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Introdução: O ferro era produzido por redução direta (processo em que o minério de
ferro era misturado com o carvão em brasa e soprado, ocorrendo assim a redução do
oxido de ferro pelo carbono, produzindo-se ferro metálico sem fusão do metal) e
conformado por martelamento na forma de blocos com uns poucos quilogramas de
massa.Nesse tralho vamos analisar a influência do aporte térmico no perfil de dureza
do aço SAE1045. Vamos também analisar alguns pelo ensaio de dureza vikings e na
ZTA, averiguando assim se a dureza foi ou não influenciada dentro e fora da ZTA e
sua variação. Objetivo: Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica, demonstrando a
interferência do aporte térmico no perfil de dureza do aço, levando em conta os
principais processos de soldagem a arco elétrico, demonstrando alguns métodos de
ensaio de dureza dos metais. Metodologia: Será realizado ensaio de dureza, em uma
determinada quantidade de corpos de prova, proveniente do aço SAE1045. Estes terão
espessura de 25mm e serão submetidos ao processo de soldagem em laboratórios
especificos para análise de resultados, um localizado no Unilestee outro em uma
empresa de Ipatinga-MG. O perfil de dureza será elaborado a partir de análises que
considerem todas as três regiões da junta soldada, com pelo menos dois pontos de
dureza por cada região(ZF, ZAC e MB). Vale ressaltar que irá ser realizado a medição
de microdureza Vickers. Resultados: Espera se encontrar uma grande variação do
perfil de dureza do aço quando houver pré aquecimento ou não, demonstrando que em
aços de baixa liga o aporte térmico exerce uma influência muito grande desde os ponto
mais críticos aos mais simples. Conclusão: Se foi influenciável ou não o aporte térmico
no perfil de dureza do aço SAE 1045.
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