemente,  a concentração de carbonetos susceptíveis a 

presença de hidrogênio. Como visto, esta tendencia foi observada por DODGE et al. 

(2013) ao levantar a influência do tempo de aplicação do TTAT na tenacidade à fratura via 

curvas de resistência J-R.  Por sua vez, analisando-se os espectros nos pontos 4 e 20 

próximo a zona ZΔ da ZTA do amanteigamento, observa-se que o TTAT influenciou de 

forma mais significativa a concentração do Niquel na região, conforme pode ser obervado 

na Figura 4.3 a) e b), respectivamente.  
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a)  

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

Figura 4.3: Micrografia Ótica das regiões em torno da interface do amanteigamento. a) 

ondulação da linha de fusão e localização das principais zonas de caracterização 

metalúrgica (Ataque Nital a 2%); b) Distribuição dos elementos de liga por EDS em torno 

das zonas ZΔ e ZΦ do amanteigamento sem TTAT; c) Mesma distribuição com TTAT 

 

Zϕ 
ZΔ 

Zϕ ZΔ 
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4.1.2 Caracterização Mecânica na Região do Amanteigamento    

         

Após a caracterização microestrutural, realizou-se a caracterização mecânica na 

região do amanteigamento que, devido a pouca espessura (9,5mm), se resumiu ao 

levantamento da dureza e microdureza, o que levou a obtenção das propriedades de tração 

de forma indireta via dureza HV10.  O objetivo de tal levantamento foi para averiguar, 

também, a influência dos aportes térmicos do amanteigamento e do TTAT no metal de 

base e no metal de solda. 

 

4.1.2.1 Levantamento da Dureza na região do Amanteigamento 

 

Na análise da dureza e microdureza do MB e da ZTA do amanteigamento, utilizou-

se as recomendações das normas DNV OS-F101: 2008, Nace MR0175: 2005 e API 6A: 

2011. As indentações das microdurezas HV0,01 e da dureza para a determinação das 

propriedades de tração foram realizadas no  plano transversal, Figura 4.4 a), enquanto que 

às de dureza HRC, HRB e HV10 no plano longitudinal conforme Figura 4.4 b). Estas  

amostras  foram extraidas  das chapas amanteigadas com e sem TTAT apresentadas na 

Figura 3.12. Os resultados obtidos para dureza e microdureza, em função das regiões do 

amanteigamento, estão representados nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 e na Figura 4.5, 

respectivamente.      
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a) 

 

                                                                 b)  

Figura 4.4: Amostras utilizadas no levantamento da dureza e microdureza: 

a) Plano transversal ao amanteigamento (microdureza e dureza); b) Plano longitudinal ao 

amanteigamento (dureza- HRC, HRB e HV10). 
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Tabela 4.1: Dureza na região do amanteigamento sem TTAT (Plano longitudinal) 

Região Ponto HRB HRC HV10 

MB 1 98,0 - 228,0 

ZTA 2 - 27,9 285,0 

MS 3 85,0 - 165,0 

MS 4 88,7 - 178,0 

MB 5 98,0 - 228,0 

ZTA 6 - 25,7 270,0 

MS 7 85,2 - 165,0 

MS 8 88,3 - 177,0 

MB 9 97,6 - 225,0 

ZTA 10 - 22,2 279,0 

MS 11 84,6 - 163,0 

MS 12 90,1 - 185,0 

 

Tabela 4.2: Dureza na região do amanteigamento com TTAT (Plano longitudinal) 

Região Ponto HRB HRC HV10 

MB 1 96,4 - 218,0 

ZTA 2 - 21,7 246,0 

MS 3 87,2 - 172,0 

MS 4 89,0 - 180,0 

MB 5 96,2 - 217,0 

ZTA 6 - 21,6 246,0 

MS 7 87.7 - 174,0 

MS 8 88,5 - 178,0 

MB 9 95,9 - 215,0 

ZTA 10 - 20,7 241,0 

MS 11 85,9 - 168,0 

MS 12 88,6 - 178,0 

 

 



 
 

131 

 

Tabela 4.3: Valores de dureza HV10 na região do amanteigamento sem e com TTAT 

(plano transversal), utilizados no cálculo das propriedades de tração. 

Amostra Região P1 P2 P3 P4 P5 P méd. 

SEM 

TTAT 

MB 226,00 226,00 224,00 228,00 226,00 226,00 

ZTA 279,00 302,00 324,00 331,00 301,00 307,40 

MS 164,00 163,00 166,00 177,00 180,00 170,00 

Com 

TTAT 

MB 220,00 221,00 228,00 229,00 222,00 224,00 

ZTA 240,00 239,00 25100 241,00 247,00 243,60 

MS 162,00 169,00 176,00 173,00 163,00 168,60 

 

Ao analizar-se os valôres de dureza apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3, observa-se 

uma  significativa redução na dureza da ZTA após a aplicação do TTTA. Como pode ser 

observado este fato ocorreu tanto no plano longitudinal, quanto no plano transversal. No 

plano longitunal a maior redução na ZTA ocorreu do ponto 2  onde foi atingida uma queda 

na dureza de 13,68%.  Por sua vez, no MB e MS a redução foi inferior a 5%, atingindo 

4,82% (ponto 5) e 4,32% (ponto 12) para o MB e MS, respectivamente. Já no plano 

transversal a redução de dureza na ZTA  foi mais acentuada, atingindo um valor de 

20,75%, enquanto que no MB e MS praticamente não ocorreu alteração. Assim, podemos 

afirmar que em termos de valôres médios o TTAT pouco influenciou a dureza do MS e do 

MB à frente da  ZTA.  Nota-se, também, que as durezas do MB, MS e ZTA encontram-se 

todas dentro dos limites estabelecidos pelas normas DNV OS-F101: 2008, Nace MR0175: 

2005, que é de no máximo 250HV10 ou 22HRC. Esta limitação é estabelecida  para 

componentes e estruturas de aço estrururais, ligados e ARBL, utilizados nos processos de 

extração, transporte e processamento de petróleo e gás. Portanto, através destas normas, 

ficam validados as técnicas e procedimentos  estabelecidos para o amanteigamento do aço 

AISI 8630M em estudo após o TTAT.   

 

4.1.2.2 Perfís de Microdureza na Região do Amanteigamento Sem e Com TTAT 

 

O refinamento ou complementação da análise da dureza de um determinado 

material, se processa através do levantamento dos perfís de microdureza ao longo de sua 

microestrutura. Os resultados para as situações sem e com TTAT na região do 
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amanteigamento, antes do aporte térmico da soldagem das chapas, encontram-se 

representados na Figura 4.5.  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.5: Perfís de microdurezas vs. localização das indentações no plano transversal da 

solda: a) Amanteigamento Sem TTAT; b) Amanteigamento com  TTAT. 
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No caso em particular, levantou-se este perfíl na região do amanteigamento 

envolvendo o MS, ZTA e MB. Os pontos foram levantados de acordo com a Figura 3.14, 

cujas linhas de indentações e espaçamento entre os pontos são  definidos pelas normas 

DNV OS-F101: 2008 e Nace MR0175: 2005. 

Comparando-se as Figuras 4.5 a) e b) observa-se uma significativa queda na micro 

dureza da ZTA, provocada pelo alívio das tensões residuais via tratamento térmico, fato 

que  comprovou a eficiência do TTAT aplicado. Como exemplo, tomando-se a localização  

X= 0.25mm, o eixo ou linha de indentação superior teve uma redução de 17,22%, enquanto 

o intermediário e o inferior alcançaram valores de 26,83% e 25,64%, respectivamente. 

Outra região bastante sensível ao TTAT foi ao do MS atingindo 23% de redução na micro 

dureza no ponto X= -1,25mm na linha de indentação inferior. Por sua vez, a variação da 

micro dureza ocorrida no MB foi pouco significativa. No paragrafo 4.14, estes perfís estão 

representados em função da média por cada posição ou localização juntamente com o 

perfil da microdureza após o aporte térmico da soldagem das chapas. Outro resultado 

significtivo do TTAT, logo após o amanteigamento, foi a planicidade e o não fechamento 

da pré- trinca de fadiga, efeitos característicos de tensões residuais mais significativas. Este 

fato dispensou a aplicação do escoamento por compressão lateral nos espécimes, bem 

como do chanfro lateral (side groove) utilizado como direcionador da pré trinca de fadiga.        

 

4.1.2.3 Propriedades de tração 

 

Como citado anteriormente, as propriedades de resistência a tração foram obtidas 

de forma indireta via dureza HV10 que, para aços C-Mo, se relacionam através das 

Equações 2.51 (ISO 15653:2010). Utilizando-se os valôres médios da Tabela 4.3, nas 

condições com e sem TTAT, os valôres calculados da resistência ao esoamento Rp0,2 e da 

resistência a ruptura Rm  para o MB e o MS, por este critério, encontram-se representados 

na tabela 4.4.  
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Tabela 4.4: Propriedades de tração do metal de base e do metal de solda antes e após a 

aplicação do tratamento térmico de alívio de tensões. 

Condição Metal de Base Metal de Solda 

Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) 

Sem TTAT 520 737 462 532 

Com TTAT 514 731 458 528 

 

Assim, do mesmo modo que  aconteceu com a dureza HV10, o TTAT praticamente 

não alterou as propriedades de tração no MB e MS confirmando-se, mais uma vez, a sua 

grande eficiência como redutor das tensões residuais, via redução da dureza, apenas na 

região da ZTA.  

                                                                                        

4.2 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E MECÂNICA DO MS, MB E 

DA ZTA DO AMANTEIGAMENTO APÓS A SOLDAGEM DAS CHAPAS (2º 

APORTE TÉRMICO) 

 

Embora a ZTA do amanteigamento estivesse a 9,5mm da ZTA da solda de união 

das chapas, achou-se por bem repetir todos os ensaios de caracterização microestrutural e 

mecânica na região da ZTA do amanteigamento e no MB. Tal decisão se baseou na 

possibilidade do aporte térmico da soldagem das chapas ter alterado a microestrutura e, 

conseqüentemente, as propriedades mecânica na região do amanteigamento. Com exceção 

da introdução do ensaio de tração,  todos os procedimentos aplicados na análise do 

amanteigamento com e sem TTAT foram adotados nesta segunda abordagem.  

 

4.2.1 Constituintes Microestrutural 

 

A análise micrográfica nas regiões selecionadas para o MB e a ZTA do 

amanteigamento, após o aporte térmico de soldagem das chapas, encontram-se 

representada nas micrografias da Figura 4.6.  
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Figura 4.6: Micrografias da junta soldada na região do amanteigamento: 

a) Região da ZTA após soldagem das chapas; b) Metal de base vizinho a região de 

transição da ZTA após a soldagem das chapas. 

a) 

MB 

ZTA 

b) 

MS 

ZTA 
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Por esta figura também observa-se predominância da martensítica revenida em 

todas as regiões analisadas tanto no metal de base quanto na ZTA do amanteigamento. 

Comparando-se as micrografias da ZTA com TTAT (Fig. 4.2-c) com a micrografia na 

mesma região após a soldagem das chapas (Fig. 4.6 a), observa-se que são bastante 

semelhantes. A mesma conclusão também foi observada em relação ao metal de base, 

quando da comparação entre as micrografias desta região, após a soldagem das chapas 

(Fig. 4.6 b) em relação a condição apenas com TTAT (Fig. 4.2 a). Este fato também indica 

ou fortalece a afirmativa de que o aporte térmico de soldagem das chapas não afetou a 

microestrutura  na região da  ZTA do amanteigamento com TTAT. 

 

4.2.2 Caracterização Mecânica 

 

4.2.2.1 Dureza e Microdureza no MB e na ZTA do Amanteigamento Após Soldagem 

das Chapas 

 

As tomadas de dureza e microdureza no MB e na ZTA do amanteigamento foram 

levantados na secção transversal da solda (Figura 4.7) de acordo as normas NACE 

MR0175:2003, DNV-OS-F101: 2008 e API 6A: 2011. Os valores da dureza HV10 estão 

representados na Tabela 4.5 , enquanto que os de microdurezas  na Figua 4.8 a). Por sua 

vez, os perfís representando os valôres médios da micro dureza nas três situações, sem e 

com TTAT e após o aporte térmico de soldagem, encontram-se representados na Figura 

4.8b). 
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Figura 4.7: Secção transversal da junta soldada utilizada no levantamento da dureza e 

Microdureza na região do amanteigamento. 

 

Tabela 4.5: Dureza HV10 do MB, MS e da ZTA na região do amanteigamento, ao longo 

da secção  transversal, após o aporte térmico da soldagem das chapas. 

Região P1 P2 P3 P4 P5 P méd. 

MB 227,00 228,00 228,00  223,00  225,00 226,20 

ZTA 241,00 238,00 245,00 247,00 242,00 242,60 

MS 179,00 195,00 178,00 191,00 184,00 185,40 

                     

Comparando-se os valôres médios da dureza HV10, representados na Tabela 4.5, 

com os da Tabela 4.4 após o TTAT, observa-se um ligeiro aumento  em relação ao MS 

(9%), provavelmente associado a alguma precipitação de carbonetos devido o segundo 

aporte térmico (soldagem das chapas). Por outro lado, a ZTA do amanteigamento e o MB 

praticamente não apresentaram variações de dureza HV10 após o aporte térmico de 

soldagem das chapas.  

Esta mesma tendência também foi identificada nos perfís de micro dureza na região 

do amanteigamento, conforme pode ser observado na Figura 4.8 a) quando comparada a 

Figura 4.6 b). A Figura 4.8 b) mostra os perfís de micro dureza médios para as três 

situações sem TTAT, com TTAT e após o aporte térmico de soldagem das chapas. Por esta 

figura pode-se considerar, de forma mais precisa, que o aporte térmico de soldagem das 

chapas também não influenciou o perfíl de microdureza do amanteigamento após o TTAT.  
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                                                                       a)  

 

b) 

Figura 4.8: Perfís de micro dureza vs. localização das indentações na região do 

amanteigamento: a) Após soldagem das chapas; b) Valôres médios por posição comum aos 

eixos de indentação nas três situações estudadas. 
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Toda esta preocupação em averiguar a influência, ou não, do 2º aporte térmico na 

ZTA do amanteigamento, foi decorrente da necessidade de se identificar qualquer alteração 

metalúrgica e mecânica, ocorrida na região do amanteigamento após o TTAT. Baseado 

nesta análise é que foi possivel  analisar a fragilizaçã pelo hidrogênio do MB e da junta 

soldada levando-se em conta as condições metalúrgica e mecânica na região do 

amanteigamento após o TTAT. 

 

4.2.2.2  Ensaios de tração no Metal de Base, no Metal de Solda e na ZTA da Junta 

Soldada 

 

Nestes ensaios os espécimes foram extraidos na direção PP (Figura 3.22) e 

ensaiados de acordo com a norma ASTM E8M: 2008. Os resultados encontram-se 

representados na Figura 4.9 a), b) e c) bem como na Tabela 4.6.  
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                                                                      b)  

 

                                                                      c)  

                      Figura 4.9: Curvas dos ensaios de tração: a) Espécimes extraídos do Metal de 

Base; b) Espécimes extraídos do Metal de Solda; e c) Espécime extraído da ZTA do 

amanteigamento.                                
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Tabela 4.6: Valôres das propriedades Mecânica de tração da junta soldada (MB, 

MS e da ZTA). 

Espécime σrt 

(MPa) 

σy0,2 

(MPa) 

Alongamento 

% ∆L 

Estricção 

%∆A 

Energia de 

Deformação 

kJ 

TBC1 719,15 541,14 20,60 56,44 97,880 

TBC2 728,33 535,14 25,00 53,46 110,50 

TBC3 723,58 532,70 21,00 53,16 103,00 

Valôres 

Médios 

723,69 536.33 22,20 54,35 103,79 

TSC1 692,70 378,20 49,20 46,40 279,11 

TSC2 686,21 374,17 48,00 37.70 260,91 

TSC3 625,93 336,10 45,00 48,40 213,37 

TSC4 583,57 336,00 48,00 43,80 214,75 

Valôres 

Médios 

647,10 356,11 47,40 44,12 242,05 

TZC1 776,40 638,00 20,00 24,00 79,50 

 

Observar-se pela tabela 4.6 que os valôres médios das resistências e dos parâmetros 

complementares dos ensaios para o metal de base (espécimes TBC1,2,3), nas condições de 

tratamento térmico aqui estabelecidas, estão acima dos limites  mínimos recomendados 

pela norma API 6A: 2011 que, para aplicações no setor petrolífero são de 517MPa e 

665MPa para a resistência ao escoamento e a resistência a ruptura, respectivamente. Já o 

metal de solda (espécimes TSC1,2,3,4) apresentou respostas à tração bastante surpreendentes 

para este tipo de ensaio. Primeiro houve uma queda na resistência a ruptura em função da 

localização de extração dos espécimes em relação a linha de fusão. Por exemplo: o 

espécime  TSC1 foi extraído com seu eixo a uma distancia de 13mm da linha de fusão, 

enquanto o espécime TSC4 a uma distancia de apenas 3mm. Segundo, nesta mesma 

situação, a resistência ao escoamento  se apresentou menos sensível à aproximação da 

linha de fusão. Outro fato, que chamou bastante a atenção, foi o grande alongamento dos 

espécimes, em comparação aos do metal base, sem o correspondente aumento na estricção. 

Este fenômeno pode estar associado a heterogeidade microestrutural no metal de solda que 
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, juntamente com microdefeitos e tensões residuais localizadas, pode ter favorecido tal 

alongamento e a correspondente escamação superficial mostrada na Figura 4.10. 

  

 

a) 

   

b) 

Figura 4.10: Espécime de tração extraido no metal de solda: 

a) Vista da escamação na face anterior; 

b) Vistas da escamação nas faces posterior e lateral. 

 

Por sua vez, a extração de um espécime na ZTA do amanteigamento, possibilitou a 

realização de um ensaio de tração nesta região  que, como era de se esperar, apresentou 
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propriedades trativas bem superiores às do metal de base adjacente. Assim, utilizando-se a 

definição de DONATO (2008) para o grau de dissimilaridade de resistência em juntas 

soldadas, Equação 2.50, verificou-se que, em relação ao metal de base adjacente à ZTA, o 

grau de dissimilaridade de resistência na interface da junta é 0,66, enquanto que em relação 

a ZTA do amanteigamento o valor é bem mais significativo com M = 0,56. Como nem 

sempre é possível extrair espécimes de tração na região da ZTA, optou-se para comparação 

dos resultados a condição com undermatch M=0,66, fato que tornou a abordagem do  

CTOD neste trabalho menos conservativa. 

  

4.3 ENSAIOS DE MECÂNICA DA FRATURA–CTOD (δ) 

 

Nos ensaios de Mecânica da Fratura utilizou-se como referência as normas ISO 

12135 (2002); BS 7448 (1999); e ISO 15653 (2010).  Inicialmente  todos os espécimes 

foram pré trincados por fadiga ao ar em uma temperatura de 23°C ± 2°C; R = 0,10; 

frequencia de 15Hz e ΔK inicial e final adequados a geometria dos espécimes e tamanho  

do entalhe usinado. Os gráficos das pré trincas de fadiga e de ensaios, associados a cada 

espécime, encontram-se representados no Anexo C. 

  Instalada a pré trinca de fadiga os espécimes com e sem hidrogenação foram 

submetidos aos ensaios de Mecânica da Fratura, realizados ao ar na mesma temperatura do 

ensaio da pré trinca de fadiga. Dada as limitações geométricas da junta soldada os planos 

dos entalhes para os espécimes do MB tiveram orientação PQ, enquanto que para os 

entalhes na ZTA a orientação se deu através do plano NQ, conforme a distribuição da 

Figura 3.22.  

Nos ensaios de mecânica da fratura foram utilizados seis espécimes para o MB 

sendo três sem hidrogenação (CBS1,2,3) e três com hidrogenação (CBH1,2,3), bem como seis 

espécimes extraídos da junta soldada, com localização da trinca na ZTA do 

amanteigamento, especificados por CZS1,2,3 e CZH1,2,3 correspondentes, respectivamente, 

as condições com e sem hidrogenação. Assim, da mesma forma que os de metal de base, 

três foram testados sem hidrogenação e os outros três após a hidrogenação catódica.   

Nestes testes as curvas de ensaio P vs. NOD  foram construidas com taxa de 

carregamento de 0,55MPam
-0,5s-1 

e, após os testes, os espécimes não hidrogenados 

passaram por uma oxidação em forno à 350ºC durante 30min, enquanto que os 
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hidrogenados foram submetidos a um carregamento de fadiga com o intuíto, também, de se  

delinear as superficies das trincas de fadiga e de ensaio. Em seguida, utilizando-se uma 

prensa hidráulica e flexão em três pontos, completou-se a fratura dos espécimes seguindo-

se a medição da trinca de fadiga af e do crescimento estável da trinca Δa  para qualificação 

do CTOD  δc ou δu, caso um deles ocorresssem..  

De acordo com o tipo de curva de resposta P vs. NOD, selecionou-se a carga P e o 

deslocamento plástico Vpl  correspondente (Anexo C) e, juntamente com a pré trinca de 

fadiga a0, determinou-se o CTOD (δ) para as  quatro situações estudadas. Na 

determinação tanto  do CTOD (δ) quanto do fator f(a0/w) aplicou-se o programa  Mat- 

Lab utilizando-se , respectivamente, a Equação 2.43 e a formulação normalizada (ISO 

12135: 2002) para o cálculo de f(a0/w). 

 

4.3.1 CTOD do MB e ZTA Sem Hidrogenação 

 

As curvas dos ensaios de MF com trincas localizadas no MB e na ZTA do 

amanteigamento, na condição sem hidrogenação, encontram-se representadas na Figura 

4.11 a) e b), respectivamente. Observando-se as curvas de resposta P vs. NOD da Figura 

4.11 constata-se que, na situação com pré trinca de fadiga localizada na ZTA do 

amanteigamento, a resposta de deformação plástica da junta  foi bem mais significativa do 

que a do metal de base. Este fato está associado a condição undermatch M= 0,66 onde,  

praticamente, todo o campo de tensão / deformação foi desviado para o lado do metal de 

solda que, como já identificado, tem um comportamento consideravelmente mais plástico 

do que o metal de base. Este fenômeno ficou  evidenciado nas micrografias realizadas na 

região da trinca (Figura 4.12) onde os espécimes sem hidrogenação com entalhe na ZTA 

do amanteigamento apresentaram fortes desvios entre o plano da pré-trinca de fadiga a0 e o 

da trinca de ensaio af, resultados perfeitamente sintonizados com as  teorias de  KIM et 

al.(2000)  e SHIH et al. (1991).  
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a) 

 

b) 

Figura 4.11:Curvas de resposta P vs. NOD resultantes dos ensaios de mecânica da fratura 

nos espécimes  sem hidrogenação: a) Entalhe localizado no metal base; b) entalhe 

localizado na ZTA do amanteigamento a um milímetro da linha de fusão.  
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Figura 4.12: Desvio do plano da trinca de ensaio em relação ao plano da pré trinca de 

fadiga para o espécime CZS1: a) trinca na ZTA se deslocando na direção da interface em 

um ângulo de 71º como plano da pré trinca de fadiga; b) Trinca desenvolvida na interface; 

c) Trinca no metal de solda  se desenvolvendo paralelamente ao plano da pré trinca de 

fadiga.   

 

Analisando-se os valores de CTOD (δ) apresentados na Tabela 4.7, observa-se que 

a tenacidade a fratura da junta soldada praticamente dobrou em relação ao do metal de 

base.  Interessante é que, mesmo apresentando um  comportamento elasto-plástico mais 

acentuado, os ensaios na ZTA do amanteigamento foram finalizados com patamar plástico 

menos significativo. Este fato está associado a presença de um estado de tensão tri-axial na 

frente da trinca que, segundo SHIH et al. (1991), decorre da forte restrição a imensa 

evolução das deformações plásticas no metal de solda. Por sua vez, como pode ser 

obsevado na Figura 4.11 a), os ensaios de MF, com pré-trinca de fadiga instalada no metal 

de base, foram finalizados em patamares de plásticidade bem mais desenvolvidos.  

 

a) b) c) 

Pré - trinca de Fadiga 

Pré – trinca de fadiga 

Interface (LF) 

Entalhe usinado 
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Tabela 4.7: Resultados dos valôres de CTOD para pré trinca de fadiga localizada no MB e 

na ZTA do amanteigamento na condição sem hidrogenação. 

 

 

 

 

Pré Trinca de Fadiga 

Fator 

Geométrico 

 

CTOD (mm) 

 

Fator de 

Intensidade 

de Tensão 

Equivalente 

(MPam
0,5

) 

Nº de 

Ciclos 

a0 (mm) a0/W g(a0/w) δc δu δm KQ 

CBS1 31.211 10,254 0,513 2,77 - - 0.2195 108,840 

CBS2 12.017 9,908 0,495 2,62 - - 0.1918 100,640 

CBS3 25.711 10,216 0.510 2,75 - - 0.1408 101,940 

 Valores Médios (0,1840) 103,810 

CZS1 19.323 10,165 0,508 2,73 - - 0.4092 91,252 

CZS2 19.332 10,272 0,514 2,78 - - 0,3824 91,853 

CZS3 18.870 10,145 0,507 2,72 - - 0,3047 88,178 

 Valores Médios (0,3650) 90,430 

 

4.3.2 CTOD do MB e da Junta Soldada Após Hidrogenação 

 

Antes da dopagem por hidrogênio catódico os espécimes foram pré trincados, 

conectados ao cabo catódico e pintados parcialmente para restringir a hidrogenação apenas 

no entorno da trinca. Relembrando as condições de hidrogenação e ensaios, os espécimes 

foram hidrogenados em um potencial catódico de -650mVERC; temperatura de 0ºC;  pH 7 e 

posteriormente ensaiados ao ar. Mesmo após a  hidrogenação as curvas P vs. NOD (Figura 

4.13) continuaram bastante uniforme não apresentando descontinuidades (Pop-In) 

significativas ao longo do ensaio. Pela referida Figura também pode ser observado que, no 

caso da junta soldada, a componente plástica do NOD praticamente dobrou em relação ao 

metal de base. 
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a) 

 

b) 

Figura 4.13: Curvas de resposta dos ensaios de mecânica da fratura nos espécimes com 

hidrogenação: a) Entalhe localizado no metal base; b) entalhe localizado na ZTA do 

amanteigamento a um milímetro da linha de fusão. 
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Através da Figura 4.14 pode-se observar um intenso desvio entre os planos da 

trinca de ensaio e o da pré trinca de fadiga que, neste caso, ficou em torno de 73º. Este fato 

evidencia a predominãncia do efeito undermatch sobre a fragilização por Hidrogênio  no 

entorno da interface da junta.  

 

 

 
  

Figura 4.14: Desvio do plano da trinca de ensaio em relação ao plano da pré trinca de 

fadiga para o espécime CZH1: a) trinca na ZTA se deslocando na direção da interface em 

um ângulo de 73º em relação ao plano da pré trinca de fadiga; b) Trinca desenvolvida na 

interface; c) Trinca no metal de solda se desenvolvendo paralelamente ao plano da pré 

trinca de fadiga.  

 

Como era de se esperar nos ensaios do metal de base (condição de material 

homogênio no entorno do plano da trinca), não se  evidenciou nenhum  desvio significativo 

da trinca de ensaio tanto na situação com hidrogenação, quanto na situação sem 

hidrogenação. A Figura 4.15 mostra este comportamento  para o espécime CBS3. 

 

Pré trinca de fadiga 
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Figura 4.15: Comportamento do plano da trinca de ensaio em relação ao plano da pré trinca 

de fadiga para o espécime CBS3 

 

Comparando-se os valores de CTOD da Tabela 4.8 na situação com hidrogenação 

com os da Tabela 4.7 na condição sem hidrogenação, observa-se que a dopagem por 

hidrogênio indicou a fragilização do metal de base e, surpreendentemente, não evidenciou  

nenhum efeito fragilizante significativo na junta soldada. Apenas para quantificar, 

comparando-se agora  os valôres médios do CTOD nas duas condições, a fragilização no 

metal de base foi de 25%, enquanto que na junta soldada de apenas 5%, valor não  

representativo em relação ao encontrado para o metal de base. Convém lembrar que 

GITTOS (2008) comparando ensaios ao ar e em ambiente assistido, a baixa taxa de 

deslocamento, encontrou para este tipo de junta uma fragilização de 11%. Assim, como era 

de se esperar, a susceptibilidade da junta à permeação do hidrogênio durante um ensaio de 

Mecânica da Fratura a Baixa Taxa de Deformação, se apresentou  mais significativa do que 

para a condição do hidrogênio retido em um pré carregamento.  

 

Pré trinca de fadiga 

Trinca de ensaio 
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Tabela 4.8: Resultados dos valôres de CTOD para pré trinca de fadiga localizada no MB e 

na ZTA do amanteigamento na condição com hidrogenação. 

 
Pré Trinca de Fadiga 

Fator 

Geométrico 

 

CTOD (mm) 

 

Fator de 

Intensidade 

de Tensão 

Equivalente 

(MPam
0,5

) 

Nº de 

Ciclos 

a0 

(mm) 

a0/W g (a0/w) δc δu δm KQ 

CBH1 52.635 11,02 0,562 3,28 - - 0.1523 113,010 

CBH2 42.596 10,90 0,545 3,09 - - 0.1710 108,812 

CBH3 41.227 10,90 0,547 3,11 - - 0.1167 127,163 

 Valores Médios 0,1466 116,330 

CZH1 17.497 10,14 0,507 2,72 - - 0.2626 82.150 

CZH2 32.131 10,30 0,515 2,80 - - 0.4142 91460 

CZH3 21.166 10,23 0,511 2,76 - - 0.3640 88.120 

 Valores Médios 0,3469 87.240 

 

A visualização global das respostas de tenacidade para as quatro situações 

ensaiadas  encontra-se representada no mapa da Figura 4.16. Por este mapa também é 

claramente identificada a tendencia de fragilização do metal de base, enquanto que na junta 

soldada este fenômeno não foi praticamente observado.     
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. Figura 4.16: Mapa mostrando a distribuição dos resultados de CTOD (δ) nas quatro 

condições de ensaio. 

 

A tendencia de fragilização do metal de base observada nesta pesquisa, em termos 

da queda de tenacidade via CTOD, está associada a sua configuração microestrutural, 

constituida de  matriz martensítica revenida susceptível a presença do hidrogênio. Tal 

fenômeno foi decorrente apenas do hidrogênio retido na microestrutura, uma vez que os 

ensaios foram realizados ao ar onde parte do hidrogênio permeado já havia sido dissipado. 

  

4.4 MICROSCOPIA ÓTICA EM TORNO DA PRÉ TRINCA DE FADIGA  

         

Após os ensaios de mecânica da fratura, extraíu-se  amostras das  partes separadas 

(Figura 2.37)  para análise micorestrutural de acordo com a norma ISO 15653: 2010. Esta 

análise teve como principal objetivo caracterizar a microestrura interceptada pela pré trinca 

de fadiga no metal de base e na ZTA do amanteigamento.          

 

4.4.1 Análise com o Entalhe Localizado no Metal de Base 

 

A Figura 4.17 apresenta  uma micrografia em torno da região do plano do entalhe 

do espécime CBS3 onde se pode observar que a pré trinca de fadiga interceptou uma 

região com as mesmas características do metal de base após o TTAT, ou seja, uma 
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microestrutura martensítica revenida com inclusões e precipitados de carbonetos em seu 

contorno.  

 

 

Figura 4.17: Microestrutura na região do plano da pré trinca de fadiga no espécime CBS3. 

 

4.4.2 Análise com o Entalhe Localizado na ZTA do Amanteigamento 

 

Devido os aportes  térmicos do amanteigamento e do TTAT, a zona termicamente 

afetada do metal de base passou  por fortes transformações metalúrgicas em sua ZTA, 

envolvendo desde o gradiente do tamanho de grãos até mudanças em sua matriz 

martensítica. Neste caso, a pré trinca de fadiga em espécimes  com entalhe na ZTA do aço 

AISI 8630M, se desenvolveu em uma região de grãos refinados proveniente de aportes 

térmicos em temperaturas intercrítica. A Figura 4.18 apresenta a micrografia do espécime 

CZS1 onde se pode observa que a pré trinca de fadiga interceptou uma região de grãos 

refinados com matriz martensítica revenida circundada de inclusões e  carbonetos. Assim, 

a localização do plano da pré trinca de fadiga a um milímetro da interface ou linha de 

fusão, ultrapassou a região de grãos grosseiros uma vez que, esta região se encontrava a 

poucos déscimos de mm da interface. Nesta pesquisa este fato não foi relevante pois, o 

Pré trinca de Fadiga 

Metal de Base 
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grau de fragilização da ZTA não foi suficiente  para conter o desvio da trica de ensaio, 

mesmo na situação de fragilização pelo  hidrogenação. 

 

 

Figura 4.18: Microestrutura na região do plano da pré trinca de fadiga no espécime CZS1. 

 

4.5 FRACTOGRAFIAS DAS SUPERFÍCIES DE FRATURA 

 

        A seguir são apresentadas fractografias MEV das superfícies de fratura para as quatro 

condições ensaiadas. Como as características das superfícies foram semelhantes, serão 

apresentadas apenas uma fractografia por condição.  

 

4.5.1 Metal de Base Sem Hidrogenação- Espécime CBS1 

 

       A fractografia da superfície de fratura do metal de base sem hidrogenação encontra-se 

representada na Figura 4.19. Por esta figura verifica-se que o material apresentou um 

comportamento de fratura dúctil, caracterizada por coalecência (microcavidades) 

predominantemente cisalhante. Nota-se, também, uma grande quantidade de inclusões 

nucleadoras dos dimples, provavelmente decorrentes da difusão de  elementos de liga ou 

inclusões.  
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Figura 4.19: Fractografia da superfície de fratura do metal de base sem hidrogenação 

correspondente ao espécime CBS1. 

 

4.5.2 Metal de Base com Hidrogenação -Espécime CBH1 

 

As fractografias das superfícies de fratura dos espécimes, de metal de base hidrogenados, 

apresentaram uma morfologia de fratura dúctil. Alguns dimples são caracterizados por 

microvazios de empolamento decorrentes da presença de hidrogênio retido (seta 

vermelha), normalmente presentes em metais dúcteis hidrogenados conforme  observado 

por SOUZA (2011); TIWARI, 2000); TRASATTI (2005) e SANT’ANNA (2011). Mesmo 

com essas características nenhum sinal de descontinuidade nas curvas P vs. NOD (Pop In) 

foi observado, o que leva a possível  fragilização por ancoramento dos planos de 

discordância pelo hidrogênio retido. Desta forma as fractografias da superfície de fratura 

indicaram a presença do Mecanismo da Pressão (Empolamento) na fragilização do metal 

de base. Devido ao tempo do carregamento catódico, provavelmente outros mecanismos de 

fragilização como o da Teoria das Discordâncias e da Formação de Hidretos contribuiram, 

também, com a fragilização do aço AISI 8630M. 
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Figura 4.20: Fractografia da superfície de fratura do metal de base com hidrogenação 

correspondente ao espécime CBH1: a) Superfície de fratura da trinca de fadiga; b) 

Superfície de fratura correspondente ao ensaio. 

 

4.5.3 Junta Soldada  Sem Hidrogenação - Espécime CZS1 

 

          A superfície de fratura da junta soldada sem hidrogenação foi levantada tanto na 

superfície de fratura inclinada, correspondente a ZTA do amanteigamento no início do 

trincamento, quanto na superfície correspondente ao metal de solda. Pela Figura 4.21 

identifica-se uma superfície de fratura dúctil em ambas regiões, com microvazios  

nucleados por inclusões decorrentes da difusão de elementos de liga e prováveis inclusões.   

a) 

b) 

A 
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Figura 4.21: Fractografia da superfície de fratura da junta soldada  sem hidrogenação 

correspondente ao espécime CZS1. a) Superfície de fratura na ZTA do amanteigamento;  

b) Superfìcie de fratura na região do metal de solda.  

 

4.5.4 Junta Soldada  Com Hidrogenação- Espécime CZH1 

 

        Neste caso a superfície de fratura inclinada, correspondente a ZTA do 

amanteigamento, apresentou uma morfologia dúctil semelhante a do metal de base  

hidrogenado.. Da mesma forma, a superfície de fratura ao longo da região do metal de 

a) 

b) 
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solda também se apresenta com morfologia dúctil, com microvazios nucleados por  

inclusões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22: Fractografia da superfície de fratura da junta soldada com hidrogenação  

correspondente ao espécime CZH1. a) Superfície de fratura da trinca de fadiga; b) 

Superfície de fratura  na ZTA; c) Superfície de fratura no metal de solda. 

  

a) 

b) 

c) 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

As conclusões desta pesquisa são decorrentes das respostas de fragilização por 

hidrogênio do metal de base e da junta soldada tendo como referencia o parâmetro de 

tenacidade à fratura CTOD. Assim, para as condições da dopagem por hidrogênio e dos 

ensaios de Mecânica da Fratura aplicados, as principais conclusôes relacionadas são:  

 

 -  O  grau de dissimilaridade undermatch na condição sem hidrogenação fez com que o 

valor do CTOD da junta soldada atingisse praticamente o dobro do CTOD do metal de 

base.  

 

  -  A redução acentuada da tenacidade (CTOD) do metal de base, após a hidrogenação, 

comprovou quanto o aço AISI 8630M é susceptível a presença do hidrogênio retido.  

 

-   Por sua vez, contrariamente ao fenômeno ocorrido com o metal de base, as tenacidades  

(CTODs) das juntas soldadas com e sem hidrogenação  não apresentaram diferença 

significativa entre seus valores. Este fato comprova a pouca susceptibilidade do INCONEL 

625  a presença do hidrogênio retido. 

 

- O efeito do grau de dissimilaridade undermatch  foi ainda mais significativo na condição 

com hidrogenação, onde a tenacidade (CTOD) da junta soldada mais que dobrou em 

relação ao metal de base.  

 

-  A resposta elasto plástica da junta soldada, com e sem hidrogenação, parece manter esta  

característica independentemente da intensidade da  hidrogenação. Este fenômeno, mais 

uma vez, é justificado pelo grau de dissimilaridade deste tipo de junta.  
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- Baseado nos resultados aqui alcançados, podemos afirmar que o uso do aço AISI 8630M  

previamente amanteigado com o INCONEL 625 é uma boa opção do setor petrolífero, 

quando da preocupação contra fraturas frágeis. Porém, o ganho excessivo de ductilidade na 

região do metal de solda pode provocar falhas por colapso plástico, o que pode  inviabilizar 

sua aplicação em níveis de tensão remota mais elevados.  
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Em função dos resultados encontrados na presente pesquisa, as principais sugestões 

selecionadas para futuros trabalhos relacionados ao tema são: 

 

- Análise mais aprofundada da microestrutura em torno da região da interface, visando a 

identificação dos mecanismos de fragilização por hidrogênio presentes nesta região e, 

consequentemente, permitir tomadas de decisões minimizadoras de seus efeitos; 

 

- Averiguação do efeito da aplicação de potenciais catódicos mais elevados (superiores a  

-650mVERC) na fragilização pelo hidrogênio associando, inclusive, o respectivo grau de 

permeação; 

 

- Levantamento da tenacidade a fratura com espécimes SE(B) sob flexão em quatro 

pontos, para averiguação do efeito do cisalhamento fletor na resposta de resistência ao  

crescimento da trincatanto no metal de base, quanto  na junta soldada. 

 

- Realização de ensaios com baixas taxas de deformação e em ambiente assistido, 

utilizando espécimes SE(B) normalizados e submetidos a flexão em três e quatro pontos. 

 

- Levantamento de curvas de resistência δ- R para averiguação da tenacidade à fratura em 

função de potenciais catódicos mais elevados  

 

- Analisar de forma mais aprofundada as propriedades de tração do metal de solda em 

comparação com as do arame ( metal de adição INCONEL 625) antes de sua aplicação.    
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ANEXO A 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO DE HIDROGENAÇÃO 
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        Dada a importância da hidrogenação nesta pesquisa, serão apresentadas a seguir uma 

série de fotos, descrevendo seus passos, desde o posicionamento do cabo catódico no 

espécime, até a configuração final do espécime após um ensaio de Mecânica da Fratura.   

A água do mar sintética foi desenvolvida com a constituição química da Tabela A-1 

conforme o estabelecido na norma ASTM D1141: 2008.  

 

Tabela A-1: Componentes químicos da água do mar sintética ( Fonte: ASTM D1141: 

2008). 

 

  

 

Figura A1: Foto do corpo de prova preparado para hidrogenação. 
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Figura A2: Foto dos contra eletrodo de Titânio utilizados no processo. 

 

 

 

Figura A3: Corpos de prova instalados nas cubas de hidrogenação. 
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Figura A4: Corpo de prova hidrogenado logo após ensaio de mecânica da fratura. 
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ANEXO B 

PERFÍS EDSs DAS PRINCIPAIS REGIÕES EM TORNO  DA INTERFACE DO  

AMANTEIGAMENTO COM E SEM TTAT 
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Algumas conclusões sobre a distribuição dos elementos químicos próximos as 

zonas ZΔ e Zφ na interface do amanteigamento com e sem TTAT, ajudaram a esclarecer 

melhor a microestrutura na ZTA do amanteigamento. A seguir serão apresentados os perfis 

desta distribuição nas duas condições.   

 

B.1 Condição sem TTAT 

 

Figura B1: Mapa mostrando a distribuição das regiões analisadas sem TTAT. 
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Figura B2: Espectro na região da ZTA a aproximadamente 600μm da interface. 

 

 

Figura B3: Espectro na região da ZTA a aproximadamente 100 μm da interface. 
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Figura B4: Espectro próximo a zona Zφ no metal de solda.   

 

B.2 Condição com TTAT 

 

 

Figura B5: Mapa mostrando a distribuição das regiões analisadas com TTAT. 
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Figura B6: Espectro próximo a zona Zφ no metal de solda.   

 

 

Figura B7: Espectro na região da ZTA a aproximadamente 800μm da interface. 
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Figura B8: Espectro na região da ZTA a aproximadamente 50μm da interface. 

(próximo da Zona Δ). 
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ANEXO C 

CURVAS ORIGINAIS DA PRÉ´TRINCA DE FADIGA E DOS ENSAIOS DE 

MECÂNICA DA FRATURA POR ESPÉCIME 
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        As pré trincas de fadiga instaladas nos espécimes foram programadas e controladas 

pelo SOFT GLUON 4830/Shimadzu, tendo como princípio a variação da flexibilidade 

elástica (compliance) com o ligamento remanescente. Como já citado, o CTOD de cada 

espécime foi calculado utilizando-se a formulação das normas ISO 12135:2002 e 

15653:2010. Para tanto, localizou-se a carga de cálculo P e a correspondente deformação 

plástica Vpl nos pontos recomendados pelas referidas normas. A seguir serão apresentadas 

as referidas curvas por espécime validado.  

 

 

 

Figura C1: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CBS1. 
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Figura C2: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CBS2. 
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Figura C3: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CBS3. 
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Figura C4: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CBH1. 
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Figura C5: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CBH2. 
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Figura C6: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CBH3. 
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Figura C7: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CZS1 
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Figura C8: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CZS2 
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Figura C9: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CZS3. 
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Figura C10: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CZH1. 
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Figura C11: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CZH2. 
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Figura C12: Curvas da pré trinca de fadiga e do ensaio de Mecânica da Fratura 

correspondente ao espécime CZH3. 
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ANEXO D 

CERTIFICADO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E PROPRIEDADES 

MECÃNICA DO ARAME 
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Figura D1: Certificado de composição química e propriedade mecânica do INCONEL 625. 
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ANEXO E  

 

CERTIFICADO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO AÇO AISI 8630M 
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Figura E1: Certificado de composição química do aço AISI 8630M. 
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ANEXO F  

 

CERTIFICADO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO AÇO ASTM A-36 
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Figura F1: Certificado de composição química do aço ASTM A36. 


