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o presente trabalho tem Cº.ffi0 objetivo estudar o comportamento sob impacto 
balístico de juntas soldadas de um aço martensítico de alta 

resistência de designação NTU SAR- 120T. 
As juntas foram realizadas pelo processo eletrodo revestido, empregando-se 

material consuível dando cordões austeníticos (A WS E31O-16). 
As temperaturas de pré-aquecimento e interpasse foram de 150°C, 

não tendo sido empregado nenhum tratamento p6s-so1dagem. 
Ap6s inspeção radiográfica, as juntas foram submetidas a ensaios de tração, Charpy V, 

dureza e metalografia. Empregando-se idênticos 
parâmetros de soldagem, confeccionaram-se juntas do tipo cordão em R, 

que, ap6s ensaio por impacto balístico, apresentar~m resultados satisfat6rios. 

INTRODUÇAO 

o avanço tecnológico da indústria bélica 
nas últimas décadas tem motivado o desenvolvi
mento de novos tipos de aço de alta resistência 
mecânica e boa tenacidade para utilização em 
veículos blindados. Estes devem possuir resis
tência mecânica elevada, conjugada a pesos 
compatíveis, que permitam mobilidade e eco
nomia de combustível, alta dureza superficial 
que resista ao impacto do projétil, aliada a uma 
boa tenacidade para absorver o choque sem fra
turar, além de razoável soldabilidade. 

A soldagem desses aços costuma exigir aten
ção especial, devendo portanto ser estabeleci
dos os parâmetros de soldagem que garantam 
a qualidade da junta, assim como desempenho 
satisfatório em ensaios bal ísticos. 

A grande quantidade de uniões soldadas 

R. mil. Cio e Tecnol., Rio de Janeiro, 4(1):7-19, jan.lmar. 1987 

existente em veículos bélicos pode torná-los 
mais vulneráveis. às solicitações externas, pois, 
em decorrência do ciclo térmico de soldagem, 
as microestruturas das zonas fundidas e termi
camente afetadas talvez se tornem mais frágeis 
que a estrutura do metal -base. Desta forma, a 
soldagem requer cuidados especiais de execu 
ção e inspeção, com o objetivo de evitar a pre
sença de defeitos concentra dores de tensão que 
podem promover a fratura frágil, algumas vezes 
catastrófica. 

O objetivo deste trabalho é estudar o com
portamento sob impacto bal ístico de uma junta 
soldada de um aco martensítico de alta resis
tência, de designação NTU SAR-120T. 

Foram realizados ensaios mecânicos de uma 
junta soldada com eletrodos austen íticos (A WS 
E310-16l, objetivando estudar propriedades 
importantes para blindagens, tais como dureza, 
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tração e impacto. Posteriormente executa-se a 
soldagem em condição· de alta restrição, em 
corpo de prova do tipo cordão em H, o qual é 
su bmetido a ensaios bal ísticos com o objetivo 
de avaliar a resistência da junta a impactos de 
projéteis de pequeno calibre. 

MATERIAIS 

Metal -base 

o aço do metal-base do presente estudo é o 
NTU SAR-120 T, fabricado pela Usiminas. 

Trata-se de um aço temperado e revenido 
de alta resistência, que está sendo estudado pa
ra util ização em blindagens de carros de comba
te. 

Os parâmetros de tratamento térmico, com
posição química e propriedades mecânicas es
tão demonstrados nos Quadros 1, 2 e 3, respec
tivamente. 

A microestrutura do aço é constitu ída de 
martensita revenida (Fig. 1). 

Quadro 1 - Parâmetros de tratamento térmico do aço NTU SA R-120T. ~ 

Tratamento 
térmico 

Têmpera 

Revenido 

• Dados fornec idos pelo CTEx, 

Tempo 
aquecimento + encharque 

30 a 50 minutos 

40 a 60 minutos 

Quadro 2 - Composição qu(mica do aço NTU SAR 120T .• 

Elemento C Mn Si S AI Cr 

Temperatura 
IOe) 

850 ~ 900 

250~ 550 

Ni Mo 8 

% peso 0,18 0,86 1,18 0,023 0,0060,024 0,02 1,24 0,18 3ppm 

-Dados fornecidos pelo CTEx. 

Quadro 3 - Propriedades mecânicas do aço NTU SAR· 120T .• 

8 

LE " 
(MPa) 

1083,0 

LR T 

(MPa) 

11 56,4 

Dados fornecidos pe lo CTE x, 
•• LE = lim it e de escoamen to 
t LA = lim ite de resistência. 

t E'" espessura. 

Alongamento( %) Dobramento 
em 50mm lBDO 6E t 

19,0 bom 

Dureza 
(HRC) 

39 

Figura 1 - Microestrutura do aço NTU SAR- 120T. 
Aumento: 500x. Ataque: nitaf a 2%. 

Metal de solda 

Foram utilizados neste trabalho eletrodos 
inoxidáveis austenrticos do tipo AWS E3 10-16, 
de 4mm de diâmetro. 

Os Quadros 4 e 5 mostram as respectivas 
compo~ção qu ímica e propriedades mecânicas. 

Quadro 4. Composição qufmicado eletrodo E3 10-16_ • 

Elemento c Cr 

% Peso 0,10 25·28 

• Análise cons tante do certi fica do do fabricante. 

Quadro 5 - Propriedades mecânicas do eletrodo E3 10-16 .• 

LE (MPa) LR IMPa) 

345 558 

' Valores constantes do certificado do fabricante . 

Alongamento 
IL = 5d)% 

30 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

Ni 

20·22,5 

Resiliência 
IJ) 

94 

O trabalho realizado pode ser dividido em 
duas etapas: 

Ensaios para estabelecimento dos 
parâmetros de soldagem 

Nesta etapa foi inicialmente soldada uma 
chapa, cujas dimensões são demonstradas na 



Fig. 2, preparada com chanfro em V, ângulo de 
abertura de 450 e soldadas de topo na posição 
plana. Foram utilizados eletrodos AWS E31Q-16 
de 4mm de diâmetro, corrente contínua e pola
ridade direta em todos os passes. 

A chapa foi fixada num aparato restritor 
por meio de parafusos e pontos de solda, de 
modo a minimizar o seu empeno. Executou-se 
a soldagem de um só lado, com o emprego de 
mata-junta de cobre. 

Figura 2 - Dimensão das chapas para estabelecimento 
dos parâmetros de soldagem. 

o Quadro 6 mostra os parâmetros utiliza
dos na soldagem da chapa, sendo as condições 
de aporte térmico e temperaturas de pré-aque
cimento e interpasses obtidas de trabalho ante
rior. 1 

Quadro 6 - Parâmetros de soldagem e energia do proceS5O empregado (eletrodo 
AWSE31O· 16). 

Prá-aquecj - HI (kJ/em) 
mento e 

Passe I V v 
interpasse (A) (volts) (em/min) cordão de 

(oC) passe solda· 

1 130 26- 30 10,5 20,6 
2 130 28- 32 13,8 17,0 

150 3 130 26- 30 12,8 17,1 18,0 
4 130 26-30 12,6 17,3 

• Valor médio dos quatro passes . 

A energ ia do processo (H I) corresponde à 
energia gasta na soldagem. Ela é dependente da 
corrente ddp e da velocidade de soldagem. A 
velocidade de soldagem é determinada aproxi
madamente pela razão entre o comprimento do 
cordão depositado e o tempo gasto. 
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A energia do processo é calculada pela ex
pressão: 

HI =~ x60 v 

H I - energia do processo (kJ/cm) . 
V - ddp (volts). 
I - corrente aplicada (A). 
v - velocidade de soldagem (cm/min), 

Após a soldagem, a chapa foi examinada vi
sualmente e por raios X, sendo retirados os cor
pos de prova para os diferentes ensaios, 

Os ensaios de tração foram realizados à 
temperatura ambiente, em corpos de prova reti
rados transversalmente ao cordão e confeccio
nados segundo as dimensões constantes do có
digo ASME, seção IX. 2 

Os ensaios metalográficos consistiram de 
exames macro- e micrográficos da seção trans
versal do metal de solda e da zona termicamen
te afetada (ZT A). 

Utilizou-se o procedimento convencional 
de polimento até alumina 111, seguindo-se ata
que com nital a 2% para a ZTA, e ataque com 
Marble (109 CuS04 , 50ml HCI, 50ml H2 0) 
para o metal de solda, 

Nos mesmos corpos de prova utilizados pa
ra análise metalográfica, foram realizadas medi
das de m icrodureza Vickers nas seções transver
sais das juntas soldadas, havendo a preparação 
prévia semelhante à dos ensaios metalográficos. 
Medidas de microdureza foram realizadas em 
duas linhas paralelas ao cordão de solda, distan
tes 0,5 e 1,Omm do mesmo ao longo da ZT A. 
Tomaram-se também medidas de microdureza 
em três linhas paralelas a superfícies das chapas, 
correspondentes às regiões dos passes de raiz, 
intermediário e de enchimento. 

Os ensaios de impacto ocorreram em cor
pos de prova normalizados,3 com o entalhe si
tuado totalmente na ZTA (Fig. 3) e em um pIa
no perpendicular à superfície da chapa. 

A temperatura de ensaio, de -400 C, foi 
atingida pela imersão dos corpos de prova nu -

9 



PESQUISA 

ma m istura contro lada de nitrogênio I íqu ido e 
á lcool. 

I I I I 
:'-ZTA,-':- MS + ZTA~ 
I ,,- "",. I 

T MS 

\ 4 / I 

\ I. f\-±-l , I',' MS 
12,7 
mm 

J~ L------'--\-\-~-\.L-e:-'ta,''--he -~I ------' 
Figura 3 - Detalhe da posição do entalhe, 

Ensaios de avaliação do 
procedimento de soldagem 

Os ensaios de avaliação do proced imento de 
so lda~em foram rea l izados com base na norma 
M I L, que compreende ensaios bal ísticos e ra
d iográf icos, ambos conduzidos em um corpo de 
prova do t ipo cordão em H (Fig , 4 ), 

305 i30smm 
· I ~ 

30Smm • I- mm 

I 

4'0 I'? 

~ 
, 

mIt E - E 
lO 

S~ fi 

-

J_l 
-

2'0 3'? 

----- .. 

Figura 4 - Geometria da junta e disposição 
dos diversos cordões do corpo de prova, 

O conjunto mostrado na Fig, 4 foi soldado 
de topo na posição plana, através de eletrodos 
AWS E310-16 de 4mm de diâmetro, sendo uti-
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li zado chanfro em V, com ângu lo de abertura 
de 450 e espaçamento na ra iz de 6mm, 

O conjunto fo i f ixado num aparato restr i
tor por meio de grampos de modo a minimizar 
o seu empeno, 

Inicialmente, executou-se a soldagem dos 
conjuntos de um lado da chapa com aux ílio de 
mata-junta de cobre, Posteriormente, refez-se o 
passe de raiz após escarfagem com eletrodo de 
grafíte, Este procedimento objetivou garantir a 
qualidade do passe de ra iz, tendo em vista que 
sua abertura era maior que o diâmetro do ele
trodo, 

O Quadro 7 mostra os parâmetros uti l izados 
na soldagem do conjunto, Observa-se nesta ta
bela que, para a soldagem deste conjunto, utili
zou-se corrente alternada, Este procedimento 
foi o recomendáve is para se minimizar o efeito 
do sopro magnético instaurado devido à magne
tização das chapas, 
Quadro 7 - Parâmetros de soldagem e energia do processo empregados no conjunto. 

Cordão Passe I(A) V (volts) v{cm/min) 

1 145 26-30 
2 145 26-30 
3 145 26-30 
4" 145 26-30 

1 14 5 26-30 
2 145 26- 30 
3 145 26-30 
4" 145 26-30 
1 14 5 26- 30 
2 145 26- 30 
3 145 26- 30 
4" 145 26- 30 
1 145 26-30 
2 145 26-30 
3 145 26- 30 
4" 145 26-30 

1 145 26-30 
2 145 26-30 
3 145 26- 30 
4" 145 26- 30 
5 145 26-30 

'Valor médio de quatro passes. 
• 'Passe executado após escarfagem com eletrodo de grafite. 
t Valo r médio de cinco passes. 

16,0 
14,1 
11 ,0 
18,9 

17,0 
12,5 
9,5 

20,3 

18,0 
11 ,6 
9,6 

20,5 
16,2 
13.4 
10,7 
15,7 

15,9 
15.4 
12,9 
13,5 
18,6 

HI (kJ/cm) 
Passe Cordão· 

15,7 
17,9 

17.4 23 ,0 
12,9 

15,6 
20,2 

18 ,6 26,5 
12 ,0 

14,0 
21,8 

18 ,5 26,1 
11,9 
15,6 
18.4 

18.4 23,6 
15.4 

15,9 
16.4 
19,6 16,7t 
1·8,8 
13,0 

ApÓS a soldagem, o conjunto foi inspecio
nado visualmente, sendo posteriormente sub
metido à exposição dos raios X, como exigido 
pela norma M I L, 4 

F inalmente, procedeu-se aos ensaios bal ísti 
cos do conjunto soldado, compreendendo as se
gu i ntes fases: 

Carregamento da munição 

Foram utilizados projéteis comuns de uso 
antipessoal, Sendo o objetivo do ensaio estudar 



a resistência ao impacto da junta soldada, cor
taram-se as pontas dos projéteis com o intuito 
de diminuir seu poder penetrante. Os projéteis, 
com calibre de 7,62mm e 12,7mm (0,50"), fo
ram desengastados dos cartuchos e carregados 
com as quantidades de carga mostradas no Qua
dro 8. 

Quadro 8 - Quantidade de carga em cada projétil 

Calibre (mm) Carga (g) 

7.62 2, 10; 2,20; 2,30; 2,50; 2,60; 2,80; 3,00 

12,7 4,00 ; 5,00; 5,50 ; 6,00; 6,50 ; 7,00 ; 8,00; 9,20 

Preparação e execução do ensaio 

o conjunto foi firmemente fixado em cada 
uma de suas extremidades por quatro grampos, 
ficando perpendicular à linha de fogo, com os 
dois cordões mais longos em posição vertical. A 
distância do conjunto à ponta do cano da arma 
foi de 25 metros, A Fig, 5 mostra o conjunto 
preparado para o ensaio, 

Figura 5 - Montagem do conjunto para ensaio bal/stico, 

Utilizou-se um receptor universal preso na 
estativa, como m ostra a F ig, 6. 

Para o projétil calibre 7,62mm utilizou -se 
o cano 7,62 com provete vel. 762, n9 5, Para o 
projétil calibre 12,70mm utilizou -se o cano 
12,7 com provete vel. 50 (B -5600 ), 

Para a medida das velocidades dos projéteis 
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F igura 6 - Detalhe do receptor acoplado na estativa. 

foram montadas duas fotocélulas CBC à distân
cia de dois metros uma da outra, unidas a dois 
cronógrafos HP, Ambos os cronógrafos forne 
cem o tempo que o projétil leva para passar pe
las duas fotocélulas, A velocidade do projétil é 
obtida dividindo-se a distância percorrida (dois 
metros), pelo tempo decorrido entre a passa
gem do projétil pela primeira e segunda foto 
célu las, 

Devido ao perigo do projétil resvalar na 
chapa e atingir alguma das fotocélulas, ambas 
foram colocadas à distância de vinte metros do 
a lvo, Portanto, a velbcidade do projétil, conhe
cida por V5, é obtida a cinco metros do cano 
da arma . 

Para testar toda a montagem e aquecer a 
máquina foi E ~<ecutado um tiro com munição 
calibre 7,6 2mm, comum, sem ating ir a chapa , 
Após este rápido teste, iniciaram-se os tiros 
com a munição pré-selecionada. Como medida 
de precaução, os disparos iniciaram com muni
ção cal ibre 7 ,62mm, sendo as cargas aumentadas 
progressivamente. Os primeiros disparos ating i
ram o conjunto no metal -base . Posteriormente 
atirou-se na ZTA e por fim no cordão de solda. 

Tendo o conjunto resistido satisfatoria
mente a este primeiro grupo de impactos, 
passou-se a disparar com a munição calibre 
12,7mm, segundo o mesmo procedimento uti 
lizado com a munição calibre 7,62mm, inician
do-se os disparos contra a ZT A e posteriormen
te contra o cordão de solda. 
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Os Quadros 9 e 10 mostram os valores das 
velocidades dos projéteis utilizados no conjun
to para as munições de calibres 7,62 e 12,7mm, 
respectivamente. 

Quadro 9 - Medidas de velocidade dos projdteis (calibre 7,62mm). 

Disparo Carga (gl Tempo (10-' 51 V5(m/51 

1 2. 10 3.022 661.8 
2 2.20 3. 109 643,3 
3 2.20 2.863 698,6 
4 2,30 2.781 719,2 
5 2,30 2.692 742,9 
6 2,50 2. 753 726,5 
7 2,60 2.6 18 763,9 
8 2,60 2.693 742,7 
9 2,80 2.538 788,0 

10 3,00 2.344 853,2 

Quadro 10 - Medidas de velocidade dos projéteis (calibre 12,lmmJ. 

Disparo Carga (gl Tempo (10 -'51 V5 (m/51 

I 6,00 3.523 567,7 
II 6,50 3.722 537,3 

111 7,00 3.628 55 1,3 
IV 9,20 3.514 569, 1 

Comum- 2.358 848,2 

• Projéti l com ponta penetrante. 

I nspeção não-destrutiva 

Após a execução dos ensaios ba l íst icos, o 
conjunto foi exam inado visualmente e por lí
quidos penetrantes, com o objetivo de identifi
car a poss ível ex istência de tri ncas, decorrentes 
dos impactos recebidos. 

RESULTADOS 

Ensaios para estabelecimento dos 
parâmetros de soldagem 

Exame metalográfico 

Na macrografia da seção transversal da jun 
ta soldada (Fig. 7), pode-se observar diversas re
giões da ZTA, oriundas dos mú Itiplos passes 
executados. 

As microestruturas das ZTA foram observa
das nas regiões assinaladas na Fig. 7, sendo os 
resultados apresentados na Fig. 8. 
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A Fig. 9 mostra a microestrutura do cordão 
de solda da junta. 

Figura 7 - Macrografia da seção transversal da junta 
soldada, Foram assinaladas as regiões em que foram fei

tas as macrografias. Ataque: nital a 2%. 

Figura 8 - Micrografias correspondentes às regiões assi
naladas na Fig. 7. 
a) Região a, estrutura martensítica. 
b) Regiões b e c, estrutura de martensita (m) e marten

sita revenida (mr) . 
Aumento: 200x. Ataque: Nital a 2% . 
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F igura 9 - Micrografia do cordão de solda, constiturdo 
de grãos colunares de austenita. Aumento : 500x. Ata

que: reagente de Marble. 

Ensa ios de dureza 

A F ig. 10 mostra a var iação da microdureza 
na ZTA, ao longo de duas linhas parale las ao 
cordão, enquanto a Fig. 11 mostra a variação 
da microdureza ao longo de três linhas paralelas 
à superfície da chapa, correspondendo às re
giões dos passes de ra iz, intermediário e de en
ch imento. 

480 

460 ~,/ , , 
Cf) 440 

, 
a:: I 
w 

" '" /""..",,/ Ü 420 :; 
/r ... ..., 

, 
« 

400 N , 
W 

/ 
/ 

a:: 
::J ( 

~ II I o 300 , 
o I 
!lO I 

~ 
I 

360 I ::;: I I--- 0,5 mm 00 CORDÃO , , 
340 u- ---- 1 mm 00 COROÃO 

3 20 

4 6 10 12 

OISÚNCIA DA RAIZ (rnm) 

Figura 10 - Variação da microdureza na ZTA, ao lon
go da espessura da chapa. 
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Ensaios de impacto 

Os resultados dos ensaios de impacto reali
zados à temperatura de -400 C são mostrados 
no Quadro 11. 

470 

450 

430 

410 
Cf) 390 o:: 
W 370 lo: 
<.> 
> 

350 

« 
N 

330 

310 
W 
o:: 290 
::J 
o 
o 270 

o:: 260 
<.> 
:::!: 230 

2io 

190 

170 

150 

ZONA DE 
FUSÃO 

2 4 

I 

B±iJ . . = 

6 8 

DISTÂNCIA DO CORDÃO (mm) 

Figura 11 - Variação da micro dureza em três linhas pa
ralelas à superf/cie da chapa A. 

Ouadro 11 - Resultados dos ensaios do impacto a - 400C. 

Elet rodo 
Energ ia Absorvida (J) 

,«;> Ensaio 2? Ensa io aI? Ensaio 

E 310·16 25 29 25 

Ensaio de Tração 

Valor 
Médio 

26,3 

Os resu Itados dos ensa ios de tracão rea I iza
dos à temperatura ambiente são m~strados no 
Quadro 12. 

Quadro 12 - Resultados dos ensaios de tração. 

Eletrodo Limite de resistência IMPa) 

lI? Ensaio 2C? Ensaio 

E 310·16 661 648 

Valor 
médio 

654,5 
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Ensaio de avaliação do procedimento 
de soldagem 

Exame radiográfico 

A Fig. 12 mostra a radiografia dos cordões 
de solda do conjunto. 

Figura 12 - Aspecto radiográfico dos cordões de solda 
do conjunto. 
a} Cordões laterais 1 e 3. 

Ensaios bal ísticos 

A F ig . 13 mostra as regiões afetadas pelos 
impactos, sendo a seqüência de disparos indi 
cada pela numeração. Os algarismos romanos e 
arábicos correspondem aos impactos das muni
ções 7,62 e 12,7mm, respectivamente. 

Figura 13 - Detalhe das posições dos impactos no con
junto. 

I nspeção não-destrutiva 

Os ensaios por I íquidos penetrantes não 
constataram a presença de trincas superficiais, 
decorrentes dos impactos, nas regiões centrais 
do conju nto, como mostrado na F ig . 14. 

b} Cordão central. Figura 14. Resultados dos ensaios por líquidos pene-
c} Cordões laterais 2 e 4. trantes. 
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DISCUSSÃO 

Seleção do eletrodo 

Segundo a literatura,6 podem ser adotados 
três métodos no proced imento de so ldagem de 
aços de alta temperabilidade: controle da tem
peratura, para minimizar o problema do hidro
gênio difusíve l; transformação isotérmica, para 
prevenir a formação de grande quantidade de 
martensita na ZT A e uso de metal de adição 
austenítico. No presente estudo, optou-se pela 
util ização de e letrodos austen ít icos devido a: 
adequabi lidade para prevenir, com segurança, a 
introdução de hidrogênio na ZTA e evitar al
gum problema operacional, trazido pelo empre
go de temperaturas de pré-aquecimento muito 
elevadas. 

Ensaios de estabelecimento de parâmetros 
de soldagem 

Ensaio de dureza 

A possibi lidade de permanecerem elevados 
n íve is de dureza na ZT A, quando se empregam 
e letrodos auste n ít icos, é um fator que, d ispen
sa ndo temperaturas de p ré-aqueci mento mui to 
e levadas e trata mentos pós-so ldagem, fac ilita 
so brem aneira a operação de sold agem. Contu
do, durezas e levadas conduzem à d iminuição da 
tenacidade, tendo porta nto qu e ser estabe leci
do um ponto méd io qu e ot im ize, concom ita n
t emente, estes dois fatores confli ta ntes. 

A Fig. 10 indica um acent uado aum ento de 
d ureza na chapa, no últ imo passe, decorrente 
da não realização de p6s~aquecim ento nem de 
um passe de revenimento. Esta situação, qu e a 
p rincípio pode parecer inconveniente, pode pro
porcionar resultados superiores nos ensaios ba
I ísticos, pois, a superfície da chapa, incluindo 
ZT A, que receberá o impacto do projétil terá 
al ta dureza, condição necessária para este pro
pósit o . Ao longo da espessura a dureza decres
ce, aumentando portanto a tenacidade, permi
tindo assim ao material melhores condições de 
deformação plástica para suportar as tensões 
provocadas pelo impacto , e evitando que uma 
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fratu ra do tipo frág i I se propague faci Imente. 
Ao se passar da ZTA pa ra o cordão de so l

da, ocorre brusca dim inuição na dureza (Fig. 
11) , devido à presença na ZT A de constitu intes 
de alta dureza em grande quantidade (F ig. 8), 
enquanto que o cordão de solda era constitu í
do basicamente de austenita. Contudo, este fa
to já estava previsto na hipótese do traba lho, 
não tendo influência nos resultados. 

Ensaios metalográficos 

A formação de martensita - e martensita 
revenida, devido ao revenimento dos passes pos
teriores - justifica os elevados valores de dure
za obtidos. 

A não real ização de pós-aquecimento expl i
ca o aparecimento de martensita pura no últi 
mo passe da chapa. 

Schaeffler7 indica que a microestrutura ob
t ida no cordão é determinada pelo balancea
mento de elementos gamagêneos (Ni, Mn, C) e 
alfagêneo!; (Cr, Si, Mo, Nb e N). Com base em 
diagramas característicos, é possíve l prever-se a 
microestrutura do cordão, conhecendo-se a 
composição química dos materia is e a diluição 
esperada. 

Quadro 13. Parâmetros para o cálculo da composição do cordão 
da chapa A. 

Cromo equ ivalente 
N (qu el equivalente 

Meta l base 

2,0 
7,0 

Eletrodo 

27 
25 

o Quad ro 13 ap resenta os parâ metros para 
o caso do presente est udo. 

Entra ndo com os valo res da tabela no d ia
grama de Schaeffl er (Fig . 15 ), verifica-se qu e a 
m icroest ru t ura austen ít ica está de acordo com 
a obtida (F ig. 9 ). 

A F ig. 7 mostra que a situ ação de maio r di
luição ocorreu no passe de ra iz, como aliás se 
esperava. Segundo Castro e Cadenet, 8 para o 
processo de eletrodo revestido, a diluição pode 
chegar a 50% no passe de raiz . Uma diluição de 
desta ordem atingiria no máximo o ponto P da 
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Figura 15 . Posicionamento do metal base e dos eletrodos no diagrama de Schaeffler. 

F ig . 15, O que afasta o perigo de formação de 
est ru t ura bifásica com aparecimento de mar
tensita. 

Ensa io de impacto 

Os valores de energia absorvida no ensaio 
de impacto são influenciados pela localização 
do entalhe na ZTA ou no cordão de solda, as
sim como de que posição da chapa foram estes 
corpos de prova retirados, ou seja, mais próxi 
mos da superfície da chapa em que se encon
trava a raiz da solda ou da superfície em que 
estava a face da solda . 

A ZT A apresenta microestrutu ra variável, 
devido às características inerentes ao processo 
de soldagem em multipasses. Conseqüentemen
t e, a local ização do entalhe na ZT A influencia 
os resultados obtidos no ensa io de impacto. A 
região mais crítica será aquela que apresen tar 
maior valor de microdureza. 

A confecção do entalhe dos corpos de pro
va, dentro da ZTA, e próximo à face (F ig. 3), 
confere aos ensaios o caráter de maior severi
dade. 

Os valores mínimos de resiliência exigidos 
pelas normas M I L-A 125609 e AMM RC-
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PD100 10 foram at ingidos em todos os ensa ios 
(Quadro 11), tendo portanto condições favorá
veis de emprego em veículos blindados, mesmo 
considerando que os entalhes foram colocados 
em condições mais severas que as especificadas 
na norma M I L-S-12560. Com efeito, esta nor
ma especifica valores mínimos de resiliência em 
função da espessura da chapa e da dureza apre
sentada naquela região. Contudo, ela não forne
ce indicacões de valores mínimos de resiliência 
para durézas acima de 410 HV, valor inferior 
ao encont rado nél junta em est udo na região on
de foram retirados os corpos de prova (Fig. 10). 
Desta forma, os resu Itados foram considerados 
satisfat órios, já que os valores obt idos nos en
saios superaram os existentes naquela norma, 
mesmo para valores inferiores de dureza. 

Um último fato relevante é que aquela nor
ma especifica os valores mínimos de resiliência 
para chapas base, onde a estrutura é bem mais 
nomogênea do que na ZT A de uma junta sol 
dada . 

Ensa ios de tração 

Os result ados dos ensaios de t ração (Qua
dro 12) situaram-se acima do mínimo exigido 



que é de 580 MPa. 11 

Observou-se, em todos os corpos de prova, 
que a deformação se concentrou em quase toda 
a sua total idade no cordão de solda, com prati 
camente nenhuma deformação plástica do me
tal base. Este fato é expl icado pelo elevado li 
mite de escoamento do metal base, superior à 
carga de ruptura dos cordões de solda (Quadros 
3 e 5). 

Ensaios de ava liação do 
procedimento de soldagem 

Soldagem dos conjuntos 

A soldagem de juntas com geometrias bas
tante diferentes das tradicionais exige um estu 
do criterioso prévio, com o objetivo de evitar 
distorções exageradas. A seqüência de soldagem 
utilizada (Fig. 4) procurou contornar este pro- . 
blema pela distribuição dos ciclos térmicos im
postos em regiões alternadas, de modo que ca
da ciclo térm ico contribu ísse para contrabalan
çar as distorções do ciclo anterior. Ta l condição 
confere i:I este cordão uma restrição muito ele
vada, que no presente estudo atingiu 686 MPa, 
segundo procedimento de cálcu lo proposto por 
Yurioka et a/.,I 2 resultando em problemas adi
cionalno procedimento de sotdagem. 

Inúmeros são os fatores que afetam a exe
cução de uma soldagem. Inicialmente, pro
curou-se reproduzir as condições dos ensaios de 
estabelecimento de parâmetros, pois estes pro
dúziram resu Itados favoráveis, em termos de 
propriedades mecânicas para utilização em veí
culos blindados. Estas condições exigiam a uti
lizacão de corrente contínua e polaridade dire
ta . No entanto, a soldagem com corrente contí
nua não pode ser realizada quando existe um 
campo magnético criado entre as chapas. Este 
campo gera uma deflexão do arco no sentido 
do ca.mpo, produzindo o efeito conhecido co
mo sopro magnético are b/ow. Tal fenômeno 
pode ser explicado da seguinte maneira, para o 
nosso estudo: ~ as chapas magnetizadas geram 
um fluxo magnético no sentido da maior con
centracão do fluxo (no caso das chapas) em re
lação à abertura da raiz que não estava magneti -
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zada. Desta forma o arco deflete para os cantos 
dos chanfros, impedindo que o material seja 
despositado no centro deles (região da abertu
ra da raiz). As conseqüências imediatas do pro
cesso são falta de fusão e excesso de respingos. 
Como resultado existirão regiões em que a 
quantidade de material depositado será insufi
ciente para resistir às tensões atuantes, possibi
litando assim a propagação de trincas através da 
junta. A literatura s . sugere alguns procedimen
tos que visam a minimizar o efeito de sopro 
magnético por ordem de precedência. Destes, 
foram tentados os seguintes : 

i. colocar o cabo terra o mais distante possível 
da junta a ser soldada; 

ii. colocar o cabo terra na direção da junta a ser 
soldada, tanto no in (cio como no fim da 
junta; 

iii. direcionar o eletrodo no sentido oposto ao 
campo; 

iv. utilizar o menor comprimento de arco pos
sível; 

v. enrolar o cabo terra na chapa, no sentido 
oposto ao campo, e fechar o curto com o 
eletrodo, objetivando promover a desmagne
tização das chapas; e 

vi . utilizar corrente alternada. 

A única opção .que produziu resultados sa
tisfatórios foi a última, razão pela qual a solda
gem foi realizada com corrente alternada (Qua
dro 7). 

Exame radiográfico 

As radiografias foram feitas apenas perpen
dicularmente à chapa, não se segu indo o proce
dimento proposto pela norma M I L 4 de radio
grafar também em direções paralelas às interfa
ces cordão de solda-metal base. A necessidade 
destas radiografias se faz quando se está qualifi
cando o procedimento de soldagem, o que não 
ocorre neste estudo. 

As áreas escuras que aparecem nos cordões 
laterais, na interface cordão de solda-metal base, 
correspondem a regiões em que o desbaste com 
o disco rotativo atingiu o metal base (Fig . 12a). 
Como defeitos decorrentes do procedimento 
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de sofdagem nestes cordões, observa-se apenas 
a existência de porosidades no cordão (Figs. 
12b e 12c) / que no entanto estão dentro de n í-
veis aceitáveis. ' 

No cordão central do conjunto (F ig. 12b) / 
bem próximo à intersecção com o cordão late
ral/ nota-se a existência de uma região escura 
(r) / que se deve ao desbaste desigual por disco 
rotativo, não se constitu indo portanto em de
feito causado pelo procedimento de soldagem. 

Ensaios bal ísticos 

Sendo o objetivo do trabalho estudar a re
sistência ao choque da junta soldada, passou-se 
ao ensaio bal ístico com projéteis sem ponta 
perfurante, o que conferiu menor severidade ao 
experimento. Além disso, utilizou -se munição 
de menor calibre que o exigido pelas normas 
MIL.4 Desta forma, não se pode concluir pela 
aprovação ou reprovação dos conjuntos com 
base nessas especificações. 

Os ensaios realizados conferiram aos con
juntos resultados favoráveis em termos de resis
tência ao impacto. Todos os disparos executa
dos com a munição preparada, tanto com cali
bre 7/62mm como com calibre 12/7mm (0/50")/ 
não perfuraram nem produziram trincas visí
veis nos conjuntos, mesmo ao ocorrer o impac
to no cordão de solda. Como era esperado, a 
chapa base apresentou resistência superior ao 
cordão. A comparação entre as resistências da 
chapa base e da ZTA não pôde ser feita, já 
que os impactos recebidos pela ZTA foram pro
venientes de munições com carga mais elevada. 

F inalmente pode-se dizer que tratando-se 
de um estudo inovador, não há subsídios para 
aval iação precisa dos resu Itados em termos com
parativos. Desta forma, trabalhos posteriores se 
incumbirão de julgar os índices alcançados nes
te estudo, desde que sejam mantidas as condi
ções utilizadas aqui, as quais diferem das espe
cificadas nas normas M I L.4 

CONCLUSÃO 

O aço NTU SAR-120T apresenta condições 
favoráveis de soldabilidade com eletrodos aus
ten íticos (AWS E31O-16) / convenientemente 
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secos e com temperaturas de pré-aquecimento e 
interpasses de 1500 C, mesmo em condições de 
elevada restrição, apresentando resu Itados satis
fatórios sob o ponto de vista de tenacidade na 
ZT A e ausência de problemas de trincas induzi
das pelo hidrogênio. 

Juntas de aco NTU SAR-120T soldadas 
com os parâmet"ros citados no item anterior 
apresentam resu Itados favoráveis de resistência 
ao impacto bal ístico . 

A junta soldada no presente trabalho não 
pôde ser considerada aprovada segundo o pro
cedimento exigido pelas normas M I L 4 / por ter 
sido realizado ensaio bal ístico menos severo 
que o estipulado para qualificação. 
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