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RESUMO

Os aços ao Cr-Mo-V são usados na indústria mundial, especialmente em estruturas e

equipamentos utilizados no processo de refino do petróleo e seus derivados. Por ser uma liga

de maior custo suas aplicações costumam ocorrer aonde os ciclos de atuação a qual estão

expostos apresentam condições severas como pressão e temperatura em altos patamares e a

presença de hidrogênio. Apesar de apresentarem grandes vantagens a utilização desse tipo de

aço ainda é modesta, principalmente devido à defeitos que podem ocorrer durante a soldagem

em processos de fabricação ou reparo, ou até mesmo em operação de equipamentos, devido à

exposição a elevadas temperaturas aliadas as tensões residuais no material. No presente

estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre trincas de reaquecimento em juntas

soldadas de aço 2,25Cr-1Mo-0,25V, um dos defeitos mais comuns na soldagem deste aço. A

literatura mostra que a adição de V nos tradicionais aços ao Cr-Mo tende a elevar a

susceptibilidade do material à ocorrência deste fenômeno, mas não foi encontrado um

consenso sobre a natureza das trincas de reaquecimento na literatura consultada. Apesar disso,

boas práticas de soldagem, aliadas a testes para avaliação da susceptibilidade do material à

formação de trincas de reaquecimento, podem reduzir o risco de ocorrência deste defeito, o

que, na prática, é utilizado para aplicação deste material na indústria.

Palavras-chave: Trinca de reaquecimento, aço ao Cr-Mo-V, reator de hidroprocessamento.
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ABSTRACT

Cr-Mo-V steels are used in big scale with emphasis in structural and oil refining and

the refining of it’s byproducts. Being an high cost alloy it’s applications tend to be selected

where the cycles of activity are exposed to severe conditions such as high pressure and

temperature and hydrogen’s presence. Despite having great advantages, the use of this type of

steel is still modest, mainly due to defects that may occur during welding procedures in

manufacturing or repair, or even in equipment operation, due to exposure to high temperatures

combined with internal stresses in the material. In this study, a bibliographical research was

carried out on reheating cracks in welded joints of 2,25Cr-1Mo-0,25V steel, one of the most

common defects in the welding of this steel. The literature shows that the addition of V in

traditional Cr-Mo steels increased the material's susceptibility to the occurrence of this defect,

but what favors the formation of cracks is still a target of study, because the main cause of this

defect is not a consensus in the scientific community. Despite this, good welding practices

combined with tests to evaluate the susceptibility of the material to the formation of reheating

cracks, can reduce the risk of this defect occurring, which is used in practice for the

application of this material in the industry.

Keywords: Reheat crack, Cr-Mo-V steel, Hydroprocessing Reactor
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1 INTRODUÇÃO

Muitos reatores de processo da indústria petroquímica, que trabalham a elevadas

temperaturas e pressões, são fabricados utilizando aços alta resistência baixa liga (ARBL) da

família cromo-molibdênio (Cr-Mo), sendo os mais empregados os 1,25%Cr-0,5%Mo e

2,25%Cr-1%Mo, como citado por PINHEIRO (2017). Estes aços possuem boa resistência ao

ataque por hidrogênio (H) a altas temperaturas, elevada tenacidade e resistência a fluência,

propriedades importantes para fabricação de reatores de hidroprocessamento, por exemplo.

Apesar das características atraentes dos aços ao Cr-Mo, requisitos ambientais, como

o protocolo de Kyoto, exigiram a redução do teor de enxofre (S) nos combustíveis, o que

resultou na necessidade de projetar equipamentos que operassem a temperaturas e pressões

mais elevadas. Para atender a esta alteração nos processos de refino de petróleo foi

desenvolvido, na década de 90, o aço ao cromo-molibdênio-vanádio (Cr-Mo-V), sendo o mais

usado na construção de reatores da indústria petroquímica o 2,25Cr-1Mo-0,25V. A pequena

quantidade de V adicionada ao tradicional 2,25Cr-1Mo foi suficiente para aumentar

significativamente a resistência a elevadas temperaturas, a resistência à fissuração por

hidrogênio e a resistência ao descolamento de revestimento metálico, possibilitando a

construção de reatores maiores e de menor espessura nominal, operando a temperatura e

pressão mais elevadas (ANTALFFY et al., 2002).

Por outro lado, por ser um material de alta temperabilidade, quando aplicado em

juntas espessas, com soldagem multipasses, o aço 2,25Cr-1Mo-0,25V apresenta baixa

tenacidade na condição como soldado, principalmente na região de metal de solda, o que gera

a necessidade de tratamentos térmicos para alívio de tensões (TTAT), tanto intermediários

(TTI) quanto após a soldagem (TTPS). Estes tratamentos térmicos, em contrapartida, acabam

contribuindo para o crescimento de grão da zona termicamente afetada (ZTA), e no

aparecimento de trincas de reaquecimento, que ocorrem geralmente no contorno dos grãos

austeníticos (trinca intergranular) durante o TTPS (GHIYA, BHATT e RAO, 2009).

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

Apesar do aço 2,25Cr-1Mo-0,25V apresentar propriedades superiores ao seu

antecessor 2,25Cr-1Mo, em fabricações nacionais esse aço ainda é pouco utilizado devido

principalmente à influência das impurezas em conjunto com os carbetos na formação de

trincas de reaquecimento na liga. Um dos defeitos possíveis de ocorrer nesta liga é a trinca de
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reaquecimento, como citado por PINHEIRO (2017). A natureza deste fenômeno e seus

mecanismos não se encontram suficientemente esclarecidos na literatura científica e não há

muitos estudos no Brasil sobre trincas de reaquecimento em aços 2,25Cr-1Mo-0,25V, o que

certamente eleva os riscos na fabricação de vasos de pressão com este material.

1.2 OBJETIVO

Realizar uma pesquisa exploratória do tipo pesquisa bibliográfica sobre trincas de

reaquecimento em juntas soldadas de aço 2,25Cr-1Mo-0,25V na construção de vasos de

pressão na indústria petroquímica.

1.3 JUSTIFICATIVA

O presente trabalho é importante para obter-se maior conhecimento sobre o tema,

dando subsídio a pesquisas experimentais futuras para investigação detalhada da

susceptibilidade à trincas de reaquecimento do aço estudado, possibilitando avanços

tecnológicos no país. O presente estudo poderá contribuir para o desenvolvimento do processo

de fabricação e mitigação de defeitos, tornando sua utilização no Brasil mais competitiva

globalmente, possibilitando o avanço e o desenvolvimento do negócio.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Este documento foi organizado abordando os seguintes tópicos:

 Capítulo 1: apresentação de introdução e problematização do estudo. Neste

capitulo também são detalhados os objetivos e justificativas da pesquisa.

 Capítulo 2: apresentação da metodologia aplicada a pesquisa e como ela foi

executada.

 Capitulo 3: descrição do que são reatores, explicitando suas principais

características, bem como suas condições médias de trabalho e seu ordenamento

de funcionamento. Neste capítulo também se citam as regulamentações,

normalizações e códigos relacionados a fabricação além da descrição dos

principais materiais usados na fabricação e suas vantagens e desvantagens.

 Capitulo 4: apresentação do conceito de soldabilidade e exposição de como a

liga é em relação a sua soldabilidade, definição e descrição das trincas de

reaquecimento, e as teorias de seu surgimento no aço Cr-Mo-V, bem como
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métodos de avaliação da susceptibilidade do material e possíveis boas práticas a

serem aplicadas para evitar ocorrência de tais trincas.

 Capitulo 5: apresentação das discussões acerca do que foi levantado no trabalho.

 Capitulo 6: sumarização das principais conclusões e sugestão de trabalhos

futuros.
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2 METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória que, conforme Gil (2002,

p.41):
[…] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir

hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que, de acordo com Gil (2002), deve ser

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e

artigos científicos, com a vantagem de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. A pesquisa

será realizada nos bancos de dados Google Scholar, códigos american society of mechanical

engineers ASME, práticas recomendadas da American Petroleum Institute API e Periódicos

da CAPES. O critério de busca utilizado foi a presença dos termos em português “trinca de

reaquecimento”, “trincas de alívio de tensões”, “trincas de tratamento térmico pós soldagem”,

“aço Cr-Mo-V”, “aço 2,25Cr-1Mo-0,25V” e em inglês “Reheat Cracking”, “stress relief

cracking”, “post weld heat treatment (PWHT) cracking”, “Cr-Mo-V steel” e “2,25Cr-1Mo-

0,25V steel” em títulos, resumos ou palavras-chave.

Os trabalhos selecionados foram analisados para identificação das principais causas

apontadas na literatura como responsáveis pela formação de trincas de reaquecimento. Foi

levantado também o que se faz na prática para realização de soldagem com menor

possibilidade de formação das trincas.
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3 REATORES DE HIDROPROCESSAMENTO NA INDUSTRIA

PETROQUIMICA

Os reatores são vasos de pressão que são construídos buscando criar um ambiente

controlado para as reações químicas ocorrerem. Suas principais características buscadas são a

resistência a temperatura e a não corrosão/reação com os componentes e catalisadores da

reação que ocorre em seu interior (SILVA, 1995). A Figura 3.1 mostra um reator recém

fabricado sendo transportado.

Figura 3. 1 Transporte de um reator de processo recém fabricado. CBC Industrias Pesadas S.A (2021)

A construção e manutenção de reatores petroquímicos segue mundialmente, segundo

CHOVET e SCHMITT (2011), o código de fabricação ASME, além de possuir

recomendações de práticas como a API Recommended Practice P 934-A. No Brasil também

aplicam-se essas normas para regulamentar e guiar toda a atividade de fabricação e

manutenção de equipamentos da indústria de petróleo e gás, além de normas complementares

da Petrobras. Deve-se tomar atenção principalmente aos componentes que entram em contato

com os produtos devido a necessidade de verificação de possível reação/corrosão entre o

material contenedor e as substancias contidas.

Conforme DIETZ (2014) e PINHEIRO (2017) a indústria petroquímica, devido as

novas legislações ambientais aprovadas e com as novas preocupações dos tempos modernos

para otimização do processo produtivo, se viu estimulada cada vez mais a reduzir os

componentes dentro do petróleo e combustíveis que causam e estimulam a poluição, corrosão,

instabilidade da substancia e odor. A partir dessa necessidade foi-se desenvolvendo, cada vez
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mais, diferentes meios para conseguir cumprir estes requisitos, e o uso de reatores de

hidroprocessamento veio se popularizando para esse fim.

O processo de hidroprocessamento foi desenvolvido na Europa no período pré

segunda guerra mundial e seu uso era focado principalmente no processamento de produtos

provenientes da gaseificação do carvão. Com a chegada da década de 1940 conseguiu-se, com

a crescente oferta de hidrogênio, popularizar sua pesquisa e uso para tratamentos de outros

tipos de produtos, tornando este processo um dos principais tratamentos dados a combustíveis

a fim de reduzir as emissões de gases prejudiciais no uso (KRAUSE, 2011).

O uso de reatores de hidroprocessamento se dá, segundo DIETZ (2014),

principalmente para o tratamento de hidrocarbonetos, com o intuito de provocar uma redução

significativa das suas impurezas para as especificações pré-definidas, ou preparar estes para

outro processo de refino. Busca-se trabalhar, principalmente, o controle de elementos e

substancias por intermédio de reações e processos, como:

 Hidrodessulfurização (HDS): processo para controle do elemento enxofre (S), no

qual compostos orgânicos sulfurados são transformados principalmente em sulfeto

de hidrogênio.

 Remoção do oxigênio: processo no qual compostos orgânicos oxigenados são

transformados em água através das reações.

 Hidrodesnitrogenação (HDN): processo de controle do nitrogênio, no qual

compostos orgânicos nitrogenados são transformados em amônia.

 Hidrodemetalização: processo de remoção de metais (organometálicos), na qual os

organometálicos com a reação são transformados em sulfetos metálicos.

 Hidrogenação de olefinas: processo de saturação de olefinas, onde busca-se controlar

e converter compostos orgânicos com ligações duplas em seus compostos saturados

homólogos.

 Hidrodesaromatização: processo onde busca-se a saturação de aromáticos. Por meio

das reações os compostos aromáticos são convertidos em naftenos.

 Remoção de halogenetos: processo onde se reage os halogenetos orgânicos a fim de

transformá-los em halogenetos de hidrogênio.

O ordenamento tradicional destas reações serem planejadas e ocorrerem é o de

buscar-se realizar primeiramente aquelas de maior facilidade de reação, sendo realizada, então,

remoção de metais (organometálicos), saturação de olefinas, remoção de enxofre, remoção de

nitrogênio, remoção de oxigênio e remoção de haletos e saturação de aromáticos (DIETZ,

2014; NETO, 2013).
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Um exemplo é o reator de hidrotratamento (HDT) de diesel mostrado nas Figuras 3.2

e 3.3, aonde o processo é dividido em várias secções, conforme ilustrado na Figura 3.4. A

primeira seção é a de carga, aonde busca-se aumentar a pressão do processo para a ideal, para

a reação que chega à faixa de 78 kgf/cm2. Depois leva-se a seção de aquecimento aonde a

temperatura chega na casa de 350ºC, segundo DIETZ (2014). Após isso, o produto é levado a

seção de reação aonde ele reage, e a temperatura chega a faixa de 400ºC. As outras secções do

processo existem para retirada dos subprodutos, os elementos que se buscavam retirar ou

diminuir (N, S) bem como a retirada do gás hidrogênio.

Figura 3. 2 Imagem de um reator de diesel instalado. Dietz 2014.
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Figura 3. 3 Esquema de um reator HDT, Dietz 2014.

Figura 3. 4 Fluxograma de um reator de diesel, Neto (2013).
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A exposição do material do reator às reações e aos ciclos de aquecimento e

resfriamento a elevadas pressões e temperaturas faz com que, ao se fabricar ou reparar o

reator, deva-se tomar certos cuidados. O melhor material e a melhor técnica a serem

empregados sempre é um grande foco de atenção. Segundo PINHEIRO (2017), as ligas mais

utilizadas para a confecção de reatores de hidroprocessamento é o aço ASTM A387 GR22 e

A336 F22 (chapas e forjados de aço ao Cr-Mo, respectivamente) e o aço ASTM A542 Tipo D

(chapas de aço ao Cr-Mo-V).

Estes aços apresentam, segundo ANTALFFY et al. (2002) e PINHEIRO (2017)

algumas características positivas como uma boa resistência a corrosão, resistência a fluência,

resistentes a fissuração por hidrogênio, não apresentam descolamento de revestimento tão

facilmente e, além disso, são bem resistentes as cargas aplicadas, operando em temperaturas e

pressões elevadas, permitindo o dimensionamento de reatores maiores e com paredes de

menor espessura nominal.

Entretanto, estes aços apresentam em sua soldagem, na fabricação e na manutenção

de reatores, alguns defeitos em especial as trincas de reaquecimento. Estas trincas ocorrem

principalmente durante os TTPS o que dificulta muito as soldagens feitas para reparo, e impõe

uma atenção extra durante a sua fabricação (PINHEIRO, 2017).



12



13

4 TRINCAS DE REAQUECIMENTO

4.1 SOLDABILIDADE DE AÇOS CR-MO E AÇOS CR-MO-V

A soldabilidade é a medida da facilidade ou não em se soldar um material. Segundo

as normas e especificações em relação aos aços tem-se, segundo COLOMBE et al. (1977),

que esta comparação é feita usualmente por meio da avaliação de alguns fatores: fissuração a

quente (por meio de ensaio Gleeble e ensaio Varestrain), fissuração a frio (ensaio de

implantes e ensaio CTS), fissuração de reaquecimento na região termicamente afetada (ensaio

Murray e ensaio implantes) e fragilidade (influência dos elementos de adição e respostas aos

tratamentos térmicos).

Em relação aos aços Cr-Mo e Cr-Mo-V vê-se, em média, uma soldabilidade melhor

do primeiro em relação ao segundo, tendo a adição de vanádio, em geral, um efeito negativo

na soldabilidade, pela sua possibilidade de se precipitar como carbetos, estimulando a geração

de trincas de reaquecimento em conjunto com os outros elementos, como citado em

PINHEIRO (2017), em CHOVET e SCHMITT (2011) e em TRENT (2012).

Em alguns artigos estuda-se como melhorar e aprimorar as técnicas para obter uma

melhor soldabilidade e um exemplo aplicado no tipo de aço foco deste trabalho é KIM e

INDACOCHEA e SPRY (1988) que avalia a soldabilidade de um aço 1Cr-1Mo-0,25V

projetado para uma aplicação de elevadas temperaturas, nele se viu que para maximizar a

qualidade da soldagem dever-se-ia utilizar a temperatura do tratamento térmico pós soldagem

na faixa de 677ºC e que uma grande causa para a fragilização era o percentual do elemento

fósforo na liga o qual era segregado sendo assim um fator que deve-se analisar e controlar.

4.2 DEFINIÇÃO DE TRINCA DE REAQUECIMENTO

As trincas de reaquecimento, também conhecidas como trincas de alívio de tensões

ou trincas de tratamento térmico de alívio de tensões pós-soldagem, são trincas de difícil

detecção devido a sua forma ser microscópica, que comumente ocorrem, segundo CHOVET e

SCHMITT (2011), nos contornos de grão da austenita prévia, como exemplificado na Figura

4.1, geralmente na região de grãos grosseiros da zona termicamente afetada (ZTA) do metal

de base (MB) durante TTPS.
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Figura 4. 1 Trinca de Reaquecimento. Bailey (1994)

As trincas ocorrem devido à diminuição da resistência à fratura nos contornos de

grão, mas o que causa essa diminuição de resistência ainda é discutido na comunidade

científica. A explicação, possivelmente mais aceita, é que a redução da resistência dos

contornos de grão, durante o aquecimento promovido do TTAT, ocorre devido à presença de

impurezas segregadas e de carbetos coalecidos nesta região. Os contornos de grão, neste caso,

não suportam a deformação plástica localizada, imposta pelo alívio de tensões, e acaba

fraturando (CHOVET; SCHMITT, 2011; TRENT, 2012). Esta explicação será mais detalhada

focando em aços 1,25Cr-1Mo-0,25V.

4.3 TRINCAS DE REAQUECIMENTO EM AÇOS 1,25CR-1MO-0,25V

A resistência mecânica dos aços ao Cr-Mo, incluindo os modificados com V, é

obtida por dois mecanismos principais: presença de carbetos de cromo, molibdênio e vanádio,

e endurecimento por solução sólida (ABBASCHIAN, ABBASCHIAN, REED-HILL, 1994).

Curiosamente, os mesmos que conferem resistência à liga são apontados como um dos

responsáveis pela formação de trincas de reaquecimento.
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A teoria de maior consenso é que durante a soldagem, o aquecimento da região do

metal base (MB) próxima à poça de fusão possibilita a solubilização de carbetos pré-

existentes, que permanecem dissolvidos devido ao rápido resfriamento pós soldagem,

resultando em regiões de super-saturação desses elementos quando a austenita se transforma.

Devido ao resfriamento mais lento do processo de TTPS, os carbetos precipitam novamente

na região interna do grão prévio da austenia e no seu contorno. Esses carbetos são coerentes

ou semi-coerentes com a matriz, e são estáveis por longos períodos de tempo a elevadas

temperaturas. Como a taxa de difusão nos contornos de grão é mais alta que no interior dos

grãos, ocorre o crescimento dos carbetos nos contornos, deixando uma região mais pobre de

elementos em solução sólida (regiões desnudas) e, consequentemente, menos resistente a

esforços mecânicos. Assim, a deformação gerada na soldagem é aliviada, durante o TTPS,

pela deformação plástica dos contornos de grão enfraquecidos, em oposição à matriz do grão

que possui uma maior resistência promovida pelos carbetos finamente distribuídos, além de

elementos em solução sólida. Quando os contornos de grão não são capazes de acomodar as

deformações locais o material é levado à fratura nesta região. A fratura ocorre devido a

formação e crescimento de vazios entorno dos precipitados, que são mais duros e não se

deformam plasticamente (CHOVET; SCHMITT, 2011; TRENT, 2012).

A Figura 4.2 mostra esquematicamente as mudanças microestruturais que levam à

formação de trincas de reaquecimento devido à precipitação e crescimento de carbetos e

decoesão nos contornos de grão.
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Figura 4. 2 Desenho esquemático da formação de trinca de reaquecimento. Sind Kou (2003)

Por outro lado, alguns estudos publicados mostram que não há correlação entre

regiões desnudas nos contornos de grão com a ocorrência de trincas de reaquecimento.

LUNDIN et al. (1987 apud TRENT, 2012), por exemplo, mostraram que as trincas ocorreram

em poucos minutos a elevada temperatura, tempo não suficiente para formação das regiões

desnudas. SWIFT (1969 apud TRENT, 2012), por sua vez, verificou que regiões desnudas

ocorriam apenas após muito tempo a elevada temperatura, quando as tensões já tinham sido

aliviadas e não eram mais suficientes para causarem fratura.

Outra possibilidade descrita tanto por CHOVET e SCHMITT (2011) quanto por

TRENT (2012) é a de se ocorrer trincas de reaquecimento pela fragilização dos contornos de

grãos devido à segregação de impurezas. Um estudo de HIPPSLEY, KNOTT e EDWARDS

(1981 apud TRENT, 2012) mostrou a formação de micro cavidades em sulfetos de manganês

(MnS) precipitados nos contornos de grão. Outro estudo, de LUNDIN et al. (1996 apud

TRENT, 2012) e LUNDIN e PENG (2001 apud TRENT, 2012), encontrou fósforo nas

superfícies de fratura intergranular frágil, além de carbetos, que podem ter promovido a

fratura, como discutido anteriormente. Por outro lado, num estudo NAWROCKI et al (2003

apud TRENT, 2012) observou que a segregação de impurezas não desempenhou um papel na

formação de trincas de reaquecimento de uma liga de aço ferrítico.
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TAMAKI (1993) mostra que existe uma forte dependência dos percentuais de Cr e

Mo para o aço Cr-Mo formar trincas de reaquecimento, como mostrou seu estudo

comparando dois aços, o Cr-0,28%Mo e o Cr-0,8%Mo. A primeira liga não apresentou

grandes tendências a este tipo de trinca, já a segunda, com o aumento de Mo, a tendência

aumentou. Contudo, o aumento da formação de trincas foi pequeno pelo efeito do aumento do

percentual de Mo se comparado com o aumento de trincas devido a adição de V que, inclusive,

provocou trincas em ambos os aços. O estudo mediu a influencia da adição de vanádio em

aços com percentuais diferentes de Cr e Mo e em todos a adição de V foi o fator principal

para formação de carbetos e formação de trincas.

Como dito, trincas de reaquecimento ocorrem em ligas de aço ao Cr-Mo, mas tem

uma tendência maior de ocorrerem em ligas Cr-Mo-V, como o aço 2,25Cr-1Mo-0,25V.

Segundo TAMAKI (1993) a adição de vanádio ao aço Cr-Mo tem o efeito do endurecimento

secundário e por consequência o estimulo a trinca de reaquecimento, devido a precipitação de

carbeto de vanádio, V3C4.

Alguns trabalhos publicados descrevem o impacto da deposição dos carbetos nos

contornos de grãos como desencadeador das trincas em conjunto com a segregação de

impurezas. BURGESS (2014) destaca a microsegregação de elementos como chumbo (Pb),

Bismuto (Bi), Enxofre (S), e outros elementos em menor escala, que enfraquecem a região do

contorno do grão e estimulam as trincas. Segundo GLOSSOP (1969) a região da fronteira de

grãos rica em carbetos e impurezas tende a gerar cavidades que eventualmente levavam a

perda local de propriedades que enfraquecia a região. Esta região enfraquecida somada as

tensões residuais gerava as trincas.

Enfim, a verdadeira causa do enfraquecimento dos contornos de grão, que gera a

formação de trincas de reaquecimento, ainda é alvo de estudos, pois ainda não foi totalmente

definida, o que impede que sejam perfeitamente evitadas. Porém, para garantir a qualidade

dos produtos soldados, e a eficiência do processo de fabricação, utiliza-se métodos de

avaliação da susceptibilidade do material a formação de trincas de reaquecimento e boas

práticas durante a soldagem de fabricação e reparo, buscando evitá-las.
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4.4 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE DO MATERIAL A

FORMAÇÃO DE TRINCA DE REAQUECIMENTO

Busca-se, nessa seção, levantar alguns dos métodos existentes para avaliação da

susceptibilidade do material a formação de trincas de reaquecimento, e suas vantagens e

melhores áreas de atuação, tentando traçar um paralelo com os aços Cr-Mo e Cr-Mo-V,

especialmente com o aço 2,25Cr-1Mo-0,25V, para encontrar os mais indicados para este tipo

de liga metálica.

Dentre os principais métodos para se estudar as trincas, existem duas divisões

principais: os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos consistem em pegar

um corpo de prova e aplicar uma soldagem, literalmente, para estudo das trincas geradas no

corpo de prova. Os testes indiretos, por sua vez, simulam fisicamente os procedimentos de

soldagem, incluindo TTAT, recriando seus ciclos térmicos e de tensões, com o intuito de

prever o surgimento das trincas (KRAMER; MASUBUCHI; MONROE, 1964).

As características interessantes num teste são, principalmente, sua capacidade de ser

aplicado em todos os tipos de soldagem, habilidade de mostrar as consequências de variações

nos parâmetros de soldagem, reprodutibilidade e capacidade de mostrar uma correlação entre

o processo de fabricação e a formação e o tipo de trincas formada (KRAMER; MASUBUCHI;

MONROE, 1964).

4.4.1 Testes indiretos

Os testes indiretos são divididos entre testes que focam na suscetibilidade de surgir

trincas durante a soldagem de fabricação ou reparo e a suscetibilidade de surgir trincas devido

aquecimento e tensões geradas em serviço. A tendência de haver uma trinca é relacionada

com o resultado dos ensaios, que medem as propriedades mecânicas avaliadas no corpo de

prova, criando relações que podem indicar previamente uma maior chance de a trinca ocorrer

(KRAMER; MASUBUCHI; MONROE, 1964).

Um exemplo de teste indireto aplicável as trincas de reaquecimento é o Stress-

Rupture Test, que é usado, principalmente, para tentar se ter uma noção quanto as trincas em

ligas que estejam num processo de tratamento para alivio de tensões internas, ou que estejam

sendo expostas a elevadas temperaturas de serviço. Neste teste coloca-se o corpo de prova

sobre uma determinada temperatura e mede-se a tensão necessária para sua ruptura. Quando

aplicado no estudo de trincas faz-se isso principalmente em um período de 10 horas, 100

horas e de 1000h (KRAMER; MASUBUCHI; MONROE, 1964).
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NEVASMAA e SALONEN (2008) fizeram uso deste teste método no estudo da

suscetibilidade a trincas de reaquecimento seguindo as orientações do belgian welding

institute. Os autores no estudo conseguiram correlacionar a ductilidade a microestrutura

dentro das ligas após TTAT com a tendencias a trincas de reaquecimento. Segundo

MONKMAN e GRANT (1956 apud SKELTON et al 2003) existe uma constante relacionada

a tensão de ruptura que permite medir a tendencia trincas de reaquecimento, essa tensão de

ruptura medida é associada ao fato de a ductilidade dentro da matriz da liga apresentar

variações nas quais os depósitos de carbetos e segregações nas fronteiras de grão possuem

propriedades diferentes dos resto da liga e por essa diferença acaba-se dificultando o alivio de

tensões e consequentemente dá-se o surgimento das trincas.

4.4.2 Testes diretos

Alguns testes diretos que podem ser utilizados para prever trincas de reaquecimento:

Circular Patch, Cruciform Test, Lehigh Restrain Test, Longitudinal-Weld Underbead-

Cracking Test.

O Circular Patch (figura 4.3) é um teste que basicamente se solda um disco circular

em uma face da placa quadrada que ele foi cortado. Usa-se esse teste principalmente para

avaliar as trincas no metal de solda, mas também há usos para avaliar trinca a frio e a quente.

Compara-se o comprimento das trincas em relação ao comprimento da circunferência gerando

uma relação em percentual. Existe a possibilidade também neste teste de realizar a soldagem

por seções/regiões e assim avaliar efeitos em áreas especificas (KRAMER e MASUBUCHI e

MONROE, 1964). Segundo VAGGI, MEISTER e RANDALL (1968) este teste é usado

basicamente como um teste go/no-go (em tradução livre: passa ou não passa) sendo a

possibilidade mais usual de uma avaliação qualitativa feita para a susceptibilidade a trinca de

reaquecimento a variação do diâmetro d e a medição da como evoluiu a formação de trincas.

NAKAMURA (1965 apud DHOOGE, 1978) cita este teste como um teste utilizado no estudo

de trincas de reaquecimento, onde mede-se, por intermédio deste teste, a melhor temperatura

de revenido para se minimizar as trincas. NOSE e KATSUBE (1971 apud DHOOGE, 1978)

indica o uso em aços como o HT80 aonde conseguiu mensurar a melhor temperatura de

revenido.
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Figura 4. 3 Circular Patch Test. KRAMER e MASUBUCHI(1964)

O Cruciform Test (Figura 4.4) é um teste incomum em que se encontram poucas

referências na literatura, usa-se principalmente para se avaliar as trincas na ZTA, nele duas

placas são fixadas em formato de crucifixo e são soldadas as regiões de fronteira numa ordem

pré-determinada. Cada soldagem tem temperatura de início pré determinada e outros

parâmetros também, após a soldagem ocorrer deixa-se o corpo de prova resfriar 48 horas em

temperatura ambiente e depois aplica-se um tratamento térmico de alivio de tensões por 2

horas. O corpo de prova após isso é então inspecionado através de metalografia para se

verificar a possível formação de trincas (KRAMER e MASUBUCHI e MONROE, 1964).

Figura 4. 4 Cruciform Test. KRAMER e MASUBUCHI(1964)
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O Lehigh Restraint Test (Figura 4.5) é um teste usado para se medir o nível de

restrição que deve ser aplicado de forma quantitativa para se estimular a formação de trincas

no metal de solda. Por meio da variação das dimensões das ranhuras no corpo de prova

consegue-se variar o nível de restrição aplicado, ele é definido numericamente como o

comprimento da distância entre as ranhuras e o cordão de solda. Para placas finas o chanfro é

reduzido para se poder manter o efeito da restrição. As variáveis que também podem ser

variadas e estudadas são os parâmetros da soldagem, metal de base e de solda e tratamentos

térmicos prévios ou posteriores a soldagem. A trinca é medida principalmente através da

avaliação da secção transversal (KRAMER e MASUBUCHI e MONROE, 1964).

MEITZNER e PENSE (1969 apud DHOOGE,1978) indica que a medição da

dilatação e da temperatura neste teste conseguiam indicar o exato momento do início da trinca

de reaquecimento e seu estudo.

Figura 4. 5 Lehigh Restraint Test. KRAMER e MASUBUCHI(1964)
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Longitudinal-Weld Underbead-Cracking Test (Figura 4.6) é um teste usado para se

analisar as trincas na fronteira do cordão de solda com o metal de base usado principalmente

em aço baixa liga e em aços de alta tenacidade. Seu uso para avaliar trincas de reaquecimento

não é tão usual e a disponibilidade de referências na literatura é limitada. O teste consiste em

um corpo de prova que é um prisma quadrangular no qual se deposita o cordão de solda e

depois se avalia por meio das técnicas de partícula magnética e metalografia o comprimento

das trincas. É corriqueiro o estudo também de tratamento térmicos pré e pós soldagem neste

tipo de teste. Um problema apontado neste teste é a impossibilidade de se variar as restrições

da soldagem o que na literatura moderna já foi apontado como um fator importante também

na formação de trincas (KRAMER e MASUBUCHI e MONROE, 1964).

Figura 4. 6 Longitudinal Weld Underbead-Cracking Test. KRAMER e MASUBUCHI(1964)

Conforme DHOOGE (1987), o problema das trincas de reaquecimento é muito

estudado e existem numerosos tipos de testes para serem usados e estes tem sido

desenvolvidos cada dia mais para suprir as demandas de análises e tentar correlacionar cada

um dos fatores dos procedimento da soldagem e seus efeitos. Segundo o autor ainda é difícil

se correlacionar, por exemplo, o efeito individual de cada elemento da liga pois mesmo

variando-o gradualmente ainda se tem o efeito das interações entre precipitados, segregações

e o processo de solidificação de cada um deles. Estas e outras limitações como a dificuldade

em se reproduzir as tensões residuais nos testes estão sendo analisadas constantemente e a

cada dia surgem novos avanços.

DHOOGE (1978) cita que existem diversas técnicas de testagens para as trincas de

reaquecimento e a visão de melhor eficácia dependeria das necessidades e das expectativas de

cada momento. A escolha dos critérios decisivos de se adotar um teste ou outro são debatidas
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por vários autores e alguns tentam criar ordenamentos para isso, porém ainda não se vê um

consenso.

4.5 BOAS PRÁTICAS DE SOLDAGEM PARA EVITAR TRINCAS DE REAQUECIMENTO

Um dos grandes desejos ao se lidar com materiais susceptíveis a trincas de

reaquecimento é minimizar o risco de ocorrência ao máximo, pois cada desperdício e erro

eleva o custo do produto final, o que pode comprometer a competitividade do projeto feito por

esta via (PINHEIRO, 2017). Para se evitar esse tipo de defeito pode-se trabalhar com algumas

técnicas, ou algumas precauções, a fim de obter o melhor resultado. A seguir estão

apresentadas algumas destas boas práticas de soldagem.

4.5.1 Chanfro estreito

Segundo KIM e INDACOCHEA (1996) uma solução que ajuda na prevenção de

ocorrência de trincas de reaquecimento é a utilização de chanfros estreitos na soldagem,

comumente conhecidos por seu nome em inglês Narrow Gap. A Figura 4.7 mostra uma

comparação entre o chanfro estreito e dois outros tipos de chanfro geralmente usados na

soldagem de chapas grossas, e a diferença da área da seção devido ao estreitamento do

chanfro.

Por intermédio da redução do chanfro consegue-se reduzir as tensões residuais, pois

diminui-se o volume de material depositado, diminuindo a possibilidade de surgimento de

trincas de reaquecimento. Além disso, tem-se o benefício de se aumentar a produtividade pois

a junta tem de ser preenchida com menos passes.
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Figura 4. 7 Comparação entre (a) chanfro V (b) chanfro estreito 16º; (c) o chanfro estreito de 1º (d) comparativo entre
quantidade de material usado em função da geometria do chanfro. ESAB (2018 apud Santos, 2019)

Porém, como cita KIM et al (1988), a aplicação desta técnica não é tão simples.

Estudos são realizados constantemente para se entender como realizar soldagem com este tipo

de chanfro da melhor forma, para cada diferente liga e, assim, reduzir o volume de metal

depositado e as descontinuidades na fabricação. Alguns estudos que são interessantes de se

analisar para se ter um entendimento dessas preocupações para se chegar ao procedimento

ideal são: HOLUB et al (2015) analisou a soldagem SAW com chanfro estreito com

diferentes consumíveis, e fez uso do teste de impacto Charpy e de tração a 0ºC e a 290º,

correlacionando os resultados desejados com os obtidos na soldagem. Este estudo confirmou

a influência do uso do consumível ideal para se obter o melhor resultado, relembrando a

necessidade de análise prévia dos mesmos para se reduzir as chances de defeitos de fabricação.

XU et al (2006) tentaram criar um modelo de como ocorre a distribuição de calor,

durante a soldagem, e tentaram, a partir disso, prever o comportamento da tensão residual

interna em soldagem de placas grossas. A análise das tensões internas é importante pois,

dependendo de como elas estejam, pode-se definir como ocorrerão os TTAT, ou até mesmo a

não necessidade de aplicação destes.
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Para análise detalhada da liga deve-se realizar um estudo com corpos de prova e

simulações, que levará a qualificação do procedimento de soldagem num nível de excelência.

Mesmo gerando certas dificuldades para soldagem, esta técnica tem sido bem empregada e

cada vez mais é uma solução factível.

4.5.2 Soldagem por deposição controlada dupla camada

A técnica de soldagem deposição controlada dupla camada é uma técnica que tem

por objetivo provocar uma sobreposição dos ciclos térmicos de cada passe da soldagem

fazendo com que o passe seguinte atue tratando termicamente por meio do seu ciclo de

resfriamento, assim reaquecendo o cordão de solda inferior ajudando-o a atingir

microestrutura correta conforme projeto (Figura 4.8). Tal procedimento gera um revenimento

no passe anterior, em corpos de prova feitos testes para se medir a microdureza e

microestrutura conseguiram mostrar que esta técnica de soldagem consegue reduzir os fatores

que geram a necessidade de TTPS (PINHEIRO, 2017). Neste tipo de soldagem deve-se

prestar um especial atenção ao controle da energia de soldagem, temperatura de

preaquecimento e interpasse, na sobreposição de passes e angulo do eletrodo como afirma

PINHEIRO (2017), para assim conseguir-se obter um resultado satisfatório no uso da técnica.

Esta técnica já foi utilizada em soldagens do tipo GMAW como no estudo de

soldagem de PINHEIRO (2017). Neste estudo comparou-se a soldagem com TTAT e a

soldagem deposição controlada dupla camada sem TTAT, e se conseguiu, com este método,

tanto em aços Cr-Mo e aços Cr-Mo-V atender as especificações de fabricação das normas

(Petrobras N133, API RP934A, API RP934C). Esse método nas condições estudadas, se

mostrou uma solução para mitigar o problema das trincas de reaquecimento e realizar a

soldagem de maneira satisfatória em substituição ao método tradicionalmente utilizado.

Ela também já foi utilizada no estudo ANDRADE et al (2016) aonde se realizou a

soldagem de revestimento de aço AWS ER347 e AWS ER309L sobre o aço Cr-Mo-V por

meio desta técnica, sem o uso de TTAT. Através desta técnica conseguiu-se minimizar os

problemas das trincas de reaquecimento, não foi observada preciptações no aço Cr-Mo-V e o

único ponto de atenção visto foi a difusão de elementos como o carbono (C) da liga base para

o revestimento.

A pesquisa minuciosa de como o aço se comporta em testagens e simulações

variando cada parâmetro em corpos de provas levará a uma soldagem em uma qualidade cada

vez maior. Os estudos dessa técnica têm sido promissores e cada vez mais ela se torna uma

solução aplicável.
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Figura 4. 8 Secção Transversal Aço Soldado pela Técnica Dupla Camada Deposição Controlada. Pinheiro (2017)
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5 DISCUSSÕES

Cada vez mais testes e estudos são realizados com os aços Cr-Mo-V, a busca por

aperfeiçoar a fabricação de estruturas e objetos com esta liga avança a cada dia. Em termos

práticos os avanços recentes dos estudos das técnicas para mitigar o problema das trincas de

reaquecimento tem sido fundamental para a escolha cada vez maior dessa liga em diversas

situações como, por exemplo, na confecção de reatores.

Embora o aço Cr-Mo tenha sido bem sucedido nas aplicações com reatores de

hidroprocessamento por muitos anos, características inerentes a esta liga estimulam a busca

por outras alternativas até os dias de hoje. As propriedades superiores do aço Cr-Mo-V como

a resistência a elevadas temperaturas, a resistência a fissuração por hidrogênio e a resistência

ao descolamento de revestimento tem sido um diferencial para seu destaque como melhor

substituta.

Ainda assim as empresas e tomadores de decisão para projetos relacionados a

fabricação de reatores de hidropocessamento ainda não fazem a opção pela liga mais moderna

e de melhores propriedades, pois uma falha durante a operação ou um defeito durante a

fabricação ou reparo podem ter um custo alto. A falha de um reator de hidroprocessamento

pode ter consequências não somente financeiras, mas também consequências ambientais e

humanas.

Notoriamente, no processo de escolha de materiais para uso em refinarias e em

ambientes de grande requisição os aços Cr-Mo-V são os mais vantajosos em relação as suas

propriedades. Entretanto devido a suas dificuldades em ser soldada o seu uso tende ainda a ser

mais controlado e reduzido. Os problemas de fabricação especialmente as trincas de

reaquecimento são grandes responsáveis por isso.

A soldabilidade desse tipo de aço é um fator de grande influência para isso pois sua

dificuldade em ser trabalhado e fabricado implica alguns fatores de ponderação ao se estudar

e trabalhar com esta liga, além de gerar precauções a serem tomadas antes de cada processo.

Uma coisa a ser vista é a suscetibilidade para cada tipo de trincas e para cada parâmetro de

soldagem, vários ensaios já são aplicados há décadas e tem-se visto um entendimento cada

vez maior de como funciona a formação de trincas. Atualmente consegue-se através de

estudos prever regiões mais susceptíveis, padrões de soldagem mais indicados e assim cada

vez mais reduzir as trincas.

A origem do fenômeno das trincas de reaquecimento se dá principalmente na

velocidade de resfriamento do reaquecimento e a fragilização devido a formação de regiões
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muito concentradas em carbetos no interior e na fronteira dos grãos. Essas regiões

supersaturadas com carbetos apresentam dureza muito mais elevada e no momento que elas se

formam as tensões internas ainda são muito altas e dá-se o surgimento das trincas.

A necessidade de se realizar um TTPS se dá pela necessidade de se atingir uma

configuração de microestrutura mais adequada após a soldagem e realizar o alivio das tensões

residuais. Devido a essa necessidade, e para soluciona-la no momento da fabricação e não em

um tratamento térmico se desenvolveram técnicas como a soldagem narrow gap e a soldagem

dupla camada deposição controlada. Tais técnicas surgiram para controlar os aportes térmicos

e direcionar a peça para uma configuração ideal de microestrutura e reduzir as tensões

residuais reduzindo a necessidade de tratamentos. A alta temperabilidade deste tipo de liga

metálica implica em uma atenção especial a todo ciclo térmico pelo qual a peça passar assim

o dimensionamento correto destas técnicas é um ponto de grande atenção e estudo.

A escolha adequada do tipo de microestrutura desejada na peça pronta, as

características do metal de solda a ser usado e tratamentos durante a fabricação devem ser

feitos para maximizar o funcionamento e minimizar efeitos deletérios como corrosão,

formação de trincas fissuração por hidrogênio são grandes fatores a serem pensados. As

condições de trabalho e as demandas esperadas durante a vida útil do equipamento servem

como o guia de todo projeto para se saber quais as técnicas e soluções podem ser aplicadas ou

não.

Portanto o desenvolvimento e pesquisa dos parâmetros ideais de técnicas como a

dupla camada deposição controlada e a soldagem com chanfro estreito somadas aos testes de

previsibilidade, classificação e dimensionamento de trincas tornam os aços Cr-Mo-V cada vez

mais viáveis. A tendencia vista é no longo prazo sua fabricação em processos de soldagem e

seu uso ser cada vez mais estimulado e popularizado com a superação a cada dia das

dificuldades.
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6 CONCLUSÕES

A pesquisa realizada no presente trabalho mostrou que aços ao Cr-Mo modificados

com V, como o 2,25Cr-1Mo-0,25V, são susceptíveis a trincas de reaquecimento durante o

TTPS ou durante o trabalho a elevadas temperaturas. Sabe-se que as trincas ocorrem devido

ao enfraquecimento dos contornos de grão da austenita prévia, mas a causa deste

enfraquecimento ainda é discutido da comunidade acadêmica.

Apesar do desconhecimento da causa raiz do enfraquecimento dos contornos de grão,

que culmina na formação das trincas no alívio de tensões, os aços ao Cr-Mo-V apresentam

diversas vantagens na construção de reatores, principalmente para serviço a elevadas

temperaturas e pressões como exigido nos reatores de hidroprocessamento. Testes realizados

para avaliar a susceptibilidade do material a formação de trincas e a aplicação correta de

determinadas práticas de soldagem conseguem diminuir os riscos de aplicação do material

assim tornando seu uso cada vez mais viável.

6.1 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS

A partir do estudo realizado sugere-se a realização dos seguintes trabalhos futuros:

 Realizar um estudo sobre a evolução dos carbetos na ZTA de aço 2,25Cr-1Mo-

0,25V por simulação termomecânica via Gleeble, para avaliar sua evolução e

correlação com a formação das trincas de reaquecimento.

 Realizar uma análise aprofundada da superfície de fratura de ZTA de aço 2,25Cr-

1Mo-0,25V para estudar o papel dos elementos tidos com impurezas, como

chumbo, bismuto e antimônio, na formação das trincas de reaquecimento.
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