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RESUMO 

 

 
A indústria hoje demanda de processos rápidos, eficazes com bom rendimento, 

produtividade e baixo custo. O mercado consumidor está ainda mais exigente no que se refere 

a soldas e suas aplicabilidades bem como resistência mecânica, logo o desenvolvimento de 

novas tecnologias caracteriza-se como imprescindível. Atualmente os eletrodos revestidos 

mais utilizados são E6013 e o E7018. Estes possuem uma boa classificação no mercado 

devido ao maior custo benefício. O E7018 é um eletrodo básico usado em solda de grande 

responsabilidade submetida a grandes esforços e oferece um arco elétrico mais suave. 

Porém, devido a sua higroscopicidade requer alguns cuidados como armazenagem, secagem 

e manutenção em estufas para garantir os baixos teores de hidrogênio absorvido pelo e 

eletrodo e, consequentemente, pelo cordão de solda depositado. Visando melhorar e agilizar 

a utilização desses eletrodos básicos nesses tipos de estruturas, foi desenvolvido pela 

ELBRAS Eletrodos em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais um eletrodo 

revestido chamado de "impermeável". Esse eletrodo, classificado como AWS E-7018 H4 R 

possui em seu revestimento polímeros em substituição aos aglomerantes usuais, sendo 

garantido pelo fabricante soldas com baixos teores de hidrogênio e boas propriedades 

mecânicas sem que seja necessário o armazenamento desses eletrodos em estufas, 

dispensando também a secagem do mesmo. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

analisar e avaliar as propriedades mecânicas da zona fundida quando empregado o eletrodo 

AWS E-7018 H4 R e comparar com a zona fundida quando empregado o eletrodo AWS E-

7018. Para essa análise as soldagens foram realizadas em juntas em V de acordo com a 

Norma AWS 5.1 além do teste de rendimento dos eletrodos. Foi elaborado um procedimento 

de soldagem para garantir a repetitividade do processo, sendo as soldagens realizadas por 

um soldador qualificado. Após as soldagens foram confeccionados corpos de prova para 

realização do ensaio de impacto Charpy-V e de tração. Os resultados encontrados mostraram 

que o eletrodo AWS E-7018 H4 R atende as especificações da norma, apresentando 

propriedades mecânicas e operacionais comparáveis ao eletrodo AWS E-7018.  

 

Palavras-chave: Soldagem, Eletrodo Revestido "Impermeável", E 7018 H4 R, Ensaio 

Mecânico Destrutivos.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na idade média, os primeiros processos de união metálica realizados foram a 

brasagem e a soldagem por forjamento, usados para a confecção de ferramentas cortantes e 

armas. Descobertas de Sir Humphrey Davy (1801-1806) referentes ao fenômeno do arco 

elétrico tiveram como consequência o desenvolvimento da tecnologia da soldagem, 

considerado como um dos principais marcos presentes na evolução da soldagem, sendo que 

os principais marcos referentes aos procedimentos de soldagem podem ser visto no Anexo 

A. Em 1907, Oscar Kjellberg registra a patente do primeiro eletrodo revestido, tornando-se 

mais um marco na história da soldagem, visto que o processo de soldagem por eletrodo 

revestido é o processo mais utilizado do mundo (NERIS, 2002). 

Estudos recentes indicaram a viabilidade técnica do emprego de eletrodos revestidos 

rutílicos na soldagem subaquática molhada, onde o aglomerante tradicional foi substituído por 

polímeros. A utilização de polímeros ao invés de aglomerantes tradicionais permitiu a 

obtenção de eletrodos com revestimento resistente à água, ou seja, diminuição significante 

do teor de hidrogênio presente durante a soldagem. Outra consequência, devido ao uso de 

polímeros, foi a redução ou eliminação total de processos de tratamentos térmicos – secagem 

– durante a fabricação desses eletrodos, como mostrado na Figura 1, possibilitando, 

consequentemente, a redução no custo de produção (FICHEL et al., 2009).  

 

 

Figura 1 - Fluxograma de tratamento térmico na produção de eletrodos revestidos 
 

Tendo como referencial a fórmula do eletrodo revestido convencional classe AWS 

E7018, foi desenvolvido um eletrodo revestido impermeável de baixo hidrogênio, o AWS 

E7018 H4 R (VAZ et al, 2010). Logo, o objetivo deste trabalho visa o estudo e a comparação 

das características mecânicas e metalúrgicas do metal de solda depositado pelos eletrodos 

das classes E7018 e E7018 H4 R no processo de soldagem por eletrodo revestido. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

O trabalho tem como objetivo avaliar e comparar as características mecânicas do 

metal de solda depositado pelos eletrodos das classes E7018 e E7018 H4 R no processo de 

soldagem por eletrodo revestido, respeitando-se parâmetros de soldagem e ensaios da 

Associação Americana de Soldagem (AWS – American Welding Society) determinados pela 

norma AWS 5.1 – Especificação de Eletrodo de Aço Carbono para Soldagem por Eletrodo 

Revestido.  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

O presente trabalho tem como foco o metal de solda depositado pelo processo de 

soldagem por eletrodo revestido dos eletrodos classificados como E-7018 e E-7018 H4 R, 

sendo analisados: 

 Teste de rendimento dos eletrodos, sendo definidas taxas de fusão e 

deposição; 

 Soldagem das juntas em V, atendendo as dimensões requeridas pela AWS 

5.1, gerando relatório de Acompanhamento de Qualificação do Procedimento 

de Soldagem; 

 Usinagem dos corpos de prova para realização dos ensaios destrutivos, 

atendendo as especificações de dimensões da norma americana AWS 5.1; 

 Ensaio de impacto Charpy-V, para estudo e comparação de tenacidade 

referente às classes dos eletrodos estudados; 

 Ensaio de tração, para determinação dos limites de escoamento e resistência, 

alongamento e estricção resultante. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Processo de Soldagem por Eletrodo Revestido 

 
Dos processos de soldagem a arco, o eletrodo revestido (SMAW – Shielded Metal Arc 

Welding) é o que apresenta maior facilidade operacional. O investimento em equipamentos é 

relativamente baixo e os eletrodos são facilmente encontrados no mercado. Uma grande 

vantagem desse processo é o controle da composição química do revestimento, através do 

qual se consegue uma vasta gama de consumíveis e um maior controle da microestrutura e 

das propriedades do metal de solda (Marques et al., 2008).  

“O processo de soldagem por eletrodos revestidos é definido como um processo de 

soldagem com arco, onde a união é produzida pelo calor do arco criado entre um eletrodo 

revestido e a junta a soldar” (WAINER, 2004). O cordão de solda depositado no processo de 

soldagem por eletrodo revestido é protegido da atmosfera (O2 e N2) pela escória e pelos 

gases gerados durante o processo, ou seja, o metal fundido do eletrodo é transferido para a 

peça, formando uma poça fundida que é protegida pelos gases e pelo banho de escória, 

ambos gerados pela queima e combustão dos componentes do revestimento. O processo de 

soldagem por eletrodo revestido é ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Região do arco na soldagem por eletrodo revestido (MODENESI, 2006) 
  

 Em comparação aos outros processos de elétricos de soldagem, o equipamento 

básico para a soldagem com eletrodo revestido possui uma das mais simples configurações 

possíveis, que consiste nos elementos ilustrados na Figura 3. 
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Figura 3 - Equipamento básico SMAW (MODENESI, 2006) 

 
O processo de soldagem com eletrodo revestido é um dos mais utilizados no mundo, 

sendo que, apesar de não ser apresentado como o mais eficiente, como indicado na Figura 

4, é um dos mais baratos e simples, sendo este empregado em grande variedade de 

aplicações devido a sua versatilidade (WAINER, 2004). 

 

 

Figura 4 - Eficiência dos processos de soldagem (MARQUES; MODENESI; 
BRACARENSE, 2009) 

 
O processo se caracteriza por ser manual. A fonte mais usada é a do tipo corrente 

constante com tensões em vazio variando de 50 a 100 V, e a tensão de trabalho entre 17 e 

36 V. Relacionado ao material a ser fundido, tem-se uma taxa de deposição variando entre 

1,0 e 2,5 kg/h, sendo que as juntas a serem soldadas apresentam, geralmente, espessuras 

entre 3 e 40 mm (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2009). 
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3.2 Eletrodos Revestidos 

 
O eletrodo revestido tem como função principal servir como material de deposição nos 

processos de soldagem a arco tendo forma de uma vareta metálica.  Este é caracterizado por 

sua estrutura com um núcleo metálico, um revestimento e uma extremidade não revestida, 

como mostra a Figura 5 (SECCO, 2002). 

 

 
Figura 5 - Estrutura de um eletrodo revestido 

 

O revestimento é composto por substâncias químicas distintas, que irão determinar a 

direção do arco elétrico, geração de gases que irão atuar como proteção do cordão de solda 

do excesso de hidrogênio e oxigênio, produção de escória para evitar o resfriamento brusco 

e o contato da solda com o oxigênio e hidrogênio presente na atmosfera, além de contenção 

de determinados elementos de liga (SECCO, 2002). 

A especificação de eletrodos revestidos pode ser definida em conformidade com 

requisitos especificados pela American Welding Society – AWS. Os eletrodos são 

especificados de acordo com suas propriedades mecânicas, composição química do metal de 

solda, tipo de revestimento e posição de soldagem. As designações alfanuméricas 

empregadas para as especificações de eletrodos revestidos para aços carbono são indicadas 

na Figura 6 (MODENESI, 2006). 

 

 

Figura 6 - Especificação alfanumérica de eletrodos revestidos 
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3.2.1 Eletrodo Revestido Básicos – E-7018 

“A descoberta de defeitos de solda relacionados ao teor de hidrogênio difusível deu 

início ao desenvolvimento de eletrodos básicos que apresentam baixo teor de hidrogênio” 

(FORTES, 2005). A eliminação de compostos orgânicos e químicos com alto teor de umidade 

junto a um ciclo de secagem a alta temperatura previsto na fabricação, permite a eliminação 

do hidrogênio na fórmula do revestimento do eletrodo.  

Os eletrodos revestidos básicos que não forem consumidos dentro de um determinado 

intervalo de tempo após a abertura da embalagem, devem ser armazenados em uma estufa 

e mantidos a temperatura constante, para evitar a absorção da umidade do ar. Se estes 

eletrodos ficarem expostos à atmosfera durante muito tempo, provavelmente deverão ser 

descartados ou ressecados numa estufa (FORTES, 2005). 

Eletrodo E-7018 é uma versão do eletrodo básico de baixo teor hidrogênio. A adição 

de quantidades consideráveis de pó de ferro ao revestimento resulta num arco mais suave e 

com menos respingos. Esse moderno balanço de ingredientes do revestimento resulta numa 

grande melhoria na estabilidade do arco, na direção do arco e na facilidade de manuseio em 

todas as posições (FORTES, 2005). 

 

3.2.2 Eletrodo Revestido E-7018 H4 R 

A probabilidade de absorção de umidade no revestimento do eletrodo de baixo 

hidrogênio aumenta quando a temperatura e a umidade também aumentam (FORTES, 2005). 

Alguns fabricantes de eletrodos desenvolveram, em laboratório, um eletrodo revestido 

impermeável de baixo hidrogênio para combater essa possibilidade. Partindo da fórmula do 

eletrodo revestido básico E7018, o revestimento do eletrodo desenvolvido teve o aglomerante 

tradicional substituído por polímeros, o qual ajustes foram realizados para visando à obtenção 

de um consumível com características mínimas necessárias para o seu emprego. Logo, este 

revestimento reduz a absorção de umidade em eletrodo que ficará exposto ao ambiente por 

longos períodos. Este eletrodo revestido “impermeável” foi especificação como E-7018 H4R 

(ELBRAS, 2011). 

 

3.2.3 Comparativo E-7018 x E-7018 H4 R 

O eletrodo E-7018 convencional, após o recebimento, exige que seja realizado o 

processo de pré-secagem à temperatura de 275 °C durante um período de tempo de 2 (duas) 

horas para o seu uso, e deve ser mantido em estufa entre 120 à 150 °C. Caso não seja 

guardado em estufa, o eletrodo precisa passar pelo processo de ressecagem por um período 

de 60 minutos numa faixa de temperatura entre 340 e 400 °C antes de ser utilizado. O eletrodo 

lançado pela Elbras Eletrodos apresenta como diferencial a possibilidade de dispensar a 
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necessidade de ressecamento dos eletrodos e da manutenção dos mesmos em estufa. O 

catálogo fornecido pela empresa afirma que o consumível pode ser usado logo após o seu 

recebimento. O fluxograma exibindo todos os passos desde o recebimento até o uso do 

eletrodo revestido pode ser visualizado na Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Comparativo: Manutenção E7018 x E7018-1 H4R (ELBRAS, 2011) 
 

Dados fornecidos em tabela contido no catálogo da ELBRAS Eletrodos informa que, 

comparando as características entre os eletrodos proposto por este trabalho, o eletrodo E-

7018 H4R apresenta maior resistência à tração e limite de escoamento que o eletrodo E-7018 

convencional. A Sociedade Americana de Soldagem (AWS) estabelece em sua norma AWS 

5.1 que o eletrodo tem que liberar no máximo 4 ml de hidrogênio a cada 100 gramas de solda 

depois de 9 horas de exposição dentro de uma câmara climática com temperatura de 28 °C e 

umidade relativa de 80%. Liberando hidrogênio dentro de um faixa entre 0,8 e 2,8 ml de 

hidrogênio em 100 gramas de solda, o eletrodo revestido impermeável apresenta uma 

performance superior ao eletrodo revestido convencional, o qual apresenta liberação de 

hidrogênio na faixa entre 7 e 9 ml/100g de solda, deteriorando-se o revestimento em poucos 

minutos de exposição. A corrente de operação durante o processo de soldagem de acordo 

com o diâmetro do eletrodo, para o eletrodo E-7018 H4R, é menor que o eletrodo E-7018, 

tendo como consequência um menor consumo de energia para realizar o processo de 

soldagem. A tabela de comparação entre as características dos eletrodos E-7018 e E-7018 

H4R são mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Comparação entre as características dos eletrodos (ELBRAS, 2011) 

 
 

3.3 Ensaio de impacto – Charpy-V 

 
Entre os testes utilizados para aceitação de material, o ensaio de impacto até hoje é 

um dos ensaios dinâmicos mais empregados para estudo da fratura frágil nos metais, 

principalmente para materiais utilizados em baixa temperatura. 

O corpo de prova do ensaio do impacto é conformado e provido de um entalhe 

seguindo premissas de um padrão já definido, sendo que o entalhe confeccionado visa 

localizar a ruptura e produzir um estado triaxial de tensões, quando o corpo é atingido por um 
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martelo pendular, responsável por submeter esse corpo a uma flexão de impacto. “O entalhe 

produz um estado triplo de tensões suficiente para provocar a ruptura de caráter frágil, mas 

apesar disso, não se pode medir satisfatoriamente os componentes das tensões existentes, 

que podem mesmo variar conforme o metal usado ou conforme a estrutura interna que o metal 

presente” (SOUZA, 1982). Visto que o ensaio do impacto em corpos de prova entalhados tem 

limitada significação e interpretação, o mesmo é usado apenas para comparação entre 

materiais confeccionados e ensaiados nas mesmas condições. 

A energia que o corpo de prova absorve, para se deformar e romper, é medida pela 

diferença entre a altura atingida pelo martelo antes e após o impacto, em outras palavras, a 

energia potencial gravitacional, devido à elevação do martelo, é transformada em energia 

cinética em sua descida e parte dessa energia é transferida para o corpo de prova. 

Geralmente essa energia absorvida pode ser lida na própria máquina, através de um ponteiro 

acompanhado de uma escala graduada já convertida em unidade de energia. A tendência de 

um metal de se comportar de uma maneira frágil é medida pelo ensaio de impacto, sendo 

assim, quanto menor for a energia absorvida, mais frágil será o comportamento do material à 

solicitação dinâmica exercida (SOUZA, 1982). A Figura 8 ilustra o esquema do ensaio de 

impacto Charpy-V. 

 

 

Figura 8 – Ensaio de Impacto Charpy-V (ALBUQUERQUE, 2014) 
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3.4 Ensaio de Tração 

Através do ensaio de tração é possível determinar a tensão de escoamento, limite de 

resistência máxima, deformação (alongamento) e o tipo da fratura. Esse tipo de ensaio é 

utilizado para identificar inúmeras propriedades dos materiais que são utilizados em diversas 

aplicações na indústria. 

“A aplicação de uma força num corpo sólido promove uma deformação do material na 

direção do esforço” (SOUZA, 1982). O ensaio de tração consiste em submeter um material 

(corpo de prova de forma e dimensões padronizadas) a um esforço que tende a alonga-lo. O 

corpo de prova, consistindo deste material especifico, é fixado na máquina de ensaio de 

tração, responsável pela aplicação de esforços crescente na direção axial do corpo de prova. 

Os esforços (cargas) são medidos pelo próprio sistema de medição da máquina e o corpo de 

prova é levado a ruptura. A variação do comprimento útil do corpo de prova durante o ensaio 

corresponde a deformação do material quando aplicada a carga em direção axial. 

Pode-se afirmar que as deformações promovidas no material são uniformemente 

distribuídas em todo o seu corpo com esse ensaio. Com a carga crescendo em uma taxa 

relativamente lenta, o ensaio de tração permite medir a resistência do material. A velocidade 

do ensaio é geralmente fornecida nas especificações da metodologia estabelecidas pelas 

associações de normas técnicas, sendo que o processo de variação de velocidade depende 

da máquina de ensaio. “Em geral, os métodos de ensaio especificam a velocidade em torno 

de 1kgf/mm² por segundo” (SOUZA, 1982). 

Propriedades oriundas do ensaio estudado podem ser definidas como (SOUZA, 1982): 

 Tensão – Resistência interna de um corpo a uma força externa aplicada sobre 

ele por unidade de área. 

𝝈 =  
𝑷

𝑺𝟎
      ( 1 ) 

Sendo σ a tensão, P a carga aplicada e S0 a área da seção inicial 

 Deformação ou Alongamento – Variação de uma dimensão qualquer de um 

corpo, por unidade da mesma dimensão, quando esse corpo é submetido a um 

esforço qualquer. 

𝛆 =  
∆𝐋

𝐋
     ( 2 ) 

Sendo ε a deformação, ΔL a variação do comprimento e L o comprimento inicial 

 Escoamento – Tipo de transição heterogênea e localizada entre a deformação 

elástica e plástica. 

 Limite de escoamento superior – tensão máxima atingida antes da queda 

repentina da carga medida (começo da deformação plástica no escoamento). 

 Limite de escoamento inferior -  menor valor de tensão ao final do fenômeno 

de alongamento durante o escoamento, ou seja, menor valor de tensão 
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registrado logo antes do material entrar em regime de deformação plástica 

uniforme (final do escoamento). 

O limite de escoamento inferior é relativamente menos afetado, quando comparado 

com o limite superior de escoamento, por fatores como geometria e condições dos corpos de 

prova, método de ensaio, velocidade de deformação e características da máquina de ensaio 

(SOUZA, 1982). Desse modo, a tensão de escoamento pode ser definida como a relação da 

carga correspondente ao escoamento inferior e a área de seção inicial do corpo de prova, ou 

seja: 

𝝈𝒆 =  
𝑷𝒆𝒊

𝑺𝟎
     ( 3 ) 

Onde σe é a tensão de escoamento e Pei é a carga correspondente ao escoamento 

inferior. 

Terminando o escoamento, o metal entra na fase plástica e o ensaio prossegue até 

ser atingida uma tensão máxima suportada pelo material, que define o final da zona plástica 

e do ensaio de tração (SOUZA, 1982). O limite de resistência (tensão máxima suportada pelo 

material) é determinada por: 

𝝈𝒓 =  
𝑷𝒓

𝑺𝟎
     ( 4 ) 

Onde σr é a tensão máxima suportada e Pr é a carga máxima aplicada. 

Após ser atingida a carga máxima o material entra em fase de ruptura, caracterizada 

pelo fenômeno de estricção (diminuição da seção transversal do corpo de prova) (SOUZA, 

1982). Propriedades descritas podem ser visualizadas na Figura 9, que exemplifica um gráfico 

resultante de um ensaio de tração. 

 

 

Figura 9 - Exemplo de gráfico de ensaio de tração (SOUZA, 1982) 
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Um metal dúctil apresenta as características principais na fratura quando rompido por 

tração, sendo a zona fibrosa no centro do corpo de prova, denominada “taça” e a zona de 

cisalhamento nas bordas denominada “cone”, visto que quanto menos dúctil for o metal, 

menor será o tamanho da zona fibrosa, até se tornar macroscopicamente nula, considerada 

fratura de caráter frágil (SOUZA, 1982). A Figura 10 demonstra esquematicamente fraturas 

do tipo frágil, muito dúctil e dúctil respectivamente. 

 

 

Figura 10 - Representação esquemática de fratura frágil, muito dúctil e dúctil (SOUZA, 
1982) 

 

Segundo Souza (1982, p. 70) a ruptura de caráter dúctil tem início no centro da região 

estrita do corpo de prova, por meio de deformação de microcavidades que coalescem, e seu 

crescimento se dá na região onde será constituída a zona fibrosa, perpendicularmente ao eixo 

do corpo de prova, formando assim a taça. Nessa zona, a propagação da trinca ocorre 

gradualmente e de maneira estável. Quando a propagação se torna mais rápida, aparece a 

zona radial. Daí ela segue a direção de 45° do eixo, por escorregamento, devido ao 

cisalhamento, formando o cone. 
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4. METODOLOGIA 

 
Visando a simplificação através da redução da vasta variedade de procedimentos de 

especificação e qualificação do eletrodo revestido para processos de soldagem, a 

metodologia adotada teve como referência para critérios e requisitos a norma padronizada da 

Sociedade Americana de Soldagem (American Welding Society – AWS), intitulada como 

Especificação de Eletrodo de Aço Carbono para Soldagem por Eletrodo Revestido 

(Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding – AWS 5.1). 

O trabalho envolveu várias atividades referente a qualificação dos eletrodos para sua 

comparação, sendo elaborado um fluxograma resumindo todas as atividades realizadas 

durante este trabalho, o qual pode ser visualizado na Figura 11. 

 

 

 

As principais atividades realizadas relatadas no fluxograma podem ser descritas como: 

Aquisição - E-7018 H4 R (ELBRAS) 
(Fafen-SE) 

Testes dos Eletrodos 

Definição do tema do TCC 

Definição dos Objetivos 
Específicos do TCC 

Pré-teste – Aparência do 
metal depositado 

Teste de eficiência 
(Deposição/Fusão) 

Revisão Bibliográfica 

Elaboração 
da AQPS 

 

Soldagem das Juntas 
Parceria – Fafen-SE (Petrobras) 

Confecção dos Corpos de Prova 
Parceria – SENAI 

Ensaios Destrutivos 

Ensaio de Impacto Ensaio de Tração 

Resultados e Discussão 

Impacto 

Tração 

Processo de 
Soldagem SMAW 

 

AWS 5.1 
 

E-7018 
 

E-7018 H4 R 
 

Figura 11 - Fluxograma das atividades realizadas durante o trabalho 
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 Pré-teste; 

O pré-teste consistiu na deposição do metal de adição do eletrodo em uma chapa 

metálica para avaliação do aspecto do cordão de solda e da escória gerada e das 

características de soldagem. 

 Teste de Eficiência; 

Procedimento que visa determinar o rendimento do eletrodo durante a soldagem. 

Foram avaliados: a quantidade de respingos, fumos e gases gerados, bem como tempo de 

reabertura do arco, e facilidade de remoção da escória. O rendimento foi calculado através da 

razão entre taxa de deposição e a taxa de fusão de cada tipo de eletrodo estudado.  

 Soldagem das Juntas; 

A Sociedade Americana de Soldagem requer em sua norma de especificação que 

sejam confeccionadas juntas de soldagem com espaçamento suficiente para que seja 

depositado o metal de solda resultante dos eletrodos do tipo básico a serem estudados. Desta 

junta foram retirados os corpos de prova para os ensaios destrutivos aproveitando-se ao 

máximo o metal depositado durante o processo de soldagem. Os corpos de prova a serem 

retirados de cada junta a ser soldada foram: cinco corpos para o ensaio de impacto por 

Charpy-V e um corpo para ensaio de resistência à tração. A forma e posição de onde foram 

retirados os corpos de prova estão mostradas na Figura 12. 

 

 
Figura 12 - Esquema para retirada dos corpos de prova Charpy e de tração 
 

As dimensões da junta a ser soldada – espessura, largura, ângulo de bisel, 

comprimento, etc. – são especificadas pela norma AWS 5.1 e demonstradas na Figura 13, 

onde a junta (metal de base) deve ser constituída de aço carbono. A espessura (T) e a 

abertura do nariz (R) foram especificadas na Tabela 2, onde o valor de ambas dimensões 
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dependem do diâmetro do eletrodo fornecido. Todas as medidas ilustradas na Figura 13 estão 

em milímetros e o ângulo em grau. 

 

 
Figura 13 - Dimensões da junta para deposição de metal de solda 

 

Os eletrodos fornecidos pela empresa Elbras têm diâmetro de 3,2 mm, sendo esta 

dimensão destacada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Diâmetro do eletrodo, espessura do metal de base e abertura do nariz 

Diametro Eletrodo Espessura Metal Base (T) Abertura Nariz (R) 

pol. mm pol. mm pol. mm 

3/32 2,4 1/2 13 3/8 10 

1/8 3,2 1/2 13 1/2 13 

5/32 4,0 3/4 20 5/8 16 

3/16 4,8 3/4 20 3/4 20 

7/32 5,6 3/4 20 7/8 23 

¼ 6,4 1 25 1 25 

5/16 8,0 1-1/4 32 1-1/8 28 

 

 Confecção dos Corpos de Prova; 

Para atender as especificações das dimensões fornecidas pela AWS 5.1 - seção 11 a 

confecção do corpo de prova que será usado no ensaio de resistência à tração, mostrado na 

Figura 3, deve ter raio de perfil de no mínimo 4,8 mm (3/16 pol.), comprimento efetivo de 25,4 

mm (1 pol.) e raio de 6,4 mm (1/4 pol.), podendo ser de qualquer formato as extremidades 

que irão ser posicionadas junto às garras de tração da máquina de ensaio. Todas as medidas 

da Figura 14 são dadas em milímetros e o ângulo em grau. 
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Figura 14 - Dimensões do corpo de prova de tração 

 

Para o ensaio de resistência ao impacto por Charpy-V, o corpo de prova confeccionado 

atendeu às dimensões determinadas pela norma americana AWS 5.1 – seção 13. As 

dimensões estão ilustradas na Figura 15. Todas as medidas estão em milímetros e o ângulo 

em graus. 

 

 
Figura 15 - Dimensões dos corpos de prova Charpy-V 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
5.1 Juntas: Testes e Procedimento de Soldagem 

 
Durante o período de Estágio Supervisionado na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados 

de Sergipe (FAFEN-SE), foi oferecido pela mesma uma parceria com o intuito de colaborar 

parcialmente com o Trabalho de Conclusão de Curso do aluno. A FAFEN-SE disponibilizou 

mão de obra qualificada e grande parte do material de consumo para a realização desta 

atividade, que consistiu na soldagem de juntas através do processo de soldagem a arco 

elétrico por eletrodo revestido (SMAW – Shielded Metal Arc Welding). A atividade seguiu as 

especificações exigidas pela norma americana de soldagem AWS 5.1 para garantir 

confiabilidade de operação, sendo todo serviço necessário realizado juntamente com o setor 

de Manutenção Industrial (MI) da FAFEN-SE, setor responsável também pelos serviços de 

caldeiraria da fábrica. 

Seguindo os requisitos exigidos pela AWS 5.1 para a qualificação dos eletrodos a 

serem estudados, optou-se pela confecção de sete juntas, sendo: 

 Uma junta teste – para confirmação de parâmetros e materiais a serem usados 

para a confecção das juntas; 

 Três juntas soldadas utilizando-se o eletrodo da classe E-7018 H4 R 

disponibilizados pela Elbras Eletrodos 

 Três juntas soldadas utilizando-se o eletrodo da classe E-7018 comumente 

encontrado no mercado e adotado pela FAFEN-SE para soldagem de 

responsabilidade. 

Foram realizados pré-teste para determinar os parâmetros iniciais de soldagem que 

atendessem de forma eficiente os dois tipos de eletrodos. Os testes realizados foram titulados 

como: pré-teste e teste de eficiência. 

 

5.1.1 Pré-teste  

O pré-teste consistiu na deposição do metal de adição em uma chapa metálica 

previamente limpa. Nessa etapa o soldador observou o aspecto do cordão de solda e da 

escória gerada, e características de soldagem como corrente e tensão a serem usadas, 

velocidade de soldagem, taxa de deposição relativa, e outras propriedades observadas por 

profissionais envolvidos na área de soldagem. Foram realizados os ajustes necessários para 

a obtenção dos parâmetros adequados. 

Percebeu-se que após o uso parcial do eletrodo E-7018 H4 R e a interrupção do 

processo, formou-se uma camada de escória na ponta do eletrodo em forma de “gota” devido 

à fusão do revestimento polimérico durante a soldagem, o que dificultou a reignição do arco 
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elétrico, mas não impossibilitou. A camada de escória na ponta da alma do eletrodo está 

ilustrada na Figura 16 (a), vista de perfil, e na Figura 16 (b), vista da ponta do eletrodo. Este 

fato está de acordo com o especificado no catálogo fornecido pela Elbras, onde afirma que na 

reignição do arco “o eletrodo impermeável forma uma pequena gota vitrificada na ponta após 

extinção do arco.” O fabricante recomenda que, se necessário, seja realizada a reignição 

‘riscando’ o eletrodo sobre o metal de base a ser soldado. Recomenda também que o material 

seja utilizado de uma só vez, evitando-se o reaproveitamento das eventuais pontas, o que 

previne este tipo de dificuldade. 

 

 
Figura 16 - Eletrodo E 7018 H4 R após consumo. Perfil (a) e ponta do eletrodo (b) 

 

No procedimento de soldagem do eletrodo básico “impermeável”, quando comparado 

com o E-7018, o cordão de solda apresentou-se com bom acabamento, com um arco elétrico 

mais suave e pouco respingo. A escória formada apresenta uma aparência vitrificada, além 

de ser relativamente mais difícil de ser removida na extremidade do cordão de solda com o 

uso de picador e escova de aço comumente usados nos processos de soldagem. Para a 

retirada por completa da escória formada utilizou-se uma escova de aço circular torcida, 

efetivando a retirada completa da escória, evidenciando ineficiência da destacabilidade da 

escória. A Figura 17 mostra a aparência da escória formada após o uso dos eletrodos de 

classe E-7018 H4 R e E-7018, e a aparência do cordão de solda com a retirada da escória 

usado somente o picador e escova de aço. 

 

a) b) 
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Figura 17 - Aspecto da escória e do cordão de solda dos eletrodos estudados. 
Destacados pontos de escória não retirada completamente 

 

Marques, Modenesi e Bracarense (2005, p. 188) dizem que os revestimentos básicos 

contem quantidade apreciável de carbonato de cálcio e fluorita, capaz de gerar uma escória 

básica que, juntamente com o dióxido de carbono produzido pela decomposição do carbonato, 

protege a solda do contato com a atmosfera. Esta escória exerce uma ação metalúrgica 

benéfica sobre a solda, dessulfurando-a e reduzindo o risco de formação de trincas de 

solidificação.  

A falta de uniformidade da escória, resultante da soldagem do eletrodo da classe E-

7018 H4 R, pode ocasionar a falta de proteção do cordão de solda depositado contra a 

atmosfera, a presença de enxofre na solda ou a formação de trincas no cordão durante a sua 

solidificação.  

 

5.1.2 Teste de eficiência de deposição dos eletrodos 

Os principais fatores que afetam os custos da soldagem são: mão de obra, taxa de 

deposição, eficiência de deposição e custo dos eletrodos. A taxa de deposição do eletrodo 

revestido influencia diretamente sobre o custo total de soldagem, levando a uma economia 

sensível de custos se puder ser empregado um eletrodo com maior taxa de deposição. Ela 

representa a massa de metal de solda depositado comparada com a massa total de eletrodo 

consumido e é expressa por um percentual (FORTES, 2005). 

A metodologia utilizada para a determinação das taxas de deposição e de fusão do 

eletrodo constituiu-se em: 

 Pesagem e medição das barras (metal de base) e dos eletrodos a serem 

usados antes de ser realizado o procedimento de soldagem; 

 Registro de valores de corrente e tempo de soldagem, durante o processo; 
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 Pesagem e medição das barras e dos eletrodos após deposição do metal de 

solda. 

Sendo as Fórmulas de Projeto: 

 Determinação, em gramas, da massa de metal depositado. 

 

𝐏𝐝 =  𝐏𝟐 − 𝐏𝟏 [𝐠]     ( 5 ) 

 
Onde: P2 é a massa medida depois da deposição do cordão de solda e P1 é a massa 

antes da deposição. 

 Determinação, em gramas, da massa de metal fundido. 

 

𝐏𝐟 =  
𝐝𝟐

𝟒
𝐱 (𝐥𝟏 − 𝐥𝟐) . 𝟏𝟎−𝟑 [𝐠]    ( 6 ) 

 
Onde: 𝑑 é diâmetro do eletrodo, 𝑙1 comprimento do eletrodo antes da deposição do 

cordão de solda, 𝑙2 comprimento do eletrodo depois da deposição e  é a densidade do metal 

de solda. 

 Determinação da taxa de fusão, taxa de deposição e o rendimento do eletrodo. 

 

𝐓𝐟 =
𝐏𝐟

𝐭
 [

𝐤𝐠

𝐡
]      ( 7 ) 

 

𝐓𝐝 =
𝐏𝐝

𝐭
  [

𝐤𝐠

𝐡
]      ( 8 ) 

 

𝛈 =
𝐓𝐝

𝐓𝐟
. 𝟏𝟎𝟎 [%]     ( 9 ) 

 
Sendo 𝑡 o tempo de arco aberto durante o processo de soldagem, as taxas dadas em 

quilogramas por hora (kg/h) e o rendimento dado em porcentagem (%). 

Após a medição, foram preenchidas as Tabelas 3, 4 e 5 que serviram como referência 

para o cálculo das taxas de deposição e fusão, assim como o rendimento de deposição. Ficou 

adotado, para esse ensaio, que as chapas de 1 a 4 foram as soldadas com o eletrodo E7018 

H4R (ELBRAS) e as chapas de 5 a 8 com o eletrodo E7018 (ESAB), conforme apresentado 

na Tabela 3. 

  



30 
 

Tabela 3 - Características do eletrodo – Teste de Eficiência 

N° 

CARACTERÍSTICAS DO ELETRODO MASSA DO ELETRODO (g) 

Fabricante  Tipo Diâmetro (mm) Antes Depois Massa fundida 

1 ELBRAS E-7018 H4 R 3,25 36,07 4,47 31,60 

2 ELBRAS E-7018 H4 R 3,25 35,72 2,48 33,24 

3 ELBRAS E-7018 H4 R 3,25 35,87 3,70 32,17 

4 ELBRAS E-7018 H4 R 3,25 35,96 2,60 33,36 

5 ESAB E-7018 3,25 36,72 5,68 31,04 

6 ESAB E-7018 3,25 36,48 6,80 29,68 

7 ESAB E-7018 3,25 36,90 8,92 27,98 

8 ESAB E-7018 3,25 37,72 6,46 31,26 

 

Tabela 4 - Características da barra – Teste de Eficiência 

N° 

MASSA DA 
PLACA DE 
TESTE (g) 

MASSA DE 
METAL 

DEPOSITADO 
(g) 

Posição 
de 

soldagem 

Corrente 
de 

soldagem 
(A) 

Tensão 
de 

soldagem 
(V) 

Tempo de 
soldagem(s) 

Antes Depois 

1 759,52 782,75 23,23 Plana 105 30,5 66,9 

2 782,75 807,01 24,26 Plana 105 30,5 70,2 

3 821,90 844,91 23,01 Plana 105 30,5 66,9 

4 784,58 808,70 24,12 Plana 105 30,5 66,2 

5 479,77 502,87 23,10 Plana 105 30,5 86,1 

6 502,87 524,54 21,67 Plana 105 30,5 83,3 

7 746,87 767,32 20,45 Plana 105 30,5 85,7 

8 767,32 789,59 22,27 Plana 105 30,5 90,6 

 

Tabela 5 - Taxa de fusão, taxa de deposição e rendimento 

N° 

TAXA (kg/h) 
TAXA ESPECÍFICA (x10-2 

kg/hA) 
RENDIMENTO  

De Fusão De Deposição De Fusão De Deposição (%) 

1 1,701 1,250 1,620 1,191 73,51 

2 1,704 1,244 1,623 1,185 72,98 

3 1,731 1,238 1,560 1,116 71,53 

4 1,814 1,312 1,649 1,192 72,30 

5 1,298 0,966 1,236 0,920 74,42 

6 1,282 0,936 1,221 0,891 73,01 

7 1,175 0,859 1,119 0,818 73,09 

8 1,243 0,885 1,183 0,843 71,24 
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Na soldagem com eletrodos revestidos parte da massa do eletrodo é perdida, seja com 

a escória gerada no processo, com os respingos, fumos e gases devido à queima de 

elementos do revestimento, fatores que influenciam no rendimento do eletrodo. A taxa de 

deposição, isto é, a quantidade de material depositado por unidade de tempo, depende de 

vários fatores, incluindo o processo de soldagem, o tipo, o diâmetro e o comprimento do 

eletrodo, a polaridade e o nível da corrente (FORTES, 2005). 

Seguindo o procedimento relatado, foram definidas taxa de deposição e taxa de 

fundição, assim como o rendimento para cada classe de eletrodo. Apesar de apresentarem 

faixas de rendimento similares ao dos eletrodos E-7018 encontrado no mercado, o eletrodo 

“impermeável” da Elbras, classificado como E7018 H4 R, apresentou taxa de fusão e de 

deposição relativamente maiores. Resultados estes, como mostrados resumidamente na 

Tabela 6, foram previstos pelos técnicos e soldadores envolvidos com o trabalho aqui descrito. 

Estes definiram o eletrodo, durante o procedimento de soldagem, como “um eletrodo mais 

doce” em suas falas, ou seja, avaliaram o eletrodo de classe E-7018 H4 R como um eletrodo 

de maior taxa de deposição, de melhor manuseio para o soldador e, por consequência, mais 

fácil de ser soldado, requisitando um tempo menor de soldagem para preenchimento do 

mesmo tipo de junta quando comparado com o eletrodo revestido da classe E-7018.   

 

Tabela 6 - Taxas e eficiência dos eletrodos  

Tipo de 
Eletrodo 

TAXA (kg/h) 
TAXA ESPECÍFICA          

(x10-2 kg/hA) 
RENDIMENTO  

De Fusão 
De 

Deposição 
De Fusão 

De 
Deposição 

(%) 

E-7018 H4 R 1,72 ± 0,05 1,25 ± 0,03 1,62 ± 0,04 1,19 ± 0,04 72,6 ± 0,9 

E-7018 1,26 ± 0,06 0,91 ± 0,05 1,20 ± 0,05 0,87 ± 0,05 73,1 ± 1,3 

 

 

5.1.3 Confecção das juntas soldadas (FAFEN-SE) 

O Núcleo de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Sergipe forneceu a 

chapa de aço (ASTM A36) para que fossem confeccionadas as juntas necessária na FAFEN-

SE. A chapa foi transportada da universidade até a fábrica para que o processo de corte fosse 

realizado. A Figura 18 ilustra a chapa sendo retirada do veículo de transporte. 
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Figura 18 - Transporte da chapa de aço para corte 
 

Foi disponibilizada pela FAFEN-SE, para a confecção das juntas, a máquina de 

movimento automatizado para processo de corte por oxiacetileno, conhecida como “tartaruga” 

[Figura 19 (a)], assim como operador especializado para a tarefa (caldeireiro especializado). 

Foram cortados um total de 14 unidades (7 pares) – Figura 19 (b) – para a confecção das 

juntas a qual sofreram processo de soldagem. 

 

  

Figura 19 - “Tartaruga” usada para corte da chapa (a) e chapas cortadas (b) 
 

Para a confecção dos chanfros nas juntas foram usados a “tartaruga” e esmerilhadeira 

para acabamento. Foi respeitado o ângulo de bisel requisitado pela AWS 5.1, sendo o mesmo 

verificado pelo inspetor de solda responsável pelo procedimento de soldagem, usando um 

calibre de solda como ferramenta de medição. A Figura 20 (a) mostra a chapa chanfrada e a 

Figura 20 (b) a medição do ângulo. 

(a) (b) 
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Figura 20 - Chanfro realizado (a) e medição do ângulo (b) 
 

Após biselar as chapas, tornou-se possível a soldagem da junta de teste, onde foi 

confeccionado o aparato de soldagem (“cachorrinho”) para assegurar o correto 

posicionamento das juntas durante o procedimento, evitando o desalinhamento e 

empenamento da junta devido ao calor imposto durante a soldagem – a norma americana de 

soldagem aceita o máximo de inclinação da junta de 5°. Logo, foram posicionados os aparatos 

de soldagem e o cobre junta, como mostra a Figura 21, respeitando as dimensões requisitadas 

pela norma AWS 5.1, como por exemplo, a abertura de nariz. 

 

 

Figura 21 - Posicionamento da junta – (a) chapa para os “cachorros”; (b) 
posicionamento e medição da abertura; (c) e (d) aparato pronto 

 

Foi instalado um alicate amperímetro para o registro de variáveis (corrente e tensão) 

importantes durante o procedimento para controle de qualidade do cordão de solda a ser 

depositado, necessário para o Acompanhamento de Qualificação de Procedimento de 

Soldagem (AQPS) que foi redigido após soldagem das juntas. A Figura 22 ilustra a instalação 

do alicate amperímetro e ferramentas de medição da temperatura de pré-aquecimento e 

(b) (d) 

(a) (c) 

(a) (b) 
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temperatura de interpasse, comprimento e largura do passe, e tempo de soldagem e 

velocidade de avanço [amperímetro (a), pirômetro infravermelho (b), cronômetro (c) e 

paquímetro (d)]. 

 

 

Figura 22 - Ferramentas de medição usadas para AQPS – amperímetro (a), pirômetro 
infravermelho (b), cronômetro (c) e paquímetro (d) 

 

O backing (cobre-junta) de aço carbono foi usado para possibilitar a soldagem das 

juntas, já que, apesar de inferir dificuldade para a retirada dos corpos de prova devido a 

fundição do mesmo com o metal de adição, é indicado no caso de uma abertura de raiz 

elevada. A Figura 23 mostra os primeiros passes da soldagem da junta utilizando-se o backing 

de aço-carbono. 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) 
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Figura 23 - Soldagem da junta de teste, backing de cobre / aço 
 

Foi iniciada a soldagem das juntas das quais seriam retirados os corpos de prova. 

Todo o procedimento para confecção dessas juntas teve duração total de 24 horas de 

trabalho, sendo essas distribuídas em 3 dias úteis. Após a soldagem de cada junta, as 

mesmas foram enumeradas para registro de dados, como mostrado na Figura 24, seguindo a 

sequência de numeração das juntas soldadas para testes já realizadas pela FAFEN. O 

agrupamento das juntas soldadas foi realizado visando a segregação das classes de eletrodos 

estudados, ou seja, as juntas enumeradas em 19, 20 e 21 foram soldadas e agrupadas junto 

a classe de eletrodo E-7018 H4 R (grupo dos eletrodos “impermeáveis” nomeados como I1, 

I2 e I3 respectivamente), e as juntas 22, 23 e 24 foram soldadas e agrupadas junto a classe 

eletrodo E-7018 (grupo dos eletrodos “convencionais” nomeados como C1, C2 e C3 

respectivamente), como visualizado na Tabela 7. 

 

 

Figura 24 - Vista superior da junta soldada 
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Tabela 7 - Grupo das juntas confeccionadas por classe de eletrodo 

Classe do Eletrodo  E-7018 H4 R E-7018 

Junta / Grupo 

19 / I1 22 / C1 

20 / I2 23 / C2 

21 / I3 24 / C3 

 

As normas relevantes exigem que as especificações dos procedimentos que serão 

adotados para sua execução sejam preparadas e qualificadas antes da execução da 

soldagem de produção. Este processo permite uniformizar e manter o registro das condições 

especificadas de soldagem para controle do processo e eventual determinação de causas de 

falha, visando demonstrar que soldas adequadas podem ser obtidas através do procedimento 

proposto (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2009). Desta forma, todos os dados 

necessários para a qualificação do procedimento de soldagem foram registrados, sendo estes 

dados: temperatura de interpasse e pré-aquecimento, ordem de deposição dos passes de 

soldagem, amperagem, tensão, velocidade de avanço e diâmetro e classificação do 

consumível. Esses dados estão relatados junto ao Acompanhamento de Qualificação de 

Procedimento de Soldagem (AQPS) no Anexo B deste trabalho. As Figuras 25 e 26 

exemplificam uma das AQPS geradas. 

A FAFEN pretende realizar o registro das AQPS geradas, assim como os resultados 

dos ensaios destrutivos (tração e impacto), visando a formulação de um Registro de 

Qualificação de Procedimento de Soldagem – RQPS. “A Especificação de Procedimento de 

Soldagem (EPS) é um documento no qual os valores permitidos de diversas variáveis do 

processo estão registrados para serem adotados, pelo soldador ou operador de soldagem, 

durante a fabricação de uma junta soldada” (MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2009). 

O RPQS deve ser referido pela EPS, servindo como atestado de sua adequação aos critérios 

de aceitação estabelecidos. 

 

 



 

Figura 25 - Acompanhamento da Qualificação de Procedimento de Soldagem – 1/3 
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Figura 26 - Acompanhamento da Qualificação de Procedimento de Soldagem – 3/3 
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Através do ensaio de macrografia foi possível visualizar as disposições dos 

passes em cada camada de solda depositada. Corte, lixamento e polimento foram 

realizados visando possibilitar a visualização em microscópio. Foram usadas lixas com 

granulometria entre 80 e 1500, e pasta de diamante de 3 µm. Logo após foi realizado 

ataque com Nital a 2% e visualização em microscópio. Uma macrografia realizada pode 

ser visualizada na Figura 27. O microscópio utilizado foi o AxioCam ERZ 5s Stermi 2000-

C da ZEIZZ, localizado no laboratório de caracterização de materiais do Departamento 

de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

Figura 27 - Macrografia realizada em junta soldada 
 

Esse exame macrográfico permitiu observar que o procedimento de soldagem 

executado está de acordo com o que determina na norma AWS 5.1. A norma exige entre 

cinco e sete camadas de solda. As juntas soldadas possuem 6 (seis) camadas de 

deposição com dois cordões de solda por camada, sendo realizado 3 (três) passes na 

camada final de acabamento.   

 
5.2 Ensaio por Impacto – Charpy-V 

 

5.2.1 Confecção dos corpos de prova – Charpy-V 

Para a confecção dos corpos de provas procurou-se atender às recomendações 

presentes na norma da Associação Americana de Soldagem (American Weldding 

Society – AWS 5.1). 

Todo o procedimento e mão de obra necessária para a usinagem dos corpos foi 

fornecido e realizado junto ao SENAI DR/SE (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – Departamento Regional de Sergipe) no CETCC (Centro de Educação e 

Tecnologia – Coelho e Campos). 
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A norma americana recomenda que, para cada junta confeccionada, sejam 

desprezados 25,4 mm (1 polegada) da junta no sentido do cordão de solda em cada 

extremidade. Logo foi delimitada a região útil para a confecção dos corpos de prova 

Charpy e de tração, como mostrado na Figura 28(a). Para a realização do corte utilizou-

se uma serra automática, ilustrada na Figura 28(b). A retirada dos corpos foi feita 

conforme apresentado na Figura 9, do Capítulo 4 deste trabalho. 

 

 

Figura 28 - Junta delimitada (a) e processo de corte (b), respectivamente 
 

A norma AWS 5.1 aconselha que para a qualificação de um procedimento deve 

ser confeccionado uma junta chanfrada em “V”, e que desta junta devem ser retirados 

cinco corpos de prova para o Ensaio de Impacto por Charpy-V e um corpo para Ensaio 

de Resistência à Tração. Como foram confeccionadas seis juntas para a qualificação 

dos eletrodos (três juntas para o eletrodo E7018 e três juntas para o eletrodo E7018 H4 

R), a confecção resultou um total de 30 corpos de provas de impacto e 6 corpos de 

prova para ensaio de tração. A Figura 29 ilustra as partes retiradas de uma das juntas 

para posterior usinagem dos corpos de prova de impacto Charpy. 

 

 

Figura 29 - Peças retiradas das juntas soldadas 
 

Após essa etapa de corte, para atender as dimensões exigidas pela AWS 5.1, 

apresentadas na Figura 11 do Capítulo 4, as peças foram usinadas por fresagem. A 

(a) (b) 
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máquina utilizada foi a Fresadora Ferramenteria do tipo Vertical Diplomata 3001. A 

Figura 30 apresenta a peça posicionada para o procedimento de fresagem, mostrando 

vista panorâmica do equipamento (a), posicionamento da peça (b) e processo de 

usinagem em execução(c).  

 

 

Figura 30 - Confecção dos corpos de prova na fresa – vista panorâmica (a), 
posicionamento da peça (b) e procedimento de fresagem (c) 

 

 Todo o procedimento de desbaste e acabamento foi realizado na fresadora. Para 

definição dos parâmetros de usinagem (velocidade de avanço, rotação, etc.) e seleção 

da ferramenta foi considerado a dureza do metal de adição – E-7018. 

A norma AWS 5.1 exige que para a confecção dos corpos de prova para o ensaio 

de impacto, as dimensões da seção quadrada devem ter 0,025 mm de erro. Para atingir 

esse grau de incerteza seria necessário o uso de uma máquina retífica no processo de 

acabamento, porém esse processo não foi realizado, pois a máquina não estava 

disponível no SENAI/SE no momento da usinagem. O acabamento foi realizado na 

máquina fresadora e todos os corpos de prova apresentaram medida da seção 

quadrada igual a 10 ± 0,05 mm. 

Como detalhado na Figura 12 do Capítulo 4, os corpos de prova Charpy-V devem 

apresentar entalhe de 2,000 ± 0,025 mm de profundidade, ângulo de abertura de 45° e 

raio de entalhe igual a 0,250 ± 0,025 mm. Este entalhe foi realizado na Máquina de 

Entalhe Manual do Núcleo de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de 

Sergipe. Esta máquina apresenta direção de conformação horizontal no sentido 

(a) 

(b) 

(c) 
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descendente com dentes, em forma de cunha, fixado ao eixo movido. Esses dentes são 

responsáveis por dar profundidade e forma ao entalhe. A Figura 31 mostra a máquina, 

ilustrado vista panorâmica Figura 31 (a), frontal Figura 31 (b) e lateral Figura 31 (c). 

 

 

Figura 31 - Máquina de entalhe manual – visão panorâmica (a), frontal (b) e 
lateral (c) 

 

A Figura 32 mostra o microscópio usado para a medição da profundidade de 

entalhe realizado nos corpos de prova para ensaio de impacto. 

 

 

Figura 32 - Microscópio utilizado para medição da profundidade dos entalhes 
 

 

(a) (c) 

(b) 
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Devido a um limitador da máquina, esta não permite a conformação do entalhe 

com uma profundidade igual a 2,0 mm. Este fato impossibilitou o cumprimento da norma 

nesse quesito. Desta forma, optou-se pela restrição da dimensão da profundidade do 

entalhe dentro de uma faixa, entre 1,85 e 1,95 mm. A Tabela 8 e a Figura 33 apresentam 

a média e o desvio padrão dos valores de profundidade de entalhe encontrados nos 

corpos de prova, sendo esses valores agrupados de acordo com o número da junta de 

qual foram retirados os corpos de prova. 

 

Tabela 8 - Profundidade do entalhe nos corpos de prova Charpy-V 

Entalhe do Corpo de Prova – Charpy-V 

Eletrodo E-7018 H4 R Eletrodo E-7018 

Grupo Entalhe (mm) Grupo Entalhe (mm) 

I1 1,88 ± 0,03 C1 1,93 ± 0,06 

I2 1,87 ± 0,01 C2 1,93 ± 0,06 

I3 1,91 ± 0,06 C3 1,90 ± 0,02 

 

 

Figura 33 - Profundidade do entalhe realizado nos corpos de prova de impacto 
 

5.2.2 Metodologia do ensaio por impacto – Charpy-V 

A Figura 34 (a) a (d) ilustra a máquina de ensaio de impacto por Charpy utilizada 

e o posicionamento do corpo de prova para realização do ensaio. O ensaio seguiu as 

seguintes etapas: 

- Levantamento e fixação do pêndulo através de acionamento eletrônico – Figura 

34 (a); 

- Posicionamento do corpo de prova com uso de gabarito para correta 

centralização, - Figura 34 (b); 
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- Liberação do pêndulo para impacto e, após impacto, parada do mesmo em 

posição de leitura – Figura 34 (c); 

- Medição de energia de impacto absorvida na escala da Máquina de Ensaio por 

Impacto 

 

 

Figura 34 - Máquina de ensaio por impacto, pêndulo levantado (a), 
posicionamento do corpo de prova (b) e parada do pêndulo para medição (c) 

 

5.2.3 Resultados do ensaio de impacto – Charpy-V 

Os corpos de prova, como já mencionado, foram agregados por grupos 

referentes às juntas aos quais foram retirados. Os resultados obtidos no ensaio de 

impacto por Charpy-V foram agregados da mesma forma, sendo informada a média de 

energia absorvida obtida nos ensaios dos corpos de cada grupo, assim como seu desvio 

padrão. O ensaio foi realizado à temperatura ambiente e os resultados estão informados 

na Tabela 9 e na Figura 35.  

 

Tabela 9 - Resultado do ensaio de impacto Charpy-V 

Ensaio de Impacto – CHARPY-V 

Eletrodo E-7018 H4 R Eletrodo E-7018 
Especificação da  

AWS E-7018 

Grupo Energia Média(J) Grupo Energia Média(J) Energia média (J) 

I1 176,5 ± 5,89 C1 203,5 ± 6,61 

80 
I2 167 ± 19,77 C2 196,5 ± 19,42 

I3 162 ± 19,69 C3 209,5 ± 8,39 

Média 168,5 ± 16,16 Média 203,2 ± 12,83 

 

Os resultados referentes ao ensaio de impacto evidenciam que a energia 

absorvida por todos os corpos de prova foi superior ao mínimo exigido pela norma AWS, 

que é de 80 J à temperatura ambiente. 

 

(a) 

(b) 

(b) (c) 
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Figura 35 - Resultado do ensaio de impacto Charpy 
 

Os resultados referentes ao ensaio de impacto em temperatura ambiente, 

evidenciaram que os corpos de prova do eletrodo da classe E-7018 apresentaram maior 

absorção de energia ao impacto (cerca de 17%) quando comparado ao eletrodo da 

classe E-7018 H4 R. Felizardo (2011) realizou o mesmo ensaio de impacto com os 

corpos de prova à temperatura de -30°C, sendo que os corpos ensaiados apresentaram 

comportamento parecidos, ou seja, a energia absorvida pelo eletrodo E-7018 H4 R (64 

J) foi menor que o eletrodo E-7018 (105 J).  

Nenhum corpo de prova Charpy rompeu completamente, o que sugere tipo de 

fratura dúctil. A superfície da fratura resultante do ensaio pode ser avaliada, quanto ao 

seu aspecto, por um exame visual que determina se a fratura foi fibrosa (dúctil) ou 

cristalina (frágil) (SOUZA, 1982). Foram realizados registros de imagens dos corpos de 

prova já rompidos para visualização da superfície fraturada, sendo as imagens 

agrupadas por peças e lote referente a juntas soldadas, visando a ilustração e avaliação 

da fratura como sendo dúctil ou frágil. Como não houve rompimento completo não foi 

possível realizar a imagem das duas metades dos corpos de prova, desta forma, foram 

registradas as imagens da região unida (vista superior) e da região da fratura (interna). 

A Figura 36 demonstra imagens retiradas de alguns corpos de prova, ilustrado a vista 

superior (a), inferior (b) e interna (c) e (d) do corpo rompido. Todos os registros de 

imagens referentes a ruptura dos corpos de prova podem ser visualizados no Apêndice 

A. 
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Figura 36 – Ruptura dos corpos de prova do E-7018 H4 R e do E-7018 após 
ensaio de impacto. Vista superior (a) e inferior (b) do corpo rompido, e vista 

interna, mostrando às superfícies de fratura (c) e (d) 

 
As imagens mostram que os corpos de prova, em sua superfície de ruptura, 

apresentam aparência fibrosa em grande parte da superfície, evidenciando a fratura 

dúctil tanto dos corpos de prova do eletrodo E-7018 quanto do eletrodo E-7018 H4 R.  

 

5.3 Ensaio de Tração 

 
5.3.1 Confecção dos corpos de prova para tração 

O corpo de prova a ser retirado da junta para realização do ensaio de tração, 

deve ser constituído somente pelo metal de adição, sendo a localização da retirada e 

as dimensões do mesmo ilustrada nas Figura 9 e 10, respectivamente, do Capítulo 4.  

Para a retirada do corpo de prova foi empregado, como já citado, corte por serra. 

Após esse processo o mesmo foi usinado no torno para obtenção das dimensões finais 

de acordo com a norma. Como, após o corte, a peça apresentava seção retangular, foi 

inicialmente necessário a utilização de uma placa de 4 (quatro) castanhas para fixação 

do material. São ilustrados um torno mecânico na Figura 37 com mesmo funcionamento 

do usado para a confecção dos corpos de prova de tração, e as placas de fixação do 

material, de quatro castanhas e a três castanhas. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (c) 

(b) (d) 
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Figura 37 - Torno mecânico com as placas de quatro e três castanhas (VICTOR & 
BUONO, 2014) 

 

Com o material posicionado na placa de quatro castanhas, o mesmo sofreu 

desbaste até alcançar diâmetro igual a 9,5 mm – ver Figura 13, Capítulo 4. Alcançado 

o diâmetro desejado, retirou-se o excesso com o uso de serra manual. O material 

usinado resultou em um cilindro uniforme retirado somente do metal depositado pela 

soldagem dos eletrodos E-7018 e E7018 H4 R. 

Foi utilizado a placa de três castanhas, já que facilitava a centralização do 

material de formato cilíndrico junto ao eixo de trabalho do torno mecânico, para a 

usinagem do comprimento útil do corpo de prova, sendo o material desbastado até o 

diâmetro de 6,4 mm, conforme especificação da AWS. O passo seguinte resumiu-se no 

perfilhamento da região do corpo de prova situada entre o comprimento útil e a 

extremidade a qual será posicionada a garra de fixação. Utilizou-se de uma ferramenta 

de corte apropriada para este tipo de trabalho, tendo raio de perfil igual a 5,0 mm, 

superior ao mínimo requisitado pela norma de 4,8 mm. Foram realizados registros de 

imagem durante toda a usinagem dos corpos de prova para o ensaio de tração e 

ilustrados na Figura 38 de (a) a (f), mostrado a junta a ser usinada (a), o material 

desbastado (b), usinagem até diâmetro desejado (c), o cilindro retirado (d), 

perfilhamento (e) e o corpo de prova de tração (f) resultante. 

 

Placas de 4 castanhas 

Placas de 3 castanhas 

Torno mecânico 
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Figura 38 - Usinagem dos corpos de prova de tração. Junta a ser usinada (a), 
desbaste do material (b), usinagem até diâmetro desejado (c), cilindro retirado 

(d), perfilhamento (e), corpo de prova de tração (f) 
 

Foram confeccionados seis corpos de prova no total em um período de 4 

semanas. Todos os requisitos, parâmetros de usinagem e dimensões dos corpos de 

prova, exigidos pela norma americana de soldagem AWS 5.1 foram atendidos 

rigorosamente, proporcionando confiabilidade nos resultados fornecidos durante o 

ensaio de tração realizado. 

5.3.2 Metodologia do ensaio de tração 

O objetivo desse experimento foi o de verificar as propriedades mecânicas de 

três amostras do metal de adição do eletrodo E-7018 em comparação com três amostras 

do eletrodo E-7018 H4 R. O ensaio de tração foi realizado no Núcleo de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal de Sergipe. A Figura 39 (a) a (d) mostra imagens 

durante um dos ensaios de tração realizado. 

As especificações dos eletrodos revestidos são classificadas de acordo com o 

tipo de corrente, tipo de revestimento, posição de soldagem e propriedades mecânicas 

do metal depositado. A norma americana de soldagem AWS 5.1 exige que para eletrodo 

da classe E7018 o limite de resistência do metal depositado seja maior ou igual a 490 

MPa (70 ksi), que a tensão de escoamento seja de 400 MPa (58 ksi), e que o percentual 

de alongamento seja no mínimo de 22%.  
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Figura 39 - Ensaio de tração: Máquina de ensaio (a), Garra com o corpo de prova 
fixado (b) e rompido (c), sistema gerando gráfico (d) 

 

5.3.3 Resultados e discussão do ensaio de tração 

As informações relacionadas às amostras estão dispostas na Tabela 10 onde é 

possível observar os valores obtidos para o ensaio. 

 

Tabela 10 - Dados obtidos no ensaio de tração 

C.P. 
Diâmetro 

médio 
Comprimento 

Útil 

Área 
da 

seção 
inicial 

Limite de 
Escoamento 

Limite de 
Resistência 

Alongamento 

# mm mm mm² kN MPa kN MPa 
mm 

% 
Lf 

I1 6,4 25,4 32,17 16,56 514,782 20,16 626,691 31,6 24,41 

I2 6,4 25,4 32,17 16,72 519,756 19,32 600,579 33,1 30,32 

I3 6,4 25,4 32,17 16,14 501,726 19,36 601,822 34,1 34,25 

C1 6,4 25,4 32,17 15,00 446,288 17,98 558,924 33,6 32,28 

C2 6,4 25,4 32,17 14,44 448,880 17,86 555,194 33,3 31,10 

C3 6,4 25,4 32,17 14,22 442,041 17,70 550,220 32,1 26,38 

Executante: Rafael S. Rolemberg Data: 03/04/2014 

 

A máquina de tração disponibiliza em formato de texto todos os pontos 

registrados referentes às cargas aplicadas e deformações ocorridas durante todo o 

ensaio. Através das deformações obtidas durante os ensaios e o comprimento útil dos 
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corpos-de-prova foram determinados os alongamentos resultantes para cada instante 

dos ensaios de tração. As curvas da relação tensão e alongamento foram construídas, 

utilizando-se o software ORIGIN 9.0, de cada corpo-de-prova ensaiado. A Figura 40 (a) 

e (b) ilustram as curvas geradas através dos ensaios dos corpos de prova, sendo 

agrupadas por classe de eletrodo (E-7018 e E-7018 H4 R). Todas as curvas geradas 

podem ser visualizadas separadamente no Apêndice B. 

 

 

Figura 40 - Curvas de Tensão X Deformação dos corpos de prova tração para 
eletrodo E-7018 H4 R (a) e E7018 (b) 

 

De maneira geral, os metais depositados apresentaram comportamento dúctil 

durante os ensaios de tração, com nítidas regiões de deformação elástica e, 

posteriormente, deformação plástica sem o aumento expressivo da tensão. Todas as 

características de fratura dúctil, definidas por Souza (1982) e apresentadas no Capítulo 

3 deste trabalho, podem ser visualizadas nos corpos de provas ensaiados, os quais são 

ilustrados na Figura 41, que demonstra o aspecto das rupturas ocorridas. Os corpos de 

prova são agrupados de acordo com a junta das quais eles foram retirados. 

(a) (b) 
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Figura 41 - Aspecto da ruptura nos corpos de prova de tração 
  

As propriedades mecânicas do metal de solda depositado pelo eletrodo 

impermeável foram satisfatórias, já que o limite de escoamento e resistência do metal 

do mesmo encontram-se bem acima dos mínimos especificados (400 MPa e 490 MPa 

respectivamente) e dos valores referentes ao eletrodo E-7018. Os eletrodos 

apresentaram média percentual de alongamento similares, atingindo o mínimo de 22% 

de alongamento exigidos pela norma AWS. 
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6. CONCLUSÃO 

O presente trabalho, teve como foco o estudo do metal de solda depositado pelos 

eletrodos revestidos classificados como E-7018 H4 R da Elbras Eletrodos Ltda e E-7018 

comumente encontrado no mercado. Para a classe de eletrodos (E-7018), a mudança 

no aglomerante do revestimento causou efeitos relevantes sobre os seus desempenhos 

relativos à fabricação, ao armazenamento, operação e às propriedades mecânicas. Não 

é apropriado dizer qual eletrodo é melhor, pois cada um dos eletrodos avaliados possui 

características que os tornam ideais a alguma aplicação.  

Testes e ensaios realizados neste trabalho nos permite concluir que: 

1. Ambos eletrodos apresentaram cordão de solda com bom acabamento; 

2. O eletrodo E-7018 H4 R apresenta um arco elétrico mais estável, com boa 

ignição e manutenção, porém com reignição dificultada pela presença da escória 

na ponta do eletrodo; 

3. A escória gerada pelo eletrodo E-7018 apresentou melhor destacabilidade e 

uniformidade do que o eletrodo E-7018 H4 R; 

4. Os eletrodos apresentaram rendimento de deposição similares, no entanto o E-

7018 H4 R obteve maior taxa de deposição, resultando em menor tempo de 

soldagem e melhor manuseio de operação durante a soldagem; 

5. O E-7018 é capaz de absorver uma maior quantidade de energia de impacto, 

cerca de 17%;  

6. Todos os corpos de prova ensaiados apresentaram fratura do tipo dúctil, tanto 

no ensaio de impacto quanto no de tração; 

7. As classes de eletrodos estudadas apresentaram faixa de alongamento com 

valores similares;  

8. O eletrodo E-7018 H4 R apresentou limite de resistência a tração superior ao 

eletrodo E-7018, cerca de 10%, assim como tensão de escoamento superior, 

cerca de 15%. 
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8. ANEXOS 

 
 
8.1 Anexo A - Marcos Presentes na Evolução da Soldagem 

 

1801 Sir Humphey Davis descobre o fenômeno do arco elétrico 

1836 Edmund Davy descobre o Acetileno 

1885 N. Bernardos e S. Olsewski depositam patente do processo de soldagem por 
arco elétrico 

1889 N.G. Slavianoff e C. Coffin substituem o eletrodo de grafite por arame 
metálico 

1901 Fouché e Picard desenvolvem o primeiro maçarico industrial para soldagem 
oxiacetilênica 

1903 Goldschmidt descobre a solda aluminotérmica 

1907 O. Kjellberg deposita a patente do primeiro eletrodo revestido 

1919 C. J. Halsag introduz a corrente alternada nos processos de soldagem 

1926 H.M. Hobart e P.K. Denver  utilizam gás inerte como proteção do arco 
elétrico 

1930 Primeiras normas para eletrodo revestido nos EUA 

1935 Desenvolvimento dos processos de soldagem TIG  e Arco Submerso 

1948 H.F. Kennedy desenvolve o processo de soldagem MIG 

1950 França e Alemanha desenvolvem o processo de soldagem por feixe de 
elétrons 

1953 Surgimento do processo MAG 

1957 Desenvolvimento do processo de soldagem com arame tubular e proteção 
gasosa 

1958 Desenvolvimento do processo de soldagem por eletro-escória , na Rússia 

1960 Desenvolvimento de processo de soldagem a laser, nos EUA 

1970 Aplicados os primeiros robôs nos processos de soldagem 

  

 



55 
 

8.2 Anexo B – Acompanhamento de Qualificação de Procedimento de Soldagem 
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9. APÊNDICES 

9.1 Apêndice A – Aspecto dos Corpos de Prova Fraturados – Charpy-V 
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9.2 Apêndice B – Gráficos do Ensaio de Tração – E-7018 H4 R e E-7018 
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