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RESUMO

O fato de acontecer a estricçao localizada em cha-

pas estiradas biaxialmente não é explicado pelas análises clãs_

sicas da instabilidade plástica, que.consideram o material co-

mo um sólido contínuo. MARCIIÍI&K e KüCZINSKI postularam que o

material possui inicialmente heterogeneidades que se desenvol-

vem e podem levar uma chapa a falhar pelo processo de estricçao

localizada , em estiramento biaxial. Muito se tem discutido

sobre a natureza destas heterogeneidades.

Nes-te—trabalho-,- após o levantamento das Curv-is Li-
mite de Conformação (CLC) e a discussão de alguns fatores que

influenciam na conformabilidade de chapas de aço doce acalmado

ao alumínio, pré-deformadas por tração uniaxial e estiramento

biaxial simétrico, foi estudado experimentalmente o desenvol-

vimento de heterogeneidades microestruturais como defeitos in~

ternos e superficiais, caracterizados por inclusões,trincas,po

ros e rugosidade, no regime de deformações homogêneas^

uComo complemento e a titulo de comparação com o a-

ço acalmado, estuda-se o comportamento da-rugosidade superfi-

cial em chapas de aço doce efervescente com a deformação..

1 Os resultados indicam que, na faixa de deformações

homogêneas estudada, a evolução de defeitos superficiais, prin

cipalmente o relevo destas chapas, parece ser mais importante

que de defeitos internos. Estas observações podem ser uma das

possíveis explicações para o desenvolvimento de estricçao loca

lisada em chapas estiradas biaxialmente. ( X>' ̂~;>'. •)•
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ABSTRACT

t The phenomenon associated with the formation of a

localized neck in biaxially stretched sheets is , forbidden by

the classical analyses of plastic instability, which consider

the material as a continuum solid. MARCINIAK and KUCZINS£I pois

tulated that heterogeneities in the material could Jtéad the

sheets to failure by the process of localized necicing in biaxial

stretching. There has been considerable discussion about the

nature of thesejieterogeneities.

T.-rt this wsck, ̂ f ter determining the Forming Limit

Diagrams (FLD) and discussing some changes in formability of

mild aluminum-killed steel sheets, prestrained by various amoun

ts by uniaxial tension and symmetrical biaxial stretching modes,

the microstructural heterogeneities developed during uniform

deformation, such as, internal and superficial damage, caracte-

rized by inclusions, cracks, pores and surface roughness, were

studied experimentally^.

Cln addition, the surface roughness behaviour of

rimmed mild steel sheets developed during uniform deformation by

uniaxial tension and symmetrical biaxial stretching modes, was

studied-.
\

vThe results showed that, in the range of uniform de

formation, the evolution of superficial damage, mainly the re-

lief of these sheets, seems to be more important than internal

damage. These observations could be a possible explanation

for the development of localized necks in biaxially stretched

sheets, f j::.:! iV. ) .

i
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CAPÍTULO

INTRODUÇÃO

Desde o advento das curvas limite de conformação,do

ravante CLC, em meados da década de 60, cujos precursores fo-

ram KEELBR e GOODWIN , devidas principalmente âs neces-

sidades da indústria automobilística, muitos pesquisadores tem

se preocupado em levantá-las para os diversos materiais e

estabelecer os parâmetros que nelas influem.

Na COPPE-UFRJ tem sido feitos muitos trabalhos nes

te campo, principalmente em aço efervescente e acalmado. Inici-

almente a preocupação foi o levantamento das CLC para determina

dos materiais,como aço efervescente e aço inox , estudand£

-se o comportamento macroscópico do material. Mostrando a uti-

lização de um simples sistema punção-matriz para a determinação

da aptidão â conformação mecânica de chapas metálicas, MOSCA e
(•*)

col. levantaram CLC para aços efervescente e inox, cobre e

latões, preocupados ainda.com os aspectos macroscópicos.

.... -.i

Muito embora a utilidade prática das CLC seja con-

testada, por servirem exclusivamente para as chapas que lhes de

ram origem e mesmo assim com reservas, devidas ao fato de serem

levantadas para trajetórias de deformação constantes, o que na

maioria dos casos práticos não ocorre, elas tem sido usadas com

relativo sucesso. Por trajetória de deformação entenda-se. a

razão da menor pela maior deformação verdadeira no plano . da

chapa (ip= Ej/ej. / I . | .- . T - ; -

Com a finalidade de ampliar a utilização das .CLC,

desenvolveram-se as de trajetórias compostas, aproximando-as

mais dos casos reais. Neste conjunto entra o trabalho de

MELO 5 , que analisa as influências da prê-deformação por tra

ção uniaxial sobre a confcrmabilidade de chapas de aço eferves-

cente, ainda macroscopicamente.



A continuação desta linha de pesquisa na COPPE levou

ao estudo das heterogeneidades microestruturais nos aços e suas

relações ccta a oonformabilidade devido aos fatos de que inclusões

não metálicas alteram o grau de homogeneidade e as diversas pro-

priedades mecânicas dos aços/ e não se ter quantidade apreciável

de experiências que possam elucidar o aparecimento da estrição

localizada nos processos de conformação por estiramento biaxial

simétrico. Assim, surgiram os trabalhos de SOUZA e FERRAN '

procurando caracterizar metalograficamente os danos estruturais

introduzidos pelos procesos de conformação de chapa, FERRAN e

col. í?^, NÕ3REGA e col. *8) e NÕBREGA í9* estudando quantitati-

vamente a evolução de heterogeneidades microscópicas internas du

rante os processos de conformação a frio de chapas de aço efer-

vescente, nos estados de deformação plana, biaxial simétrica e

assimétrica. KUROMOTO faz este tipo de estudo também para

chapas de aço efervescente que sofreram uma prê-deformação por

tração uniaxial, procurando .verificar além da evolução de danos

internos, a sua morfologia.

Este grupo de trabalhos até aqui citados se dedicou

principalmente ao aço efervescente qualidade estampageai média,es^

tudando aspectos macro e microscópicos relacionados com sua con-

formabilidade.

Outro conjunto de trabalhos, do qual este faz parte

fez um extenso estudo em chapas de aço acalmado, onde se levanta

ram as CLC simples e compostas, sendo as prê-deformações por

tração uniaxial ou por estiramento biaxial simétrico. BARBA

fez uma análise dos efeitos da trajetória de deformação sobre à

capacidade de conformação destas chapas, além do estudo do com-

portamento da rugosidade com a deformação, bem como observações

metalograficas qualitativas nas regiões críticas das amostras.

.BOLFARINI estudou as heterogeneidades microestruturais de-

senvolvidas nas regiões próximas ã estricção localizada, tais co

mo defeitos internos, trincas superficiais e a rugosidade nos



| • estados de deformação plana e biaxial simétrica em corpos de

| prova sem pré-deformação ou com prê-deformação por estiramen-

1 to biaxial simétrico ou pof tração uniaxial.
í
|

A maioria dos trabalhos publicados nesta área, in

elusive os acima citados, tem se preocupado com os estágios f_i

nais dos processos de conformação, sem levar em conta o que

já acontecera ao material num estágio intermediário, em ter-

mos de heterogeneidades microestruturais desenvolvidas inter-

na e externamente ã chapa.

O objetivo principal deste trabalho e o estudo quan

titativo das heterogeneidades microestruturais, aqui tomadas

| como defeitos microscópicos internos e da superfície, em cha

| pas de aço acalmado qualidade estampagem profunda submetidas ã

tração uniaxial ou estiramento biaxial simétrico, no regime de

deformações homogêneas ou seja, sem gradiente de deformação -

Fazemos ainda observações metalogrãfLcas qualitativas da super

flcie polida dos corpos de prova submetidos ã tração uniaxial

visando o acompanhamento do relevo superficial com a deforma-

ção» Estas observações, assim como as medidas de rugosidade

superficial são feitas também num aço efervescente a título

de comparação com este aço acalmado.
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I CAPÍTULO I I
1
?
i REVISÃO BIBLIOGRÃFICA

i "

II.1. Curvas Limite de Conformação

II.1.1. Considerações Gerais.

Ensaios como o de tração uniaxial para determinar as

propriedades mecânicas dos materiais ( tensão de escoamento, a- .*.

a longamento, limite de resistência etc.) e ensaios simulativos das

| operações de conformação como os Erxchsen, Fukui, Swift etc., iso

ladamente, não caracterizam satisfatoriamente a conformabilida-

| de da chapa.

A necessidade de se estabelecer um critério prático

mais abrangente para a caracterização da conformabilidade de

chapas levou KEELER * e GOODWIN 2 a introduzirem as Curvas

Limite de Conformação (CLC) . Estas são determinadas experimental-

mente pelas máximas deformações principais no plano da chapa, em

certas trajetórias de deformação (p = £2/^1 )# com E2 < Ei # con-

forme mostra o esquema da figura 1.



Figura 1 - Esquema de uma CLC- ( R = Coeficiente

de anisotropia plástica normal ).

Muito embora estudos teóricos tenham sido feitos na

tentativa de se prever as CLC, este objetivo ainda não foi plensi

mente alcançado. A maior barreira se situa na ocorrência de es-

tricçao localizada na chapa estirada biaxialmente, ou seja, quan

do a trajetória de deformação é positiva (P>0). Este fato não ê

explicado pelos modelos matemáticos propostos por SWIFT e

HILL . Eles consideram o material como sólido contínuo e a

e^tricção permaneceria difusa até a fratura do material, a menos

que em algum instante tivéssemos uma direção no plano da chapa

sob deformação, em que não houvesse variação de comprimento

(d£,=0), o que não ocorreria com p>0.



t.

de
(u)

Para que pudesse ser satisfeita a condição de2=0

com p >o, surgiram duas hipóteses importantes : a primeira

dalas se deve a MARCINIAK e KUCZINSKI ** 5) doravante M-K, que

consideram a existência de heterogeneidades no material

partida, e outra, mais recente, devida a STOREN e RICE

que consideram que a superfície de escoamento do material se

modifica com a deformação e pode apresentar um vértice, ao in

vês de lisa, e a condição de2=0 seria satisfeita quando o vér

tice se tornasse suficientemente agudo.

No estudo de M-K a heterogeneidade inicial

é caracterizada por uma ranhura (B na figura 2) perpendicular

ã direção de maior deformação, representada pelo parâmetro dj2

bilitante f, tomado como f = tg/t,/ sendo t a espessura da

chapa fora da ranhura e tB a ^ua espessura dentro da ranhura.

cr

cr,

Figura 2 - Esquema da heterogeneidade

da Teoria de M-K.
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Na' região B se criaria um estado plano de deforma-

ções, durante o estiramento, que daria origem â estricção loca

lizada nesta região.

í.

II.1.2. Fatores que influem nas CLC.

I?

Além dos fatores que influem na obtenção das CLC,

como por exemplo a base de medida das deformações, o sistema u-

tilizado para deformar os corpos de prova, o local de medida

das deformações limite, gradiente de deformação, etc, exis-

tem os fatores que afetam a posição e ou formato das CLC, co-

mo tipo de material, suas propriedades mecânicas, característi-

cas microestrufcurais, espessura, composição de trajetórias de

deformação (prê-deformação).

Analises teóricas e determinações experimentais da

influência destes fatores tem sido feitas e revisadas por vá-

rios autores ' ' ' . Cabe destacar aqui os efeitos de

espessura da chapa, trajetória de deformação (macroscópicos), hei

terogeneidades microestruturais ( microscópicos), estado super-

ficial da chapa ( rugosidade superficial).

a) Macroscópicos.

x V a *') *2 °Entre outros # (
x V a *) HABERPIELD e BOYLES *2 ° * mos-

tram a influência da espessura da chapa na CLC para aços qualjL

dade estampagem extra profunda conforme figura 3.
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il

Maior

deformação

Figura 3 - Influência da espessura da chapa na CLC
/ 2 0 \

de aço para estaropagera extra profunda í

De acordo com esta figura, aumentar a espessura se-

ria um expediente capaz de melhorar a conformabilidade da chapa.
(2 0)

No entanto os autores sugerem que estas diferenças nas CLC

podem se dever a escolha inadequada do local para se medir as de-

formações limites, uma vez que a largura da região de estricçio Io

calizada seria maior no caso de chapas mais grossas e poder-se-ia

fazer a medida já dentro da região estriccionada, não sendo esta



a verdadeira deformação limite. Observam ainda que a conforma-

bilidade destas chapas, vista pelo parâmetro profundidade de co

po, não revela diferenças tão significativas.

(5)

MELO fez uma revisão minuciosa dos trabalhos pu

blicados a respeito da influência da trajetória de deformação

(prê-deformação) nas CLC, além de fazer determinações experiment

tais para o aço efervescente tipo estampagem média. Chegam a

conclusões como : — Ensaios com a seqüência de trajetórias de

deformação tração uniaxial — estiramento biaxial simétrico l£

vam ã obtenção de maiores níveis de deformação acumulada na di-

reção de deformação positiva da pré-deformação, em relação aos

limites alcançados no ensaio de estiramento biaxial simétrico re

alizado sem pré-deformação. A seqüência inversa dá resultados

inversos.

MIYADCHI procurou explicar este comportamento

estudando a variação das propriedades mecânicas de chapas de

aço devida ã pré-deformação. Assim, verificou experimentalmen-

te que a pré-deformação diminui a dutilidade e aumenta a ten-

são de escoamento anisotropicamente, dependendo da trajetória

de deformação usada na pré-de formação e da direção em que se re

tira o corpo de prova de tração para a deformação subsequente.

A variação de R (coeficiente de anisotropia planar) pode ser

vista na figura 4.
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Figura 4 - Variação de R com tipo e quantidade

de pre-deformaçao .

O fato de R a 0o da direção de pri-deformação por

tração uniaxial permanecer aproximadamente constante é confirma-

da por ACSELRAD e col^* . MIYAUCHI observa ainda mudança

nas curvas carga-elongação do material, dependendo da quantida-

de de deformação e da trajetória de deformação a que se submeteu

o material na pré-deformação. Em virtude disso se torna difícil

determinar os valores de n (coeficiente de encruamento) numa

subsequente trajetória de deformação.
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b) Microscópicos. |

É fator de rejeição de chapas conformadas mecanica-

mente, o aparecimento de estricção localizada ou da fratura dú-

til. O mecanismo de fratura dütil parece envolver três etapas,a

nucleaçao, o crescimento e a coalescência de defeitos (cavidades),

quando então o material se fratura.

A nucleaçao e crescimento de trincas (cavidades) a

partir de inclusões não metálicas ou partículas de segunda f ase pre

sentes no material, ou mesmo contornos de grão em materiais sob

deformação é um fato de há muito comprovado experimentalmente,con

forme mostram GURLAND e PLATEAU e suas citações. Indicam que

a nucleaçao de trincas tende a se localizar em regiões de concert

tração de tensões e plasticidade relativamente baixa, na inclu-

são (fratura),na interface matriz-inclusão (descolamento) ou na

matriz próxima ã inclusão. Em geral o local de nucleaçao ê de- ||

terminado pela combinação de fatores mecânicos e

Muito embora FERRAN e col. alertam para o fato

de jã se ter quantidade não desprezível de defeitos internos cias

sificados como trincas e poros em chapas de aço efervescente por

eles estudadas, provenientes do processo de fabricação, há um

consenso de que se necessita alguma deformação plástica para se

nuclear cavidades em inclusões, ou por sua fratura ou descolamen

to da matriz.

0 valor da deformação crítica para nucleaçao (e ) i

dependente do tamanho das partículas, sendo que as maiores ten-
(27)

dem a formar cavidades antes que as menores . A composição

química do par matriz-inclusão é importante no que diz respeito

às propriedades de ligação entre um e outro elemento do par, ai- .

terando assim az . e depende muito da forma e orienta-
c c -

ção das partículas *29>.
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Com estudos teóricos sobre nucleação de cavidades

a partir de partículas de segunda fase (26'30""3If) procura-se

calcular £c, ou pela comparação de energia de deformação elás-

tica localmente concentrada com a energia das superfícies gera

das, ou através da comparação das tensões na interface partí-

cula-matriz com a tensão necessária para romper a ligação par

tícula-matriz ou fraturar a inclusão- O primeiro critério sõ

fornece uma condição necessária, uipa vez que, como constataram
(30)

TANAKA e col. , as condições de energias sao satisfeitas ate

para partículas bem pequenas (<25ym) até o ponto de escoamen-

to. No entanto, a experiência mostra que, mesmo com partícu-

las grandes, se necessita alguma deformação plástica para que
(3 5)

haja a nucleação de cavidades

As cavidades, uma vez formadas, crescem com a de-

formação da matriz. Os principais modelos de crescimento de

cavidades **** * ' concordam que a fração volumétrica de

cavidades aumenta com a deformação. Segundo OJSLPND e PLATEAU "'

o crescimento de cavidades é função da concentração local de

deformações e esta por sua vez é função do raio de curvatura

da cavidade. ASHBY <3t>) e BROWN e EMBÜRYÍ38) propõem uma lei

simples de crescimento linear tal que o volume da cavidade au-

menta proporcionalmente com a deformação macroscópica do corpo

de prova. NÕBREGA , determinando experimentalmente o crê s

cimento de cavidades em chapas de aço efervescente com a de-

formação conclui que a concordância de seus resultados cora os

modelos é fraca pois os modelos apresentam sempre simplifica-

ções de alguns parâmetros que não devem ser desprezados nos

processos e materiais de uso prático.No seu trabalho,NÕBREGA*9'

faz extensa revisão dos principais modelos de crescimento e"

nucleação de cavidades.

EASTERLING e col. observaram o desenvolvimento

de cavidades a partir de inclusões elipsoidaisf principalmente

Mns, no aço sob tração uniaxial de duas maneiras: — Uma, " in

situ", ou seja, acompanhando o fenômeno através de um microscó-

pio eletrônico de varredura ao mesmo tempo em que se efetuava
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,

a deformação, podendo dessa forma observar a nucleação e cresci-

mento das cavidades numa superfície livre polida da chapa; a ou

tra, pré-deformando a chapa e, através de cortes e polimentos

observaram o crescimento das cavidades num plano interno da cha

pa. Concluem que na superfície livre e próximo a ela a cavita-

ção ê muito mais acentuada que no interior da chapa.

ACSELRAD e WILSON comparando o comportamento de

aços baixo$ carbono, um efervescente comercial e outro acalmado

qualidade estampagem extra profunda, observam que apresentam quci

se as mesmas deformações limites em estiramento biaxial simétrJL

co, embora apresentem considerável diferença na fr~ :ão volumétri

ca de inclusões, principalmente de maiores inclusões, concluindo

então que além do tamanho e fração volumétrica, deve-se cons Ide-

rar ainda a distribuição de inclusões no material. Através ooser

vações raetalográficas nas chapas de aços acima estirados biaxial
• •' 3 s) "~

mente chegam as mesmas conclusões de EASTERLING e col. no

que se -refere ã nucleação e ao crescimento de cavidades no inte-

rior e próximo â superfície livre da chapa. Concluem também

que nos primeiros estágios do estiramento as cavidades isoladas

nucleadas no interior crescem pouco até bem próximo da daforma-

ção de fratura.

HABERFIELD e BOYLES Í2o) mostram que as CLC dos aços

doces, com tensão de escoamento na faixa 170 a 220N/mrn2,somente

apresentam queda quando se tem no material macro-inclusões; ou

seja, quando a espessura da inclusão em relação ã espessura da

chapa atinge valores da ordem de. 5%. .

c) Rugosidade Superficial.

Tem sido feitas tentativas de se associar a heteroge

neidade da teoria de M-K com o relevo da superfície da chapa meta

lica que também pode ser considerado como um defeito na espessura.

Este relevo tem sido representado pela rugasidade superficial e,

consequentemente esta seria um dos possíveis fatores influentes
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na localização da deformação quando do estiramento biaxial de

chapas.

(39)KOBAYASHI e col. , trabalhando com aço doce a-

calmado do Alumínio observaram que quando se atinge a es-

tricção localizada há um aumento brusco na rugosidade superfi^

ciai. Determinaram as CLC deste material para trajetórias de

deformação simples e conjugadas, definindo a deformação limite

em cada trajetória como sendo a deformação na qual há a brusca

mudança de rugosidade superficial. Desta forma chegam aos mesi

mos resultados de CLC obtidos por outros autores,por exemplo .

TADROS e MELLOR em recente trabalho com aço e

fervescente, alumínio e latão, observaram que a rugosidade au-

menta progressivamente com a deformação, não havendo brusco au „,

mento quando ocorre a localização de deformação. Consideram'én

tretanto, para tal afirmativa que as ondulações de grande com-

primento de onda na região estriccionada em comparação com as •

ondulações da rugosidade, não devem ser computadas como evolu-

ção da rugosidade superficial, concluindo então que a estricção

localizada não deve depender de forma significativa da rugosi-

dade superficial. Reconhecem no entanto que em chapas finas

a rugosidade superficial aumentando com a deformação leva â

não-uniformidade de espessura e pode influir no início da ins-

tabilidade plástica.

(«»1)
Segundo YAMAGÜCHI e MELLOR a rugosidade super

ficial varia linearmente com a deformação, independentemente da

trajetória de deformação, assim:

Rt = Ae" '+ R _ (II-l)

I

1

onde R. é a rugosidade superficial média apôs a deformação e-

quivalente 7; A é uma constante que depende diretamente do tama

nho de grão e R. é a rugosidade superficial média inicial.
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BARBA e FERRAN ^ 2) , baseados nos trabalhos de |

K03AYASCHI e col. e BAR3A concluem que a variação r;_i ru I

gosidade superficial em chapas de aço doce acalmado com a defor_

inação principal ( maior deformação positiva no plano da chapa)ê .

melhor representada por uma relação exponencial do que linear, i

pois se verifica que a rugosidade se mantém aproximadamente cons j

tanta nos primeiros estágios de deformação. Concluem ainda que

a rugosidade superficial, pouco antes de se atingir a estricção

localizada, representa um defeito na espessura da chapa que po-
("» 2 )

de atingir valores de 7 a 8%. Estes mesmos autores tentam

estabelecer uma relação entre a rugosidade superficial e o paria

metro debilitánte (f) da teoria de M-K, assim,

f± = (ei - 2Rti)/ei (II-2)

onde ei ê a espessura da chapa, R.. a rugosidade superficial

( o fator 2 é para que se considere os dois lados da chapa) e

f. seria o parâmetro debilitánte ou de heterogeneidade, todos no

estágio de deformação i . Indicam ainda que para o nível de

deformação biaxial simétrica (eI=E 2
=- 4 0)/ n o qual ainda não se

atingiu a estricção localizada, obtera-se f. que seria maior

que o necessário para provocar a localização da deformação (com

parando com a teoria de M-K) e também maior que o valor repre-

sentante dos defeitos introduzidos pela acumulação de danos in-

ternos na localização da deformação neste material.

WILSON e ACSELRAD- 2 fizeram várias experiências

em diversos materiais no intuito de observar a influência de de

feitos superficiais na deformação limite. Observaram, por exem

pio, que em chapas de alumínio, defeitos na forma de indentação

atuam diferentemente de defeitos na forma de entalhes longos

com mesma relação ^ R ^ A ' sen<^° *3ue o s últimos (semelhantes ao

do modelo de M-K) são muito mais efetivos na localização da de-

formação, ou seja, o comprimento do entalhe é um fator importan

te. • .
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Coin os defeitos tipo indentaçao, mostram ainda que o espaça

raento entre defeitos é outro fator de grande importância. Assim,

diminuindo o espaçamento, a partir da um determinado valor {es

paçamento crítico), a deformação limite na espessura, em estira

mento biaxial simétrico, diminui, mantendo-se constante a rela

ção t_/t . O espaçamento critico se torna menor, quanto menor

for a severidade do defeito ou seja*, quanto maior for a rela-

Trabalhando com latão 70-30, estes mesmos auto-
(21)

res comparam o desenvolvimento da relação t /t com a defor

mação no plano da chapa sujeita a estiramento biaxial. Mostram

que tn/t_, relativa a uma chapa de grão grosseiro calculada pe-ü A
Ia rugosidade superficial cai linearmente com a deformação até

o inicio da estricção localizada, ao passo que t /t relativa a

uma chapa de grão fino, mas com um entalhe do tipo longo (M-K)

permanece aproximadamente constante nos primeiros estágios da

deformação, para cair bem próximo da estricção localizada.

li
•i

í

Estas experiências mostram que a relação entre de

feitos superficiais do material, do tipo rugosidade e o parâme-

tro debilitante aplicado no modelo de M-K não deve ser simples-

mente uma relação de espessuras como a da equação II-2.
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CAPÍTULO I I I

MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS

III.l. Materiais,

i

Neste trabalho utilizamos chapas finas de aço doce

acalmado do Alumínio, qualidade estampagem profunda e chapas

finas de aços doce efervescente para estampagem média,cujas ca

racterísticas são dadas na Tabela I, onde d//DL e d_j_ DL signi-

ficam tamanho de grão (d) linear paralelo (//) e perpendicular

(J.) â direção de laminação (DL) .

CARACTERÍSTICAS

Espessura (mm)

Composição Química Média

( % ) em peso

Tensão de Escoamento
Média (MPa)

Máxima Resistência
â Tração (MPa)

Coeficiente de

Encruamento

Coeficiente de
Anisotropia Plástica

Tamanho de grão
Linear (d)

(ym)

AÇO

(C)
(Si)
(Mn)
(P)
(S)
(Al)
(O)

n =

V :

ACALMADO

0,89

= o,
= o,
= o,
= o,
= o,
= o,
= o.

176

284

0,223

=1,66

RgQ0=1,90

R45°;

d //

d !

•1.25*

DL =

DL =

04
02
40
013
013
079
009

R=l,54

29

23

AÇO

(O
(Si)
(Mn)
(P)
(S)

(O)

n =

V

EFERVESCENTE

1,20

= 0,06
< 0,02
= 0,29
= 0,007
= 0,016

= 0,040

233

313

0,184

=1,20

^0=1,60 R = 1,23

R45c=1,02

d // DL = 20

d ! DL = 17

I

Tabela I - Características dos Aços utilizados
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III..2. Métodos Experimentais,

IH.2.1. Conformação das Chapas.

Esta etapa do trabalho pode ser dividida em duas

fases: prê-deformação e deformação final. O tipo de ferramen-

tas, a geometria dos esboços, lubrificantes utilizados e tra-

jetória de deformação (p=ez/ei) estudadas estão dados na figu-

ra 5 para as duas fases.

I

í

A«: pré-deformações por tração unlaxial (T.U,) com

(P=-0/60)foram feitas nas direções paralela e perpendicular â

direção de laminação, respectivamente //DL e JhDL.

Para se obter t1=ez>10%, no caso da pré-deformação

biaxial simétrica/ que apresentasse deformações homogêneas, u-

tilizamos uma chapa auxiliar com as mesmas dimensões da de in-

teresse, porém com um furo de 50mm de diâmetro no centro; esta

chapa era colocada entre o punção plano e a chaoa principal,me.

todo também empregado por KOBAYASHI e col. ' *

As composições de trajetórias com as quais foram

levantadas as CLC foram as indicadas na tabela II.

I '

•

TIPO DE PRÊ-DEFORMAÇÃO

Sem pré-deformação

T. ü. // DL
T. U. 1 DL
Deformação biaxial simétrica

TIPO DE DEFORMAÇÃO FINAL

a) T.U. // DL
b) T.ü. ÍDL_
c) Deformação Plana //DL
d) Deformação Plana J. DL
e) Deformação biaxial assimétri-

ca // DL_
f} Deformação biaxial simétrica

b - c - d - e - f
a - c - d - e - f

a - b - c - d - e

Tabela II - Composição de trajetórias

As profundidades de copos foram tomadas com um mi-

crômetro de profundidade, nos casos de uso de sistema punção-ma-

triz, depois de conformado o copo.
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1
i >

FERRAMENTA

Sistema de garras

adaptadas a uma maqui-

" ° - 6 na hidra'ulica de ensaios

mecânicos AMSLER

(100 TON).

Sistema punção /

matr iz, com punção p la -

1,0 no acoplado a uma ma-

quina de ensaios mecâni-

cos AMETEK. [Ref .4 ]

0.0

0.6

1.0

: PRE-DEFORMAÇÃO

ESBOÇO CANTE

Nenhum

Borracha

Nenhum
11 , 11

chapa aux.

2aFASE: DEFORMAÇÃO FINAL

Máquina de ensaios me- £ -

cânicos INSTRON.

Sist. punção/matriz aco-

plado à ma'q. de ensaios

mec AMETEK Ref 11

Idem anterior

r -

I
I

100

oi
100

Nenhum

Bcrracha

, p=

100

Borracha

Idem anterior

10
0

100

Borracha

í

•f.

t

F IG .5 - Condições dos ensaios de conformação das

chapas (medidas em mm).
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No caso do aço efervescente, para efeito de compa-

ração com o aço acalmado, foram executadas somente as trajetó-

rias (p=-0,60) com Ui/'/DLje (P= 1,0) da fase de pré-deformação,

, uma vez que em trabalhos anteriores /9 ' casos semelhantes

aos outros jã foram estudados.

%'

11.2.2. Medida das Deformações.

Antes de cada fase de conformação os corpos de pro

va foram gravados eletroliticamente com uma rede de círculos

de 1,9 mm de diâmetro de acordo com método descrito por MOSCA

e

O cálculo das deformações após cada fase de corifor

inação foi possível pela medição dos círculos deformados. Esta

medição foi feita num projetor de perfis marca NIKKON cora

um aumento de 20x e leitura de 10 mm,- nas duas '.direções., principais" da.

chapa (/./. DL e J. DL) , medindo-se o diâ-metro dos círculos ou os

eixos das elipses nestas direções.

O calculo das deformações verdadeiras foi feito com

a relação :

= In (III-l)

onde 1 ê o diâmetro final do círculo ou eixo da elipse numa di-

reção e . Io é* o diâmetro do círculo inicial.

Considerando-se as direções principais da chapa

como: 1 //DL, 2 I DL e 3 na de espessura, definem-se atra

vês de simples ensaios de tração uniaxial. os coeficientes de ani

sotropia plástica da chapa como:
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- Para tração // DL:

R = R-o = -=-2-
0 d-

( III-2 )

- Para tração _|_ DL:

P = R90° = ( III-3 )

(u3)De acordo com BACKOFEN , e supondo que nem R nem

P variem com a deformação, foram deduzidas as seguintes relações

para o cálculo das deformações equivalentes para cada trajetória

de deformação, para um material anisotrõpico.

- Tração umiaxial (T.U.)

a) maior deformação na direção // DL Cl)

dee = dei ( III-4 )

b) maior deformação na direção J.DL (2)

- [-Kiãfr ] V i
i * •

( I H - 5 )

- Deformação plana (D.P.)

a) maior deformação na direção 7/üL (1)

v 2 .(1+R)(1+P)

1+R+p
( III-6 ,
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b) maior deformação na direção J_ DL (2) .

2

aee=
R(1+R+P)

(HI-7)

- Estiramento biaxial simétrico (B.S.)

dee =
(2P+1)2<1+R)R

(1+R+P) (R+P+4RP) {1+R+P) (R+P+4RP) R

(III-8)

d£

III .2.3. Obtenção das Mostras

As amostras para caracterização do material tal co

mo recebido foram retiradas de pontos aleatórios da chapa origi^

nal. . •

Como o objetivo principal deste trabalho foi o estu

do do material numa fase homogênea de deformações/ as amostras

foram obtidas finda a primeira fase de conformação. Como ÇJuajL

quer efeito que pudesse haver da primeira sobre a segunda fase

se tornaria mais acentuado com maiores níveis de deformação na

primeira fase, tomamos amostras correspondentes aos níveis de

deformação indicados na tabela III, que correspondem aos mâxjL

nos obtidos em cada trajetória de pré-deformação homogênea.

jjjí

fé!

AÇO

Acalmado

Eferves-

cente

TIPO DE PRÊ-DEFORMAÇÃO

Sem

T.ü. // DL

B.S.

Sem

T.U. //• DL

B.S.

B.S.

e // DL

0

.22

.17

0

.22

.17

.28

e l DL

0

.12

.17

0

.11

.17

.28

Tabela III - Níveis de deformação estudados
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III.2.4. Analise Microscópica qualitativa

I

Foi tomada uma amostra do aço acalmado submetida

ã prê-deformação biaxial simétrica (e//= e|= .18)e esta foi

preparada para observação metalográfica com polimento final

feito mecanicamente com pasta de diamante de 3ym, numa secção

paralela â direção de laminação. Através observações no mi-

croscópio óptico (M.0> e no microscópio eletrônico de varredu

ra (MEV) desta amostra polida sem ataque, optou-se pela clas-

sificação dos eventos observados .em três tipos: — trincas

(T) , poros (P) e inclusões (.1) . As trincas são os eventos

com aparência de um fino retângulo alongado. Os poros apre-

sentam-se em forma de pontos. As inclusões sao os eventos ma

iores, com duas dimensões perpendiculares pouco diferentes.E£

ta classificação obedece mais a forma geométrica que ao con-

teúdo dos eventos, uma vez que mesmo observações de alguns de_s

tes eventos numa microssonda JEOL JXA-50A C de propriedade do

IPT-SP) levam a dúvidas sobre a definição dos eventos peque-

nos. No MEV, uma definição de conteúdo se torna mais compro-

metedora.

No caso do aço efervescente, trabalho análogo já-

houvera side feito por NÕBREGA e KUROMOTO l l 0 í
/ com suces

so. Este pode se dever ao maior tamanho de seus eventos

mesmo ã própria composição química das inclusões.
ou

III.2.5. Análise Microscópica quantitativa.

O método de contagem de pontos aplicado ã superfl

cie polida do material dá uma idéia da fração superficial mé-

dia e por conseguinte do valor esperado da fração volumétrica

dos eventos (T+P+I) presentes no material.

r i



I

V

7

24

O valor da fração superficial media de eventos foi

calculado pela relação
k

ni

f =
p x k

x 100 (III-9)

onde f i a fração superficial de eventos média, ni é o número de

coincidências (ponto e evento) para cada sub-ãrea i , p ê o nú-

mero de pontos do reticulado e k ê o número de sub-áreas obser-

vadas .

a 400x.

No nosso caso usamos p — 400 e k = 60, num.- M.O.

O desvio padrão da média é dado por :

r k

s =

_ 2
f)

k (k-1)
(111-10)

sendo f. a fração superficial de eventos na sub-ãrea i.

A fração superficial de eventos a—400x fõi: determi

nada para todos os casos da tabela III.

A obtenção de dados referentes a distribuições e va-

lores médios de parâmetros tais como densidade e fração superfi-

cial de eventos de fora» >©- tamanho variáveis «possível com a

adoção do método de contagens de áreas de elemento por elemento.

Este método testado e usado com sucesso em trabalhos com aço e-

fervescente l ê o que foi aqui usado para o aço acalmado,nos

níveis ãe deformações mostrados na tabela III.

A observação e medida dos eventos foi feita no MEV

a 260Qx. Medem-se na tela do MEV as duas dimensões principais

dos eventos, aproximando-os a retângulos com comprimentos ai e ajL

I
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(105x105)/M2cos45° (III-ll)

onde M ê o aumento utilizado; o produto (105 x 105} corresponde

â ãrea da tela do MEV e o termo cos45° ê para a correção de ã-

rea, em virtude da inclinação.

b) Fração superficial (F) de cada tipo de evento em

cada sub-ãrea. Esta CF) pode ser estimada pela divisão do soma

tõrio das áreas dos eventos de determinado tipo pela área da

sub-ãrea observada, assim:
m
Z (axb)±

(105x105)/M
(111-12)

ser.̂ o m o número de eventos de determinado tipo medidos ein cada

sub-ãrea.

i:

"i

;§ turas b. Com os resultados de a e b se tem a area de cada even

* to en cada sub-ãrea observada. O número da sub-ãreas observa-

* das foi de 270 para as amostras com pré-deformação biaxial s_i

| métrica e de 170 para as amostras sem deformação e còm pré-defqr

inação por tração uniaxial //DL. O plano observado foi sempre o

longitudinal, paralelo â direção de laminação e perpendicular

ao plano da chapa. Utilizamos o suporte da amostra inclinado
o ~ ,.

45 em relação ao feixe incidente de elétrons com o objetivo de

se ter maior quantidade de elétrons primários captados pelo

receptor, diminuindo o ruído de fundo, e de se ter maior área

real observada, fixados o aumento e o número de sub-áreas, em

relação a uma observação com inclinação a 90°.

Os parâmetros estatísticos obtidos a partir do uso

deste método foram: |

a) Densidade superficial (D) de cada tipo de evento em

cada sub-ãrea. Esta densidade (D) pode ser estimada pela diví'

são do número de eventos de cada tipo pela área real da sub-

ârea observada, assim:

_ _ N9 de eventos

!•; í
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c) Tamanho médio (A) do evento.

Uma.das formas de se representar o tamanho médio dos

eventos é através de sua área média. Esta pode ser obtida pela

divisão do somatório das áreas dos eventos de determinado tipo

pelo número de eventos deste tipo/ presentes em cada sub-ãrea t
ou pela razão entre a fração superficial (F) e a densidade su-

perficial (D), assim:

A = (111-13)

As medidas estatísticas devem ser representadas por

valores estimados, assim:

(111-14)

onde

s é"

x -

x é o

o desvio

s t < x < a

valor médio :
n

1 Z x±

n x ~ X

: +

padrão da média.

? — 2

n - 1

v2

(111-15)

(111-16)

n ê o numero de medidas, ( no caso, número de sub-ãreas), t é

o valor estatístico da distribuição de Student, para n-1 graus,

de liberdade, para p% de probabilidade e xi pode ser qualquer

um dos parâmetros obtidos como F, D, A.

No nosso caso específico, os valores de n sao

3superiores a 60 e assim os valores de t tendem para 1,2 e

para intervalos de confiança de 67,5%, 95% e -99% de probabili-

dade , respectivamente.
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III.2.6. Processamento de dados,

I

Os dados das medidas de a e b dos eventos en ca >

da sub-área foram perfurados sobre cartões e, através progra- \
(7) . - f

mas em FORTRAN para o Computador Borroughs 6.700, foram pro

cessados.

Os programas fornecem :

a)Os valores médios de Densidade e Fração superficiais

com seus respectivos desvios padrões e intervalos de confiança

a 67,5, 95 e 99% de probabilidade.

b)Classificação dos eventos de acordo com sua ãrea mé-

dia Cym2), dentro de um número de classes escolhido arbitraria-

mente, tendo-se então as densidades e frações superficiais mé-

dias em cada classe com seus respectivos intervalos de confian

ça.

c)Representação gráfica das distribuições de densidade

e fração superficiais, advindas desta classificação.

III.2.7. Rugosidade Superficial.

Os corpos de prova considerados para esta observa-

ção foram retirados de amostras dos dois tipos de aço com os

níveis de deformação mostrados na Tabela III. A rugosidade foi

tomada nas direções //DL e JjDL

O parâmetro de rugosidade medido foi o R. , que dá

a distância entre o extremo do pico mais alto e o extremo do va-

le mais profundo num perfil de rugosidade, a intervalos de com-

primento pri-fixados. Estes intervalos de medida são denomina-

dos "cut-off" e são escolhidos de maneira a minimizar a influin

l í
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cia de ondulações mais grosseiras da chapa.

Utilizamos dois métodos para medir esta rugosidade:

a) Com um Rugosíir.etro»

Foi usado o rugosímetro marca Homel tipo P-4, com

registrador gráfico, de propriedade do IEN-RJ, que possibilita me

didas de Rfc até 30ym. O cut-off utilizado foi de 0,8mm. A pon-

ta da agulha ("Stylus") do apalpador tem raio de 12 ym. As medi

•] das de R. foram tomadas sobre os gráficos fornecidos, de 24 em

24mm, considerando-se evidentemente as ampliações permitidas pe-

§ Io aparelho, no caso, 30zz na horizontal e lOOOx na altura do pi-
i

1 co.I
i .
I • • -
* b) Através microscópio.

Para a aplicação deste método as amostras devem ser |

recobertas com material duro de tal forma a preservar a superf_í

cie, onde se queira fazer as medidas de rugosidade, durante o

polimento. Para este fim utilizamos um recobrimento eletrolíti-

co com Níquel, cujas condições foram:

- Composição do Banho : Sulfato de Níquel - 300g/l

Cloreto de Níquel - 45g/l

Ácido bórico — 30g/l

Água destilada

(humectante) Sauril Sulfato sôdico- (0,2-0,5)g/l

- p H : 4 , 4 - 4 , 8

- Temperatura do banho : -55°C.

- Agitação : média

Densidade de Corrente Catõdica . 30mA/cm2

\ . . .
€ Com aplicação durante 1 hora, obtivemos camadas da

I" ordem de 40jjm de espessura, consideradas suficientes para pre-
'M '
••*.;

* * '

I



1 servar o relevo durante a preparação raelatogrãfica.

;f As amostras uma vez recobertas são polidas e atacai

4 das levemente com Nital 2% para facilitar a vista da interface

I Niquel/Aço.

A medida da .rugosidade foi feita diretamente sobre

uma tela de televisão cuja camera está acoplada a um microscópio

óptico Zeiss, de tal maneira que a ampliação total ( aumento

+ ampliações) fosse de lOOOx, sendo as medidas de R. tomadas

em espaçamentos de 80cm na tela, permitindo comparação direta

com os resultados obtidos a partir das medidas tomadas no rugo-

símetro.

As vantagens e desvantagens do segundo método so-

1 bre o primeiro podem ser assim resumidas:

- Vantagens : Permite resolver vales estreitos, limitados no

primeiro pelo diâmetro da agulha do apalpador. Permite relâ

cionar microestrutura com rugosidade, principalmente na re-

gião próxima â superfície. Ê aplicável a qualquer perfil. A

medida ê feita diretamente, sem necessidade de instrumentos ele_

trônicos de medida ou ampliadores de sinal, que muitas vezes

não são lineares.

- Desvantagens : É muito trabalhoso pois envolve o recobrimen

to da amostra, polimento, perpendicularidade do plano de

observação em relação ao plano da chapa. É demorado. É des-.

trutivo. Para cada plano de observação, ou seja, para cada

linha na superfície, hâ que se repetir o processo a partir

do poliraento mecânico.

f
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

I
1 «

IV.1. Resultados Macroscópicos.

IV.1.1. Curvas Limite de Conformação.

As figuras 6 e 7 apresentam a CLC da chapa de aço

acalmado como recebida e parte das CLC obtidas com pré—deforma-

ção por tração uniaxial e por estiramento biaxial simétrico.Unia

se refere a deformações acumuladas, ou seja, a soma de deforma-

ções sofridas pelo material em uma e outra etapa da conformação.

A outra se refere somente âs deformações sofridas pelo material

na última fase da conformação. Resultados completos do levanta

mento destas CLC já foram publicados na referência (11). Esta

parte, no entanto,ê capaz de mostrar o efeito das pri-deforma-

ções sobre a capacidade de conformação da chapa, tendo em vista

as máximas deformações alcançadas no plano da chapa.

IV.1.2. Deformações Efetivas.

Outra forma de se avaliar a capacidade de conforma

ção das chapas prê-deformadas ê através da comparação das defo£

mações efetivas alcançadas. Na figura 8 apresentamos a deforma

ção efetiva total, ou seja, a soma das deformações efetivas em

cada etapa de con formação, em função da deformação efetiva so-

frida pela chapa na fase de pré-deformação. As deformações efe_

tivas foram aqui calculadas considerando as equações (III-4 a 8).

Uma outra maneira de analisar esta influência da

pré-deformação na capacidade de conformação da chapa ê mostrada

na figura 9, onde se verifica a variação da deformação efetiva
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If

- 3 - 2 - . 1 0 .1 .2 .3

o - sem pre'-deformação

A - pre'-deformação por tração

uniaxial # DL

O- pre'-deformação por estiramento

biaxial simétrico

FIG.6-CLC simples e compostas, considerando as

deformações acumuladas.
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.1 .2 .3

a -sem pre'-deformac;»

A - pre'-deformacao por tração

uniaxial # DL

O-pre'-deformação por estiramento

biaxial sime'trico

FIG.7-CLC convencionais considerando as deforma-
ções residuais (somente 2 - fase)

I
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to!

.8

.7
Biaxial AssimeVico

.4

3 ••

2 •

Deformação Plana.

D-Sem pre'-deformação _ •'.-;-
A-Pre'-deformação por tração uniaxial/'DL
O- Pré-deformação por estiramento biaxial simeVico

.1

.2 .4 6PD

FIG.8-Variação da deformação efetiva total

em função da deformação efetiva da pre'

deformação CÊpg).

I
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total numa determinada composição de trajetórias em função da

porcentagem do processo de deformação a que se alcançou na pr:L

raeira fase. Esta porcentagem do processo (?) é aqui definida

como:

PD
loo

(IV-1)

onde e p D é a deformação efetiva alcançada na .fase de pri-deforma-

ção numa trajetória definida e e e a deformação efetiva total

correspondente a esta mesma trajetória de deformação. Esta ^ ê

obtida da CLC do material tal como recebido. Nos casos de pro-

cesso numa só trajetória "£__. = *£„» ou P = 100%. Nesta mesma

figura se apresentam as linhas onde deveriam cair os pontos ' da

composição de trajetórias se houvesse uma relação simples e di-

reta entre procentagem do processo e ctotal.

IV.1.3. Profundidade de comformado (copo).

Na figura 10 apresentamos a variação da profundida-

de de copo para trajetórias de deformação final do tipo biaxial

simétrica e deformação plana em função da deformação efetiva e

deformação na espessura sofridas pela chapa na fase da prê-defor_

inação. A deformação na espessura (e 3 p) ê determinada aí através

da equação de conservação do volume, assim:

'3PD PD
(IV-2)

IV.1.4. Direção das falhas macroscópicas ( trincas).

Outro parâmetro capaz de fornecer alguma evidência

da influência da pri-deformação no aspecto do conformado é a di

reçao em que se apresentam as trincas nos casos em que a última

fase da conformação é por estiramento biaxial simétrico. Nos ca

sos de deformação plana e biaxial assimétrica, neste material,

nas condições em que foram testados os corpos de prova (CP),a

•IÍ



3 5 _, 'í

li

4
al

1.1

10T

BS
BS i

- 3 5 :

.8

.7

Biax. Assimet.

TU

' * :

.4

3

.2

.1

25

Deformação Plana

a- Sem pre'-deformação
A-Pre'-def. tração uniaxial//OL
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FIG.9-Variação da deformação efetiva total jHfotaM
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hínm]

-3 PD

• -sem pre'-deformação

£-PD tração uni axial /i'DL

A-PO tração uniaxial -L DL

O-PD estirarnenfo biaxial sime'trico

" D-sem pre'-deformacab

©-PD estiramento bia»al simétrico

A-PD tração uniaxial

FIG.10-Variação da altura do copo (h) em função da

deformação efetiva (£PQ) e da deformação na

espessura {S^PQ) de pre'-deform ação.
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geometria do esboço determina a direção em que se dará a trin-

ca. A tabela IV, mostra o caso de estiramento biaxial simétri-

co relacionando direção da trinca cora o tipo de pré-deformação,

quantidade de pré-de formação e direção de iaminação. Um C? a-

presentou fratura anômala, localizada próximo ao prende-chapas.

PBS-

T.U

T.U

T.U

T.U

T.U

T.U

T.U

T.ü

T.U

T.ü

TIPO DE

-

- 1 DL
. _[ DL
• 1 DL

. j. DL

. _[ DL

. // DL

. // DL

. // DL

. // DL

.- // DL

£PD (%)

0

4,8

9,5

14,4

18,2

23,2

4,8

9,8

14,5

18,7

22,4

DIREÇÃO DA

1° CP

estrelada

estrelada

90°

90°

90°

90°
0o

0°
0o

0o

0o

TRINCA EM RELAÇÃO A DL

29 CP

estrelada

90°

90°

em forma
de V

90° '

90°

0o

. o°
0o

0o

0o

39 CP

estrelada

estrelada

90°

90°

90°

90°

estrelada

0o

"fratura
anômala"

0o

0o

Tabela IV --Direção das Trincas em estiramento

biaxial simétrico.

IV. 2. Resultados Microscópicos,

IV.2.1. Classificação dos eventos.

A figura 11 mostra alguns dos tipos de eventos mais

comumente encontrados nas amostras do aço acalmado estudado.

1?,

i
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fci"1

Figura 11 - Tipos de eventos (MEV, 2600x) sem ataque.

IV.2.2. Metalografia Quantitativa

tabela V estão aprêisentados-qs resultados das me

didas de fração superficial dos eventos obtidos por contagem de pon

tos, para os dois tipo de aço, em vários níveis de deformação.

O método utilizado está explicado em III.2.5.

iíi
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TIPO DE

AÇO

Acalma
do

Eferves^
cente

P

-.60

1.0

-.60

1.0

1.0

ei

0

.22

.17

0

.22

.17

0

.28

SECÇÃO // DL

fs (%)

.046

.046

.050

.23

.26

.30

.31

.25

s {%)

.013

.013

.014

.024

.028

.038

.041

.030

SECÇÃO ]_ DL

fs (%)

.050

.038

.042

.23

.21

.26

.25

.25

s (%)

.013

.012

.012

.024

.027

.031

.029

.029

8v
i

3J

Tabela V - Fração Superficial de defeitos internos

obtidos por contagem de pontos.

A evolução dos danos internos (T, P, I) no aço acal

maào, obtida através do método de medida de área de elemento por

elemento, em função da deformação efetiva e trajetória de defor-

mação, está apresentada na tabela vr. Os danos são aí caracter:!

sados por sua F (• Fração superficial média), D (densidade su-
s * s

perfícial média) e Ã (área média).

w
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i
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m
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SI

Tipo de
evento

T

?

I

T+P

T+P+I

P

—

-0,6

1.0

-

-0,6

1.0

-

-0,6

1.0

-

-0,6

1 .0

—

-0,6

1.0

•

E

0

. 2 2

.40

0

. 2 2

.40

0

.22

. 4 0

0

. 22

. 4 0

0

. 2 2

. 4 0

N9 de
even-

261

283

3 9 3

149

165

227

19

17

23

412

448

620

429

465

643

Fs ( IO" )

0,3556± 0,0305

0,4494± 0,0414

0,4322± 0,0502

0,0411± 0,0056

0,0480 ± 0,0064

0,0423± 0,0049

0,3111± 0,1171

0,2446 ± 0,0858

0,3236± 0,0965

0,3988± 0,0308

0,4974± 0,0432

0,4745± 0,0505

0,7077± 0,1255

0,7420 ± 0,1065

0,7981± 0,1090

Ds (nVmm2)

665,6 ± 158,6

721,8 ± 165,1

635,8 ± 106,1

380,0 ± 171,3

420,8 ± 175,9

367,2 ± 37,5

48,5 ± 176,5

43,4 ± 60,4

37e2 ± 100,9

1051 ± 195

1143 ± 152

1003 ± 99

1094 ± 96

1186 ± 182

1040 ± 79

A (ym2)

0,5342

0,6226

0,6798

0,1082

0,1141

0,1152

6,4144

5,6359

8,6989

0,3794

J,Í352

0,4731

0,6469

0,6256

0,7674

Tabela VI - Resultados das medidas F , D e
S 5

para
o aço acalmado {t = 1)

P

A tabela VII mostra como evolue, em média a razão

da menor pela maior dimensão dos eventos em função da trajetória de

deformação e magnitude da deformação equivalente. Para o cálculo

desta razão, tomam-se as medidas de a e b de cada evento de um

detenninado tipo, faz-se a divisão de b por a, faz-se o somatóri

o destas frações e divide-se pelo número de eventos deste tipo

naquele nível de deformação em que foi retirada a amostra, não se

esqxiecendo de corrigir a altura b do evento com o coseno do ângu-

lo de indicação da amostra, assim:

?
(b/ã) =

? _

onde

cos45°
n é" o número de eventos.

(IV-3)

II,

.•- s
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-0

1

p

-

,6

,0

e

0

.22

.40

0,

0,

0,

T

395

357

330

1,

•1,

1,

(

P

414

414

414

b

0

0

0

a )

I

,615

,822

,648

0

0

0

T+P

,Z65

,747

,727

0

0

0

T+I

,410

,384

,348

T+P+I

0

0

0

,759

,749

,724

Tabela VII - Evolução de ( b / a )

A figura 12 apresenta as distribuições de densida-

des superficiais médias de eventos por classes, que representam in

tervalos de área dos eventos. O numero de classes escolhido

foi de 10. Os intervalos de área representados por cada classe

estão indicados também na figura. Os resultados se referem a

amostras deformadas e sem deformação.

Na figura 13 mostramos os resultados das distribui

ções de frações superficiais médias dos eventos nas mesmas clas_

ses da figura 12.

Nas figuras 14 e 15 apresentamos respectivamente as

distribuições de densidades e frações superficiais médias de e-

ventos (T+P+I) por intervalos de área dos eventos, para os aços

acalmado e efervescente no estado como recebido. Os dados para

o aço efervescente foram cedidos por MARIA CECÍLIA DE SOUZA

NÕBREGA, da COPPE/ÜFRJ.

IV.2.3. Rugosidade Superficial.

A figura 16 mostra o comportamento da Rugosidade Su

perficial (R.) em função da deformação efetiva para os dois ti-

pos de aço estudados. A rugosidade superficial foi tomada nas

duas direções principais do plano da chapa. Estão indicados na

I

II
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K

LN/mm2

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

100

•

i

A

T

r
i
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A
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i

o

• •

T

i

, 1 , —

o

I

1

a - Sem

O- Def

A-Oef.

1 1—1—

deformação; £

tração uniax.;

biax. sime'tr.;

$ , 7fi ,

= 0

22

.40

C0.04;0) 0.10 0.25 0.63 1.59 4.00 10.05 25.24 63.40 Ã[«.m2]

FIG.12-Distribuições de densidades superficiais me'-

dias de T+P + l (Intervalos de confiança a

95% de probabilidade). .
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3

2

1-

•

(0.04 ;0)

•

a-Sem deformação; £ = 0

O-Def

A-Def

t

À

T *

—

>

i

•

If?f
ft

010 025 063

tração umaxial; £ = .22 '

biaxial simétrica; £=.40

•

o

•

3 T

t

Ç

i

b

•

•

o

•

• •

o

-

•

1.59 400 10.05 2524 63.40 Ãfujn2]

FIG.13- Distribuições de frações superficiais médias

de T+P + l (Intervalos de confiança a 95%

de probabilidade).
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0.04 ;0)

AÇO EFERVESCENTE

AÇO ACALMAOO
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I
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1 T 'í—I—t

0.10 0.25 0.63 1.59 4.00 10.05 25.24 63.40

FIG. 14 - Distribuições de densidades superficiais mé-

dias de T+P + l para os aços acalmado e

efervescente no estado não deformado.
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«10

ti

8

5

4

3

2-

1-

-AÇO EFERVESCENTE

•AÇO ACALMADO

T
I
if
1
I

T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

JL.
(0.04;0) 0.10 0.23 0.53 1.20 2.76 6.32 14.50 3323 76.15 Ã[u.m2]

FIG. 15- Distribuições de frações superficiais me'dias

de T + P+l para os aços acalmado e efer-

vescente no estado não deformado.
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I

M AÇO A

EFERVESCENTE a

medidos c / Rugosimetro ^ DL

11 11 11 _L DL

ii no Microsco'pio // DL

H 11 11 ±DL

•

O

O

AÇO

ACALMADO

10+ Tração
Uni axial

Estiramento
Biaxial

Sime'trico

li

.3

FIG. 16 - Rugosidade superficial (R^) em função da

deformação efetiva (Ê).
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figura-'os intervalos de confiança a 95% de probabilidade. Foram

utilizados os dois métodos já descritos para a medida da rugosJL

dade.

Definindo um parâmetro de danos superficiais {d )

como

ds =
2Rt x 100

{ IV-4)
espessura

podemos, através da tabela VIII, ver a sua variação com a traje_

tõria e a intensidade de deformação para os dois tipos de aço.

:•&<

1
'.wsè-

• A c o .

Acalmado

Eferves-
cente

P

—

-0,6

1.0

-

-0,6

1.0

2R t C]itn)

14,8

15,1

17,0

10,4

11,9

13,8

espessura (mm)

0,89

0,82

0,63

1,20

1,08

0,85

e

0

.22

.40

0

.22

.38

ds (%)

• 1 , 7

1,8

2,7

0,9

1,1

1,6

Tabela VIII - Evolução do parâmetro de danos

superficiais com a deformação.

; üí

IV.3. Resultados complementares

m
Na figura 17 podemos ver os resultados da diferen-

ça de fração superficial média (AF ) de eventos (T+P+I) ohtidos

da observação ao MEV com os resultados de diferença de densidade

( ) obtidos por BAUDELET e col. (t>s) sendo

onde d é a densidade da amostra deformada e d o a densidade da

amostra não deformada. Este método ê descrito por RATCLÍFFE e

GREENWOOD . (-Ad/d) representa a diferença de fração volume-*

trica de danos internos de uma amostra deformada relativamente
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•3» 1

Ad
d
4 4

,10

1-

o o u a -

a —

O ' _ .1 .2

FIG.17- & Fs ( diferença de fração superficial) e

- / I d . ( diferença de fração votume'trica )
d

de danos em função da deformação efe

tiva.



a uma nao deformada (referência). Estas medidas se referem ao

mesmo material aqui estudado, ou seja, o aço acalmado.

O mesmo tipo de medida ( ) foi feito pa

ra o aço efervescente, cujos resultados são mostrados na tabe:

Ia IX, juntamente com os do aço acalmado.

'•/•(•

• í!1

!• «

AÇO

Acalmado

Acalmado

Acalmado

Acalmado

Acalmado

. Acalmado

Eferves-
cente

Eferves-
cente

Eferves-
cente

Eferves-
cente

Eferves-
cente

Eferves-
cente

Eferves-
cente

P

-

-

-0,6

-

-

1.0

—

—

-0,6

1.0

-

-

1.0

e

-

-

.22

-

-

.40

—

• -

.22

.38

-

-

.63

AMOSTRA

Aj(referência para)
A2 e AT

A2

*T

A,, (referência oara)
A3 e Ag

A3

• *B
EJ(referência para)

E 2, E T, e E B i

E 2

ET

E B > •

Ei, (referência pára)

E3 e E B,

E3

EB 2

-Ad/d ( -)
mm3

0

3,4 xlO"5± l,.6xlO~5

1,36x10""± 4,9xl0"5

0

1,6 xlO ± 4,6x10 .

3,24x10""± 7,8xlO~5

0

4,9 xlO~5± 2,8x10~5

5,48x10""± 2,3xlO"S

l,72xlO~3± 4,0xl0~5

0

6,26xlO"5± l,4xlO"5

2,76xlO~3± 4,0x10"5

if

in-

- '• íl:

1
li
• lit

Tabela IX - Resultados de (- § — ) para os dois ti

pos de aço, de acordo com BAUDELET e

col.
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A tabela X mostra como varia a rugosidade superfi-

cial (R,) das chapas de aço acalmado e efervescente com a defor-

mação por tração uniaxial paralela ã direção de laminação sendo

uma das faces do plano das chapas polida mecanicamente.

só foi medida no rugosímetro, com "cut-off" de 0,8mm.

R. aqui

Esta evolução da rugosidade na face polida das a-

mostras bem como o comportamento de defeitos superficiais do tipo

inclusão foi acompanhada por observação me talográfica. As figu-

ras que se seguem correspondem a este acompanhamento. A direção

em que foram tracionados os CP coincide com a maior dimensão das

figuras.

AÇO

Acalmado

Acalmado

Acalmado

Acalmado

Efervescente

Efervescente

E fe rve s cente

Efervescente

e//DL

0

.10

.20

.40-.60

0

.10

.22

.40-.60

face

0,22

2,48

4,31

9,92

0,36

2,85

4,90

9,02

RUGOSIDADE

polida

± 0,03

± 0,13

± 0,20

± 0,71

± 0,06

± 0,17

± 0,44

± 0,61

Rt

face não

7,96 ±

8,17 ±

8,19 ±

11,74 ±

5,28 ±

5,45 ±

6,40 ±

9,22 ±

(um)

polida

0,46

0,52

0,55

0,68

0,41

0,53

0,53

0,62

Tabela X - Rugosidade Superficial .(R.)'" das

de aço acalmado e efervescente.

V.

j

í
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Figura 18 - Aço efervescente, siperfície polida,

sem ataque, sem deformação, 75Ox.

Figura 19 - Mesmo campo da figura anterior, após de

formação por tração uniaxial com e=22%,

750x, sem ataque.

! ii

i'
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Figura 20 - Mesmo campo da figura 18, após deform^

ção por tração uniaxial com eT =33%,

750x, sem ataque.

«SM

"Ví£

Figura 21 - Mesmo campo da figura 18, após deforma

ção por tração uniaxial em ~i ~ 42 %,

750x, sem ataque.
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Figura 22 - Relevo do aço efervescente, plano da

chapa polido e deformado em tração

uniaxial cora e=22%, 750x, sem ataque.
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( b )

•i

Figura 23 - Relevo do aço efervescente polido e de

formado em tração uniaxial com e-42%,

750x, sem ataque, (a) - picos em foco.

(b) - vales em foco.
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1

Figura 24 - Aço acalmado, superfície polida, sem

deformação, 750x, sem ataque.

&
.-*?;

?

w

•f

Figura 25 - Mesmo campo da figura anterior, apôs

deformação por tração uniaxial, com

¥=10%, 750x, ?am ataque.
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Figura 26 - Mesmo campo da figura 24, após defor-

mação por tração uniaxial com £=18%,

750x, sem ataque.

• « # '

^

W

Figura 27 Mesmo campo da figura 24, apôs. defor-

mação por tração uniaxial com e=35%f
750x, sem ataque.
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( a )

( b )

Figura 28 - Relevo do aço acalmado, polido e defo£

mado em tração uaiaxial com £~60%,750x,

sem ataque. (a) pico ern foco. (b) va-

les em foco.
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CAPÍTULO V

DISCUSSÃO

^ V.l. Capacidade de Conformação

M Do ponto de vista macroscópico, as CLC da chapa de

it aço acalmado estudada, tanto a. obtida cera o material tal como re_

'$• cebido quanto as obtidas após pré-deformações apresentam com-

-"& portamento semelhante âs obtidas pela maioria dos pesquisadores

f deste tema,assim:
•Vi

>/

# - O valor da maior deformação principal no plano

•fg da chapa cresce um pouco quando nos afastamos da condição de de

~C formação plana. Este crescimento parece ser mais acentuado nas

| CLC correspondentes âs chapas pré-deformadas, fazendo crer en-

£. tão que as pré-deformações ou por tração uiriaxial ou por estira

H mento biaxial simétrico tendem a diminuir mais acentuadamente a

C capacidade do material de deformar no estado de deformação pla-

:|j§ na que em outro estado de deformação subsequente (figuras 6 e

I - " •
JÇ - Prê-deformações por tração uniaxial // DL levam a

^ maiores níveis de deformação limite (e//DL) no plano da chapa

v§Ü quando a trajetória de deformação subsequente é um estiramento

|H biaxial, comparados aos níveis da CLC original {figura 6 ) .

fl| - Pri-deformações por estiramento biaxial simétrico le_

-$? vam as CLC compostas a caírem de nível de deformação liai te no

' plano da chapa, em comparação com a CLC original ( figura 6).

i - Evidentemente, quando se consideram as deformações

residuais, ou seja, o limite de deformações alcançado só na \se~

gunda fase do processo, as CLC correspondentes estão sempre a-

baixo da CLC original ( figura 7), independentemente se a pré-
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•ís

I

v I deformação fora por tração uniaxial ou por estiramento biaxial

t ' simétrico. Uma das razões para esta queda, está na espes^

'. sura menor das chapas após prê-deformação.

% ' -Quando a segunda etapa de deformação ê do . tipo

£ deformação plana, nota-se a tendência de mudança de trajetória

de deformação plana para biaxial, como observaram MELCT ' e

BARBA . Encaramos este desvio de trajetória de deformação mais

como uma conseqüência da manutenção das dimensões no plano da

chapa do corpo de prova, do que a uma possível mudança na ani-

sotropia do material ccmo . sugere BARBA . Isto indica que a

largura do corpo de prova para o ensaio de deformação plana

deve ser determinada por tentativa e erro para cada caso, pois

para espessuras diferentes teremos larguras diferentes, quando

se usa um sistema punção-matriz nas condições aqui utilizadas.

Se elegermos as deformações limite (CLC) como pa-

râmetro de estudo das influências da pré-deformação sobre a

capacidade de conformação da chapa, minimizados os problemas re

lativos ãs medidas das deformações limite, principalmente grâ

dientes de deformação, a maioria das conclusões a que se che-

gam coincidem com as de outros .autores, e podem ter •. aplicação

pratica como mostram KOBAYASHI e col.

Quando se olha a influência da pré-deformação so-

bre a capacidade de conformação desta chapa através da compara

ção de deformações efetivas ( figura 8) calculadas pelas for

mulas (III-4 a 8), nota-se o seguinte :

- Prê-defonnações por tração uniaxial não alteram

substancialmente a "êtota]_ quando a deformação final é do tipo

biaxial simétrica, mas se a deformação final é do tipo deforma

ção plana, "ê. . -, diminui com o aumento da pré-deformação.

- Pré-deformações por estiramento biaxial simétrico dl

minuera pouco a ~ê. , , quando a deformação final ê do tipo defoi:
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raaçao plana.

•f.

4

i
§
i
§!

•riO

-1-

1

pré-deformação por tração uniaxial,
(1 2)acordo com as de BOLFARINI quando analisa a capacidade

Esta diminuição e menor neste caso que no caso de

Estas observações estão de

de
conformação da chapa sob o ponto de vista afinamento na espessu,
ra.

Quando se grafica "e. . , contra P (figura 9) as

observações e conclusões são coincidentes com as da figura 8.

Nota-se ainda que a relação entre as etapas para perver a
£-total ̂ ° P r o c e s s o ̂ ão, sai diretamente para os casos aqui estu

dados. Observa-se que a segunda etapa de conformação é dominan-

te sobre a primeira, quando aquela tem p>0, nos casos de pré-de_

formação por tração uniaxial.

Ao analisarmos a capacidade de conformação das cha

pas em função da altura de copo alcançada (figura 10 ), obser;

vamos que ambos os tipos de pri-deformação levam a uma . diminui

ção da altura de copo final. Nota-se ainda que para mesmos

níveis de pré-deformação efetiva, a tendência ê a pré-deforma -

çao por tração uniaxial ser mais prejudicial que a por estira-

mento biaxial simétrico, quando a segunda trajetória ê por de-

formação plana. Este fato é bem mais acentuado quando fazemos

a comparação através dos níveis de pri-deformação na espessura.

Ainda dentro deste tema de influências de caráter

ffiacroscõpico da pri-deformação sobre a conformabilidade das

chapas, colocamos em evidência o fato de a falha do material

(trinca) se dar na direção em que a chapa foi pri-defonnada por

tração uniaxial, principalmente para níveis de pri-deformação

mais elevados, sendo a segunda fase em estiramento biaxial si-

métrico, conforme mostra a tabela IV.

Vimos até aqui, de maneira genérica, algumas in-

fluências da prê-deformação sobre a capacidade de conformação

das chapas em termos macroscópicos. As conclusões a que se

chegam dependem fundamentalmente do parâmetro tomado como ca-

racterizante da capacidade de conformação. O fato que nos in-

teressa i que, independentemente de qual seja o parâmetro,a pré

-deformação modifica de alguma forma a capacidade de conforma-
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ção destas chapas de aço acalmado. Uma analise mais comoleta

deveria considerar outros parâmetros como, as variações nas

propriedades mecânicas, variáveis de processo, gradientes de

deformação/ microestrutura. Vamos nos ater agui,principalmen

te a dois aspectos : heterogeneidades microestruturais inter-

nas, caracterizadas por inclusões não metálicas, trincas e

poros e defeitos superficiais caracterizados pela rugosidade.

V.2. Heterogeneidades Microestruturais internas.

""X-

A fração superficial média de defeitos internos

obtida pelo método de contagem de pontos, de acordo com o i-

tem III.2.5, tanto para o aço acalmado como para o eferves-

cente, não apresenta tendência alguma de crescimento até os

níveis de deformação estudados. Porém, nos mostra desde já

que o nível de heterogeneidades internas no aço efervescente

ê cerca de 5 vezes mais alto que no aço acalmado (tabela V).

«pi!

Quanto aos resultados obtidos através da observa

çio ao MEV, elemento por elemento, há que se considerar limi-

tações como:

:•-•>••••• -•••*• A preparação para observação metalografica (polimen

to mecânico) pode mascarar o resultado, inserindo ou excluindo

eventos da sub-ãrea analisada. Para minimizar este problema,

fez-se o polimento das diferentes amostras montadas r.ò mesmo

suporte de observação.

- íbram observadas somente secções paralelas à direção

de laminação, num plano perpendicular ao da chapa. Tomainos es

tes planos de observação tendo em vista que o crescimento de

danos se daria mais nesta direção, a de maior tensão de tra-

ção . Não foram observadas amostras provenientes de prê-

deformação por tração uniaxial j_ DL porque as CLC simples e

compostas tomadas nesta direção não diferem substancialmente

das tomadas a 90° dela.
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- Com o aumento de 2.60Ox, utilizado na observação de

cada uma das sub-ãreas determinadas de um moso sistemático ale

atôrio, se cobrem apenas 8% da área escolhida para observação,

sendo que as ãreas reais totais observadas foram de 0,622mm2

para a amostra deformada em estiramento biaxial simétrico e

de 0f392mm
2 para as amostras sem deformação e com deformação

por tração // DL. Isto indica que, se existissem aglomerados

de eventos numa determinada área escolhida para observação, a

probabilidade de detectá-los seria pequena.

- A escala usada para fazer as medidas de a e b na

tela do MEV possuía precisão de 0,025mm (divisões de 0,5mm).

- O desempenho do MEV utilizado i outro fator limitan-

te, mesmo para este aumento. A disponibilidade e o próprio de-

sempenho do microscópio seriam condições limitantes caso- fôs-

semos fazer a tomada de maior número de sub-ãreas, com maiores

aumentos.

- Os eventos foram sempre aproximados para retângulos

com lados a e b, ou seja não se considerou fator de forma.

Dentro destas limitações, o que foi observado no MEV

foi o seguinte ( tabela VI ) :

- As densidades superficiais médias de T, P, I e suas

combinações (T+P) e (T+P+I) consideradas com seus respectivos

intervalos de confiança a 67,5% de probabilidade, não mostra-

ram tendência no sentido de aumentar com a deformação. Isto

nos leva ã conclusão de que a cavitação se deu predominantemen-

te sobre eventos já existentes.

- A análise da variação das frações superficiais de T,

P, I, (T+F) e (T+P+l) com a deformação não mostra tendência com

relação aos poros, mas há tendência a crescimento de Fg relati-

vas ãs trincas. Este crescimento pode ser acompanhado pelo seu

tamanho médio, aqui representado pela área média, ou através

da relação (bTã) da tabela VII.
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Os eventos classificados como I são em pequeno nume

ro e, para que pudesserros chegar a alguma conclusão sobre seu

comportamento, deveríanios fazer maior número de determinações.

Em resumo podemos dizer que a densidade média

(D ) de eventos (T+P+I) pouco varia com a deformação e a fra-

ção superficial média (F ) aumenta ligeiramente , havendo por-

tanto crescimento dos eventos. 0 crescimento observado aqui ê

percentualmente bem inferior ao observado no aço efervescente

para trajetória de deformação biaxial simétrica por NÕBREGA .

Isto pode ser devido ao fato de o aço efervescente estudado pos

suir inicialmente maiores F e D que o acalmado aqui observa

do, conforme figuras 14 e 15.

- A analise das distribuições de densidades superfici

ais e frações superficiais médias de eventos no aço acalmado

mostra que a maioria deles tem ãrea media menor que 2pm2 (fi_

guras 12 e 13). As três últimas classes pertencem quase que

exclusivamente aos eventos classificados como inclusões que,

embora contribuam com parcela razoável na F , estão em número

reduzido.

Tendo em vista que, até os níveis de prê-deforma-

ção estudados, não tenhamos detectado diferenças significati-

vas nas D e F dos eventos, salvo as limitações do método

já expressas, pode-se concluir que estes tipos de defeitos in-

ternos, nas proporções em que se apresentam não atuariam de

maneira decisiva no sentido de modificar a capacidade de con-

formação das chapas pré-deformadas-

Dos resultados apresentados por BAUDELET e

col. s* medindo í-Ad/d), na tabela IX, nos aços aqui estudados,

pode-se observar que há inhomogeneidade no material de partida

da ordem de (5 x 10~£) nos dois tipos de aço. Esta parece ser

um pouco mais pronunciada no caso do aço efercescente. No aço

acalmado, os danos internos adicionais em tração uniaxial al-

cançam comente (-1,4 x IO""*), sendo mais importante a adição
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no caso biaxial (~3 x 10 ) . Para o aço efervescente, em tra-

ção, a adição fora de (-5,5 x IO"**) e, em biaxial simétrica

(-2,5 x 10 ), dentro dos limites de deformação considerados .

Ao se comparar os resultados em trajetórias de deformação i-

guais e deformações semelhantes para os dois aços, conclui-se

que a adição de defeitos internos em tração é cerca de 4 ve-

zes maior para o aço efervescente que para o acalmado. Esta

relação, para o caso biaxial simétrico é da ordem de 6 vezes.

A comparação destes resultados lf5 coin" os -'^âqúi'

determinados (figura 17) mostra que os valores absolutos dif£

rem um pouco entre si, mas a tendência ao aumento de heteroge-

neidades mi croes trúturais com a deformação é comum aos dois

métodos. A diferença entre os resultados dos dois métodos de-

ve estar nas limitações de cada um.

V.3. Defeitos Superficiais.

As medidas de R., tanto as efetuadas através do

rugosímetro quanto as obtidas por microscopia, nos níveis de

deformação dos aços considerados não mostraram crescimento acen

tuado. Noca-se somente leve tendência a crescer, principalmen

te no aço efervescente que tinha menor rugosidade inicial.Mas,

quando consideramos os intervalos de confiança a 95% de proba-

bilidade, estas medidas caem praticamente numa mesma faixa pa-

ra cada aço ( figura 16), ou seja, a rugosidade absoluta pra-

ticamente não evolui com a deformação. No entanto, quando se

considera que as espessuras das chapas diminuíram com a defor-

mação, nota-se que a "rugosidade relativa", caracterizada por

um defeito na espessura (ds) do tipo definido na equação IV-4,

evolui no sentido de tornar-se mais severo com a deformação e

fetiva (tabela VIII).

A rugosidade considerada até aqui não se comporta

igualmente que a rugosidade medida num rugosímetro a partir

de corpos de prova inicialmente polidos e deformados p.. c tra-
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ção uniaxial (tabela X). O que parece acontecer é que a rugo

sidade inicial proveniente do acabamento superficial das cha-

pas mascara, até certo grau de deforír^ção, a evolução da rugo-

sidade proveniente da deformação dos grãos super uicî í <?. ?:sta

sim, parece seguir .uma lei linear com a deformação, do tipo üa

equação (II-l)-

Nota-se que para ambos os aços, o comportamento

relativo â rugosidade superficial é semelhante tanto comparan-

do suas faces polidas quanto as não polidas.

Numericamente, esta evolução de R. observada nas

faces polidas dos aços em questão parece não ter importância

maior no processo de deformação subsequente, uma vez que o

nível de R. aí alcançado estaria abaixo ou na mesma faixa de

R. obtida nas faces não polidas. No entanto, nos parece ter

importância no que se refere ao aspecto da superfície. Assim,

observamos que a tendência das irregularidades superficiais o-

riginadas numa face polida é de se orientarem na direção da

maior tensão macroscópica aplicada, formando "defeitos superfi^

ciais" alongados nesta direção, com espaçamentos pequenos, co-

mo mostram as figuras 22, 23, 28, principalmente para maiores

níveis de deformação.

Este fato poderia ser um dos motivos pelos quais

as trincas nos corpos de prova testados em estiramento biaxial

simétrico, apôs pré-deformaçao por tração uniaxial, se apresen

tarem sistematicamente na mesma direção da iaaior deformação da

pré-deformação independentemente da direção de laminação.

Outro motivo para esta preferência poderia ser o

fato de as heterogeneidades microéstruturais nucleadas a par-

tir dos eventos existentes na superfície, principalmente os

classificados como I, crescerem na direção de maior tensão ma-

croscópica da pré-deformação por tração, como mostram clara-

mente as seqüências de figuras 18, 19, 20 e 21 para o aço efer

vescente, 24, 25, 26 e 27 para o aço acalmado, todas de super-



66

fícies inicialmente polidas, alem da tendência de aumentar a

relação (a/b) com a deformação vista na tabela VII para o aço

acalmado.

Observamos ainda que o crescimento de heterogêneo^ i\

dades microestruturais a partir de eventos, no caso I,de área

grande em relação â média, situados na superfície do aço acal-

mado, e bastante acentuado conforme as figuras ( 24, 25, 26 e j

27) , onde se tem crescimentos, em ãrea, de aproximadamente 15% jj

para e// = .10, 38% para e// = .18 e 69% para e//~35%. Nas fi- ;j

ras 18, 19, 20 e 21, do aço efervescente, alem do fato acima >

podemos constatar até coalescência de eventos, jã nos primei-

ros estágios de deformação, devida S sua proximidade.

Como apontado por WILSON e ACSLERAD ' os defei-

tos artificiais produzidos na superfície de uma chapa poderá ' !

influenciar no comportamento dessa chapa, com relação a defor

mações limite, dependendo da profundidade,extensão e proximi-

dade dos defeitos. Neste trabalho, vimos que, embora a profun

didade dos defeitos surgidos na superfície da chapa não seja

tão acentuada, conforme medidas de rugosidade (tabela VIII), a

proximidade entre defeitos (da ordem do tamanho de grão) asso-

ciada com o seu formato e com o fato de a espessura da chapa ir

decrescendo com a deformação, estes defeitos nos parece desem-

penhar um papel importante na localização da deformação nas

chapas de aço estudadas.
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES

ff Definir o peso com que um fator, entre outros, in-

# fluencia num resultado global não é tarefa fácil,principalmente

•; quando estes outros não tem bem definida a sua atuação. Esta ta

f refa se torna mais difícil quando os fatores são interdependen-

tes .

; Neste trabalho, considerando o fato acima, as liird

tações dos métodos e, dentro das condições em que foram estuda-

das as chapas de aço, podemos concluir que :

1 - Os defeitos internos no aço acalmado (T+P+I) repre-

I sentados pela fração superficial média e densidade superficial

; média apresentam somente leve tendência a crescer com a deforma

:;• ção. No entanto, quando vistos os resultados juntamente com

£• seus intervalos de confiança a 67,5% de probabilidade, caem pra

$ ticamente dentro de uma mesma faixa de valores. Isto indica que

?£ estes defeitos, nas proporções em que se encontram, não devem in

3 fluir de forma expressiva na conformabilidade da chapa após a

% prê-deformação.
'££•

'W -
Jí 2 - O método metalografico para análise de defeitos in

;!« ternos, como aqui adotado, não se mostra inteiramente• satisfatõ-

%. rio para materiais cora baixas densidade e fração superficiais

•# de defeitos, como é o caso do aço acalmado aqui estudado, pois

:' apresenta uma dispersão muito grande nos resultados, em espe-

cial no caso dos maiores eventos, que seriara os mais importantes

neste tipo de estudo. Para diminuir a dispersão, o número de

observações deveria ser maior.

3 - Os defeitos de superfície caracterizados pela rugo-

sidade superficial nos parece que desempenham papel relevante na
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conforraabilidade das chapas de aço acalmado e efervescente, nao

sõ pelo seu valor absoluto ou em relação ã espessura, mas prin-

cipalmente pela topografia desenvolvida na superfície. Estes a£

pectos, aliados ao marcante crescimento de defeitos do tipo I,

embora em pequena quantidade na superfície, podem dar uma expli.

cação plausível para o desenvolvimento da instabilidade plásti-

ca localizada nos processos de estiramento biaxial à& chapas.

4 - A direção preferencial das falhas (estricção loca

lizada ou fratura paralelas ã direção da maior deformação na fa

se de pré-de formação) em estiramento biaxial simétrico após pré

-deformação por tração uniaxial parece estar também ligada a to

pografia remanescente da operação de pré-deformação. Outra ra-

zão se=ris o crescimento dos eventos internos e superficiais nes

sa •S±e^pi\:s::''

5 - Em virtude das observações qualitativas feitas na

superfície polida de amostras em vários graus de deformação te

rem apresentado resultados promissores, sugerimos a implementa-

ção de estudos relacionados com a topografia das chapas de aço

sob conformação, de preferência, quantitativos.
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