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- SUMARIO .

Fora» fabricados conjugados de A1-1100/A1-2024

por laminação a quente, COB 451 de Al-2024. Estes conju-

gados foram subnetidos a ciclagem térmica, com diversos

números de ciclos, e a tratamento isotérmico, com tempos

equivalentes à ciclagem térmica. Foram realizados ensaios

de microdureza, tração, fadiga tipo divisor e fadiga ti-

po obstrutor. As ciclagens térmicas provocaram a forma-

ção de uma zona de difusão interfacial, deviso à presen-

ça de um excesso de lacunas, criado em cada ciclo, neces^

sário para a nucleação de precipitados nesta região. A

difusão foi das camadas de Al-2024 para as camadas de

Al-1100, e tendeu a aumentar a resistência interfacial

dos conjugados. Houve, porém, superenvelhecimento das ca

roadas de Al-2024 com crescimento de precipitados na ma-

triz e precipitação em contornos de grão. Estes efeitos

provocaram a degradação das propriedades mecânicas dos

conjugados. Os tratamentos isotérmicos provocaram a for-

mação de uma zona livre de precipitados nas camadas de

Al-2024 proximo às interfaces e adjacente aos contornos

de grão devido à ausência do excesso de lacunas necessá-

rio para a nucleação de precipitados nesta região. Houve

também superenvelhecimento das camadas de Al-2024. Estes

efeitos provocaram uma degradação maior nas propriedades

mecânicas dos conjugados. Nos conjugados ensaiados em fa

diga tipo divisor a existência de um constrangimento in-

terfacial resultou em melhores propriedades do conjugado
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no estado inicial em relação às dos constituintes. Os

conceitos da Mecânica Linear Elástica de Fratura foram

usados para descrever a propagação de trinca nestes con-

jugados e se mostraram válidos devido à pequena zona piás

tica desenvolvida na ponta da trinca. Nos conjugados en-

saiados em fadiga tipo obstrutor foi verificada a opera-

ção do mecanismo de bifurcação da trinca na região inter

facial e obstrução ã propagação da trinca.



ABSTRACT

Laminated composites consisting of alternating

layers of Al-1100 and Al-2024 were produced by hot

rolling, with 451 Al-2024 volume fraction. These compos^

tes were subjected to cyclic thermal treatment (various

numbers of cycles) and to isothermal treatment (at peak

temperature and for times equivalent to those of the

thermal cycles). Microhardness, tensile and fatigue crack

propagation (in crack divider and crack arrester modes)

were studied in the initial state and after treatments.

Thermal cycling treatment led to an interfacial diffusion

zone due the presence of an excess vacancy concentration

created in ea~h cycle which helped nucleation of preci-

pitates in this region. The diffusion was from Al-2024 to

Al-1100 and tended to increase the interfacial resistance

of composites. But this was accompanied by overaging of

Al-2024 with precipitate coarsening in matrix and grain

boundary precipitation. These effects resulted in degra-

dation of the composites mechanical properties. The iso-

thermal treatment led to formation of a precipitate free

zone near the interfaces in Al-2024 and at the grain

boundaries due to the absence of an excess vacancy con-

centration in this case. There also was overaging of

Al-2024. These effects resulted in a greater degradation

of composite mechanical properties. In the crack divider

configuration for fatigue tests the existence of an inter

facial constraint resulted in improved properties of the
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composite in the initial state compared with those of

the constituents. The Linear Elastic Fracture Mechanics

concepts were used to compute the crack propagation in

these composites and were found to be valid due the

rather small plastic zone at the crack tip. In the crack

arrester configuration for fatigue testes it was possible

to verify the operation of the crack bifurcation mechanism

at the interfaces and the phenomenon of crack arrest.
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e estrias isoladas e microcavidades e
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Revisão Bibliográfica

1.1.1 - A Região da Interface em Conjugados Laminados Nte

tálicos

a) Generalidades

Um conjugado laminado metálico consiste de duas

ou mais camadas ou lâminas de diferentes metais, completei

mente ligados um ao outro, com a finalidade de produzir

um material com propriedades diferentes e até melhores do

que os seus constituintes1. Com uma seleção cuidadosa de£

sas camadas, os conjugados podem ser projetados para te-

rem notáveis propriedades, com uma vasta variedade de a-

plícações especiais, nas quais são exigidas resistência

ao desgaste, à corrosão e ao impacto, ou importantes ca-

racterísticas térmicas ou elétricas.

A região da interface entre os metais constituin

tes é de suma importância, pois a sua caracterização é um

fator preponderante na pesquisa e compreensão das proprie

dades do conjugado. A interface entre dois metais que cons

tituem um conjugado é uma região deste conjugado através

da qual ocorre uma variação na composição química e uma

descontinuidade em diversas propriedades dos metais, como

1



módulo de elasticidade, densidade, coeficiente de expan-

são térmica, etc.2.

Uma classificação bem geral da interface pode ser

feita baseando-se no tipo de reação química que pode ocor

rer entre os constituintes do conjugado. Assim, podemos

ter3 interfaces da classe I, cujos metais não reagem en-

tre si e são insolúveis, (Cu-W, Mg-B), interfaces da clas_

se II, cujos metais não reagem entre si mas são solúveis

(Nb-W, Ni-C), e interfaces da classe III, cujos metais rea

gem entre si e formam compostos na interface (Al-C,Ti-B).

A interface necessita ter certas características

mecânicas e físico-químicas para que ela possa desempe-

nhar as suas funções e garantir as propriedades do con-

jugado. Como exigência mecânica, a principal caracte-

rística da interface ê transmitir carga do metal mais

dúctil para o metal mais frágil. Relacionada com esta fun

ção esta o problema da falha da interface, que depende

principalmente das propriedades dos constituintes do con-

jugado, das reações que possam ocorrer na interface e do

tipo de solicitação mecânica a que está sujeito o conjugja

do. Como exigência físico-química, a principal caracterís

tica da interface ê a sua estabilidade. Esta estabilidade

ê mais facilmente alcançada em conjugados da classe I. Na

classe III uma contínua difusão de material no estado so-

lido causa um contínuo crescimento da região da interface,

causando a sua instabilidade. A estabilidade vai depender



de diversos parâmetros, como temperatura, tipo de solici-

tação mecânica, etc.

b) Formação da Interface

Dos diversos métodos de fabricação de conjuga

dos metálicos, com conseqüente formação de interfaces, par-

ticularmente nos interessam os processos de união por di-

fusão ("diffusion bonding") e o de união por laminação

("roll bonding").

Segundo Bartle**, a união por difusão ê um proces^

so de união no qual dois materiais são ligados entre si,

no estado sólido, formando um material conjugado, através

de calor e pressão, mas sem deformação plástica macroscó-

pica, por um t^mpo suficiente até que a união seja forma-

da entre estes materiais. A união por difusão é um proems

so muito versátil, de baixo custo, e dá boas qualidades

ao produto. Este processo foi muito estudado nos EUA e na

URSS, nas décadas de 60 e 70, onde tem-se conseguido uma

união tão perfeita que os conjugados resultantes chegam a

apresentar uma resistência mecânica de 80 a 1001 da resis

tência dos constituintes5.

A união por laminação a quente é quase que uma

variação do processo por difusão, pois as suas caracterís

ticas de fabricação são bem semelhantes. A diferença está

no fato de que no caso da união por laminação nâo há difu



são significativa de material pelas interfaces do conjuga

do, sendo que a união é quase que exclusivamente mecânica»

através de deformação plástica dos constituintes. A eficá

cia deste processo também tem sido comprovada por diver-

sos autores. Por exemplo, Taylor e Ryder6 conseguiram ob-

ter boas propriedades mecânicas em conjugados de Al-7075/

Al-1100 fabricados por laminação a quente, e chegaram à

conclusão de que este processo promove um simples e bara-

to método para fabricação de conjugados. Chawla e Suarez7

conseguiram obter conjugados de aço médio C/aço baixo C,

com ótimas combinações de resistência mecânica e tenacida

de. Chawla e Collares8 fabricaram conjugados de Al/aço

inox através de laminação a quente, e obtiveram uma inter_

face sem nenhum produto de difusão indesejável, o que fa-

voreceu as propriedades mecânicas do conjugado.

Qualquer que seja o processo, geralmente a liga-

ção de dois metais entre si é#controlada pelos seguintes

fatores: características físicas, e metalúrgicas dos cons-

tituintes e condições de fabricação. Estes fatores são en

fatizados por Doble e Toth9, em estudo de conjugados de

B/Al-6061, e também confirmados por Kawakatsu e Kitayama10,

em estudo de pares metálicos de Cu-Ni, Cu-Ag, Cu-Al, Fe-Al.

Nas características dos constituintes, são leva-

das em consideração propriedades como estrutura cristali-

na, raio atômico, temperatura de recristalizaçao, energia

de superfície, propriedades mecânicas, facilidade de com-



binação entre metais diferentes e formação de compostos

intermetãlicos.

Como condições de ligação, chama-se a atenção p£

ra aspectos de superfície dos constituintes, temperatura

e pressão. As superfícies dos metais a serem unidos são

cuidadosamente aplainadas por esmerilhamento ou polimento,

e lavadas com reagentes químicos, para retirada de qual-

quer sujeira11. A temperatura ê a grande variável do pro-

cesso, pois dela dependem todos os mecanismos envolvidos

na união dos metais. Segundo Sigismund12, a temperatura

de união varia entre 0,5 e 0,7 da temperatura de amoleci-

mento de um dos constituintes do conjugado (em K). A pres^

são aplicada é responsável pela ligação mecânica entre os

metais. Esta pressão deve ser abaixo da tensão de escoa-

mento dos constituintes, no caso da união por difusão, e

superior para a .laminação.

Existem certos cuidados que devem ser tomados du

rante a fabricação dos conjugados. Para diversas camadas,

segundo Metcalfe13, deve-se garantir que a pressão de li-

gação seja uniforme em todas estas camadas, pois, caso con

trãrio, o conjugado ficará empenado, e surgirão defeitos

internos,.como porosidade e trincas, que causarão o decrés

cimo nas propriedades do conjugado. As trincas podem apa-

recer também devido a escolha inadequada da temperatura

e do tempo de ligação. Outro problema que surge na fabri-

cação é a abertura em leque, com escorregamento das cama-



das, umas sobre as outras. Este problema surge pelos mes-

mos motivos já citados, podendo ser evitado pela utiliza-

ção de rebites, que prendem as extremidades do conjugado.

Outro problema é* a questão da rugosidade das superfícies

dos constituintes. Alem de proporcionar uma melhor aderên

cia durante a laminação, Chawla e Metzger1" concluíram que

uma pequena rugosidade das camadas do conjugado e benéfi-

ca para a transferência de carga nas interfaces. Já Garmong

et ai.15 aconselham ter-se cuidado com esta rugosidade,

pois ela pode causar a presença de poros nas interfaces,

aumentando o tempo e a temperatura para uma boa ligação.

Um estudo mais rigoroso exige a fabricação dos conjugados

em vácuo. No entando, deve-se notar que esta condição en-

carece bastante o processo.

1.1.2 - Papel da Interface no Comportamento Mecânico dos

Conjugados

a) A Resistência Mecânica da Interface

Uma das principais, exigências para a utiliza-

ção de um conjugado metálico é* entender o seu comportamen

to elástico-plãstico16. Para tal, e importante caracteri-

zar a maneira como a interface vai se comportar mediante

o tipo de solicitação a que o conjugado estará sujeito.

A resistência mecânica da interface está intima-

mente ligada ao processo de fabricação dos conjugados. Ajs

sim, se a ligação entre os constituintes for perfeita, a



resistência da interface será a maxima possível, e ao ser

solicitado, o c njugado deverá romper-se no constituinte

menos resistente, e não na interface17. Por outro lado ,

uma ligação imperfeita entre os constituintes do conjuga-

do reduz a sua resistência mecânica, e provoca uma grande

degradação na ductilidade do conjugado18. Yue et ai.19 d£

duziram uma expressão para a resistência da interface em

função da temepratura, do tempo e da pressão de ligação,

e chegaram a conclusão de que quanto maior a temperatura

e/ou tempo e/ou pressão, maior será a resistência da in-

terface. Chama-se a atenção para o fato de que alcançar a

resistência máxima da interface nem sempre significa unir

completamente os constituintes do conjugado. Segundo Elliot

et ai.20, ao se atingir a resistência máxima, ainda pode

existir uma certa área de metal desunido, e enquanto esta

região parece não influenciar a resistência mecânica do

conjugado, é razoável supor que outras propriedades pos-

sam ser reduzidas pela sua presença.

A resistência mecânica da interface depende tam-

bém de possíveis reações químicas e/ou difusão de elemen-

tos durante a fabricação e/ou utilização do conjugado. S£

gundo Kawakatsu e Kitayama10, podem existir três tipos de

microestrutura na região da interface: solução solida, duas

fases coexistindo perto da interface, e formação de com-

postos intermetálicos. Destas microestruturas, os compos-

tos intermetálicos são os mais prejudiciais, pois sendo

frágeis, provocam a nucleação de trincas na interface, an
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tes de qualquer outro lugar. Assim, estes compostos vão

reduzir drasticamente as características mecânicas do con

jugado. Este fato foi comprovado por Wallach e Davis21

que, ao estudarem juntas de Al/Cu, concluíram que o cres-

cimento de uma zona de fases intermetflicas na interface

proporciona um decréscimo razoável na resistência ã tra-

ção, cisalhamento e impacto da junta. Ochiai et ai.22 de-

duziram uma expressão que calcula a resistência ã tração

de fibras em função da espessura da zona de reação em con

jugados de matriz metálica. Esta expressão se baseia na

presença de uma trinca na zona de reação, que se estende

pelas fibras, e causa a perda da resistência do conjugado.

Ainda scbre os compostos intermctãlicos, no caso

de conjugados fibrosos podemos considerar duas situações:

ou a interface entre a zona frágil e a fibra è" muito re-

sistente, ou é fraca. Para o primeiro caso, Heitman et ai.23

estudaram características de deformação de conjugados de

Mo/Al, em temperatura ambiente e a 78K. Eles chegaram à

conclusão de que para filamentos dúcteis os compostos in-

termetãlicos influenciam mais a ductilidade do conjugado

do que a sua resistência ã tração, enquanto que para fila

mentos frágeis os compostos têm um grande efeito de degra

dação na resistência à tração do conjugado. Para o segun-

do caso, Ochiai e Murakami2W estudaram conjugados de B/Ti

e W/Al, e chegaram à conclusão de que neste caso ocorre o

fenômeno da separação interfacial (será estudado posterior

mente), e a resistência das fibras não será reduzida.



b) Efeito da Exposição em Altas Temperaturas na

Interface de Conjugados

Uma grande vantagem da utilização de conjuga-

dos metálicos em lugar de outros conjugados è* o fato de

que eles podem ser empregados nas temperaturas elevadas.

Por outro lado, uma exposição isotermica ou cieiagem tér-

mica podem provocar a degradação das interfaces do conju-

gado, resultando na perda de propriedades mecânicas do mes

mo. Esta degradação interfacial pode ser provocada pelo

desenvolvimento de uma zona de difusão e/ou reação, com

aparecimento de compostos intermetálicos nas interfaces,

ou pela separação interfacial, oriunda de tensões térmi-

cas.

Para a exposição isotermica, Kim et ai.25 trata-

ram um conjugado de B/Al, e identificaram a presença de

boretos de Al nas interfaces, o que causou um grande de-

créscimo na resistência mecânica do conjugado. Figueiredo

et ai.26 também identificaram compostos de Fe-Al nas in-

terfaces de Al/aço inox sujeito a recozimento a 823K du-

rante 12h, e notaram o decréscimo da resistência mecânica

do conjugado devido â facilidade de nucleação de trincas

nestes compostos. Eles também constataram que, quanto maior

o tempo de permanência a uma dada temperatura, maior é a

espessura da região afetada pela reação interfacial.

Pattnaik e Lawley27 expuseram um conjugado de Al/aço inox

a altas temperaturas, e também observaram uma zona de rea

ção nas interfaces, com formação de compostos intermetãli.
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cos, onde aparecem trincas prematuras que causam o decres

cimo na resistência do conjugado. Para se evitar a forma-

ção da zona de reação nas interfaces, Lee et ai.28 reali-

zaram um estudo sobre diversos tipos de revestimento para

fibras de W em matriz de Ni. Após exposição em altas tem-

peraturas, eles provaram que o revestimento é relativamen

te efetivo na eliminação ou retardamento das reações in-

terfaciais.

No caso da ciclagem térmica, um dos grandes pro-

blemas29"35 é a separação interfacial, causada pelo fenô-

meno da fadiga térmica. Se o conjugado é formado por cons

tituintes com propriedades térmicas distintas, com a va-

riação da temperatura surgirão tensões internas nas inte_r

faces, devido à restrição a expansão volumétrica. Estas

tensões enfraquecerão as interfaces, provocarão a desunião

interfacial ("delamination"), e causarão uma queda acen-

tuada nas propriedades mecânicas do conjugado. Chawla e

Nielsen36 computaram as tensões térmicas nas inteifaces

de conjugados Al/aço inox sujeitos a ciclagem térmica, e

encontraram tensões cisalhantes de 40MPa, que provocaram

danos interfaciais e conseqüente degradação mecânica dos

conjugados. Esta queda em propriedades foi independente

do número de ciclos, mas aumentou com o aumento da fração

volumétrica de aço, devido ao maior número de interfaces

presentes. Wright37 também notou a degradação de proprie-

dades mecânicas em conjugados de B/Al sujeitos a ciclagem

térmica. Além de uma possível zona de reação nas interfa-
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ces,ele notou a presença de inúmeras rugas nas superfí-

cies das camadas, onde se iniciaram diversas trincas.

Warren et ai.38 verificaram a desunião interfacial em con

jugados de fibras de W com diversas matrizes. Esta desu-

nião foi causada pelo crescimento de trincas entre a ma-

triz e uma fina camada de reação (formada durante a fabri_

cação dos conjugados), e resultou de altas tensões cisa-

lhantes geradas nas interfaces dos conjugados.

Também tentando relacionar a temperatura com as

interfaces do conjugado, vários pesquisadores tentaram deŝ

cobrir qual tratamento é mais prejudicial, se exposição

isotérmica ou ciclagem térmica. Grimes et ai.39 estudaram

a variação da resistência mecânica de conjugados de B/Al

sujeitos a ciclagem térmica e tratamento isoté^mico. A de-

gradação da resistência está associada â reação química

na interface, com a formação de ÁlB^, e tensões térmicas.

Durante a fabricação, a reação química é minimizada, devji

do a formação de uma barreira de Al^O, na interface (oxi-

dação do Al). Entretanto, durante a ciclagem térmica, as

tensões térmicas na interface quebram esta barreira, ex-

pondo o Al da matriz a superfície das fibras de B, e agi-

lizando a reação. No tratamento isotérmico, como só há um

ciclo térmico, a barreira de Al~0^ não se quebra totalmen

te, e há pouco Al para reagir com o B. Assim, a ciclagem

térmica parece representar uma condição mais severa para

o conjugado do que o tratamento isotcrmico. Por outro la-

do, Skinner et ai."0 estudaram a variação da energia ne-
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cessaria para fraturar conjugados de B/Al sujeitos a ci-

clagem térmica e tratamentos isotérmicos. Com a exposição

isotérmica os proiutos de reação nucleiam-se na interface,

e crescera durante todo o período de tratamento. Em contras

te, na cieiagem térmica, embora o tempo total de tratamen

to tenha sido igual ao da exposição isotérmica, o tempo

de crescimento de produtos nucleados por ciclo é menor .

Assim, no final dos tratamentos o tamanho das partículas

nucleadas na interface será maior para a exposição isoté_r

mica, fazendo com que, neste caso, o trabalho de fratura

do conjugado seja menor do que para o conjugado ciclado.

Com estes dois exemplos, podemos concluir que não há uma

teoria geral que explique a prevalência de um tratamento

sobre o outro na degradação de propriedades do conjugado,

jã que o comportamento das interfaces vai depender de co-

mo elas estão caracterizadas.

c) Efeito da Interface na Tenacidade

A Mecânica Linear Elástica de Fratura íylLEF )

postula que a resistência â propagação de trincas nos ma-

teriais está diretamente ligada a qualquer mecanismo que

alivie a concentração de tensões triaxiais existente na

ponta da trinca. Um método111 que tem sido de crescente in

teresse para aliviar esta concentração de tensões consis-

te na introdução de descontinuidades na estrutura do mate

rial. Tais descontinuidades podem agir como inibidores da

trinca, ou podem introduzir fraturas secundárias que des-
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viam a trinca para novas direções menos críticas.Elas tam

bem podem subdividir uma amostra, que foi solicitada num

estado plano de deformação, em partes solicitadas num es-

tado plano de tensão, que são mais resistentes ã fratura.

A supressão do estado triaxial de tensões na pon

ta da trinca pode ser conseguida em conjugados laminados

contendo interfaces fracas. Há dois arranjos geométricos

básicos1*2: obstrutor de trinca ("crack arrester"), onde a

frente da trinca ê perpendicular â espessura do laminado,

e divisor de trinca ("crack divider"), onde a frente da

trinca ê paralela à espessura do laminado.

Para o arranjo tipo obstrutor de trinca, Cook e

Gordon*3 propuseram dois modelos de interação entre trin-

cas e interfaces, para um solido elástico frágil.Eles con

sideraram o estado triaxial de tensões na ponta da trinca

composto pelas tensões o. e o, normais à direção de propa_

gação da trinca, a tensão Oj paralela ã direção de propa-

gação da trinca, a tensío T, 2
 ce cisalhamento. Se a inter;

face é fraca,no primeiro tipo de interação a interação en

tre o~ e compostos intermetálicos frágeis.presentes na in

terface,pode ocasionar uma fratura na interface,mudando a

direção de propagação da trinca.com o aparecimento de trin

cas secundárias na direção da interface. No segundo tipo

de interação, considerando também a interface fraca, mas

resistente a o^. podem existir algumas regiões onde a ten

são T 1 2 atinge valores elevados, causando a falha em algu
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mas regiões da interface. Se a interface resiste também a

essa tensão T 1 2» a trinca se propaga normalmente, como num.

sólido homogêneo.

Para um material düctil, o campo de tensões pode

ser modificado pela presença de uma zona plástica na pon-

ta da trinca. Neste caso, o modelo de Cook-Gordon pode ser

aplicado qualitativamente. McCartney et ai.1"1 estudaram o

comportamento de laminados de aço com diversos sistemas de

união, no arranjo obstrutor, por meio de ensaios de impa£

to, fadiga por flexão, tração e cisalhamento interfacial.

Eles concluíram, conforme o modelo de Cook-Gordon, que

quando a trinca aproxima-se da interface poderá ocorrer

separação, a trinca ficará truncada e ocorrerá a relaxa-

ção do estado triaxial de tensões associado â trinca. Pa-

ra a fratura da próxima camada será necessário reiniciar

a trinca, que devido à relaxação de tensões, ocorrerá em

condições uniaxiais, desfavoráveis â fratura. Embury et
•

ai.*2 testaram o comportamento de conjugados de aço de

baixo C, com variação da resistência das interfaces, atra

vés de ensaios Charpy. Eles também verificaram que uma in

terface de baixa resistência pode causar a separação das

camadas, provocando a relaxação do estado triaxial de ten

soes sob as quais a fratura está ocorrendo, e a inibição

da propagação da trinca. Dessa forma, a temperatura de

transição dúctil-frágil é menor para os conjugados do que

para materiais homogêneos. Também através de ensaios Charpy

em conjugados de aço alto C/aço baixo C, Lum et ai.1*5 e
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Chawla e Suarcz1"6 verificaram que a separação interfacial

aumenta com o acréscimo da temperatura de ensaio. Por ou-

tro lado, segundo estudo de Floreen et ai.1*7 em conjuga-

dos de aço"maraging*; uma exposição a temperaturas eleva-

das pode evitar a separação, devido à interdifusão inter-

facial que pode ocorrer, e a supressão do gradiente de ten

soes na região da interface.

Para o arranjo tipo divisor de trinca, Antolovich

et ai.** apresentaram também uma teoria para a propagação

de trincas, baseada em ensaios de conjugados formados por

camadas alternadas de aço "maraging" envelhecido (frágil)

e aço "maraging" solubilizado (tenaz). A medida em que a

intensidade de tensão ultrapassa a resistência a fratura

do material frágil, as trincas crescem numa forma parabó-

lica no material frágil. Como o outro material é mais te-

naz, a frente da trinca fica imobilizada no mesmo. A mecH.

da em que a frente da trinca aumenta, seu raio de curvatu

ra diminui, sua resistência à propagação aumenta, e a car

ga deve crescer para continuar a propagação. Quando a so-

licitação aumenta, a intensidade de tensão aumenta no ma-

terial tenaz, que eventualmente pode fraturar. Finalmente

a fratura ocorre nas duas fases, com a frente da trinca

estendendo-se mais no material frágil do que no tenaz. A

medida em que a trinca alarga-se no material frágil, o ca:r

regamento é reduzido no material tenaz, que passa a supor_

tar grande parte das características da resistência do con

jugado, até que chega-se a um nível de tensões em que o
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material tenaz rompe. Segundo Ohlson*9, em estudo de

conjugados de aço com diversos tipos de união das cama-

das, se as interfaces forem fracas, e as camadas forem su

ficientemente finas, pode ocorrer a separação interfacial,

devido à ação de tensões transversais à frente de propaga^

ção da trinca. Neste caso, a trinca será subdividida numa

série de trincas, que se propagam através das camadas do

conjugado. 0 estado triaxial de tensões será transformado

num estado biaxial em cada camada, havendo a possibilida-

de de ocorrer novamente a inibição da trinca. Este efeito

também foi confirmado por Goolsby50, cm conjugados de Al-

7075/A1-1100 e Al-7475/Al-1100,por Alie51, em conjugado

formado por lâminas de Al-7075, por Alie e Danesh52, em

conjugados de A1-2024/A1-7075, e por Almond et ai.53, em

conjugados de aço para tubulações, sujeitos a altas pres-

sões internas.

d) Fadiga em Conjugados

0 processo de falha por fadiga nos metais ge-

ralmente pode ser dividido nos seguintes estágios: defor-

mação plástica cíclica (com formação de intrusões e extru

soes na superfície dos metais), iniciação de uma ou mais

microtrincas (nessas intrusões ou extrusões, ou em inclu-

sões, contornos de grão fragilizados, etc, sempre perto

de superfícies livres dos metais), propagação ou coales-

cência de microtrincas para formar uma ou mais macrotrin-

cas, propagação dessas macrotrincas, e a falha final do

metal.
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Para estruturas reais, com a presença inevitável

de defeitos concentradores de tensões, como entalhes, a

propagação de trincas é o aspecto de maior importância no

estudo da fadiga. Aqui, os princípios falha-seguro, vida

segura e tolerância de danos formam a base de uma grande

parte da filosofia de projeto moderno na indústria. Neste

caso, ê o fator de intensidade de tensão cíclico, AK, da

MLEF, que controla a taxa da/dN de propagação da trinca.

A interdependência entre estes parâmetros resulta numa ret

lação sigmoidal, onde se pode distinguir três estágios:

estágio I (limiar), onde as trincas de fadiga não se pro-

pagam, estágio II (central), com um segmente de lei de po

tência, que liga os limites inferior e superior, e está-

gio III (final), onde o crescimento da trinca ê instável,

pouco antes do metal se romper. Destes três estágios, ê o

estágio II que tem sido objeto de maior pesquisa, já que

no estágio I ainda não há propagação de trinca, e no está

gio III a trinca se propaga muito rapidamente e com aspec

tos similares do ensaio monotônico.

A lei característica do estágio II é chamada de

lei de Paris51*, e é da forma:

da/dN = C . (AK)m,

onde C e m são constantes numéricas, características de

cada metal. Esta lei e muito útil para descrever a taxa

de crescimento da trinca no estágio II, por causa de sua
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simplicidade: contém uma única variável independente, e é

independente da geometria do corpo de prova. Também há e-

vidência experimental que mostra que o nível de tensão era

si não influencia a taxa de propagação de trinca sob fadi.

ga para níveis de tensão no regime elástico.Recentemente,

Niccolls55 demonstrou uma relação empírica entre os parâ-

metros C e m , da forma:

m = a + b . lnC,

onde a e b são dois parâmetros negativos que parecem ser

constantes para uma dada classe de metais. Esta relação

também foi confirmada por Baflon et ai.56.

0 fator de intensidade de tensão cíclica geral-

mente ê dado pela seguinte expressão5*:

AK = A . áa . /a.,

onde Ao ê a amplitude de tensões cíclicas, a. é o compri-

mento da trinca correspondente ao i-ésimo valor do número

de cicos, e A é o fator de correção de Pook57 que, para

entalhe de aresta, é dado por:

A - 5 . /ir . [20-13(ai/W) - 7(ai/W)
2] "1/2,

onde W ê a largura do corpo de prova.

No caso de conjugados metálicos, devido â sua

crescente utilização em estruturas sujeitas a carregamen-

to dinâmico, como indústria aeronáutica, naval e automobí̂

lística, ê muito importante que a sua resposta a cargas

cíclicas seja bem conhecida e entendida. Deste modo a pes
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quisa em fadiga e fratura de conjugados metálicos tem au-

mentado bastante nos últimos anos. Aqui também os estudos

se concentram em conjugados com arranjos tipo divisor e

obstrutor de trinca. Entretanto, o uso dos conceitos da

MLEF vistos anteriormente para metais ainda não foi com-

pletamente justificado ou aceito para o caso dos conjuga-

dos58'59. 0 comportamento sob fadiga dos conjugados ê bem

mais complexo, consistindo de aparecimento de trincas nos

constituintes e separação das interfaces. Assim, o meca-

nismo, tipo e distribuição da falha dependem do tipo de

constituintes, seu arranjo e geometria, técnicas de fabri.

cação do conjugado, tipo de solicitação, estado de ten-

sões, freqüência do ciclo de carregamento, temperatura,

etc. A seguir, faz-se uma revisão de alguns trabalhos pu-

blicados sobre este assunto.

Para conjugados tipo obstrutor, baseados nos mo-

delos de Cook e Gordon1*3, Kitagawa et ai.60 consideram a

existência de três tipos de fratura na vizinhança da in-

terface: no primeiro tipo a trinca passa sem hesitação de

uma camada para a outra; no segundo tipo a trinca termina

na interface, e então se propaga rapidamente ate a fratu-

ra; no terceiro tipo a trinca se bifurca para cima e para

baixo ao longo da interface, e depois uma das bifurcações

passa para a outra camada numa direção paralela à trinca

primitiva. Neste terceiro tipo, a interface apresenta uma

peculiar resistência contra a propagação de trinca.Throop

e Fujczak61 verificaram esta resistência em conjugados de
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A1-2024/TÍ-6A1-4V, cuja fabricação resultou em interfaces

fracas, que retardam o crescimento da trinca por separa-

ção progressiva.

Para conjugados tipo divisor, Taylor e Ryder* e^

tudaram a propagação de trinca de fadiga em conjugados de

A1-1100/A1-7075. Eles constataram que as taxas de propaga

ção de trinca são similares no conjugado e no Al-7075 mom)

lítico, mas o comprimento de trinca crítico que levará â

fratura é maior para o conjugado. Eles também notaram que

a fração volumétrica de Al-1100 tem pouca influência nas

propriedades de fadiga dos conjugados. Kula et ai.62 estu

daram a propagação de trinca de fadiga em conjugados de a

ço alto C/aço baixo C O crescimento da trinca foi analisa^

do em termos de características de crescimento de cada com

ponente individual.Considerou-se que o crescimento da trin-

ca se processa independentemente em cada camada numa taxa

governada pelo AK em cada camada. Dois casos foram consi-

derados: nenhuma interação ou a mesma tensão em cada caiim

da, e a tensão distribuída de tal forma que houvesse igual

deslocamento na ponta da trinca. A segunda condição condu

ziu a dados mais satisfatórios. Spinelli e Spinelli63, em

estudo de conjugado de duas ligas de Al, concluíram que a

propagação é mais rápida no material frágil do que no te-

naz. Eles também concluiram que a constante C da lei de

Paris varia com a relação R s o . /a - do ciclo de carre-
min max

gamento, indicando que a propagação da trinca não sô de-

pende de AK mas também do valor máximo de tensão alcança-

do no ciclo. Tanto Kula et ai. como Spinelli e Spinelli
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sugere» a modificação da lei de Paris para aplicação em

conjugados. Por outro lado, Chawla é Liaw*\ em estudo de.

conjugado Al/aço inox, chegaram a conclusão de que a lei

de Paris pode ser aplicada. Enquanto as interfaces estão

intactas, a propagação de trinca se dá por deformação pia

na, e a fratura observada ê plana e mostra estrias de fa-

diga. No momento em que começa a ocorrer separação, a pr£

pagação da trinca se dã nos dois componentes, por tensão

plana, e a fratura observada é inclinada. Entretanto, ma-

croscopicamente, a fratura pede ser totalmente considera-

da como sendo plana, e a lei de Paris pode caracterizar o

comportamento sob fadiga deste conjugado.

1.1.3 - Ligas de Alumínio

a) Al-1100 e Al-2024

A larga variedade de ligas de alumínio exis-

tentes promove combinações específicas de resistência, t£

nacidade, resistência a corrosão, soldabilidade e usina-

gem. A alta relação resistência/peso e a fácil possibili-

dade de variar a sua forma fazem das ligas de alumínio

uma das melhores escolhas para aplicações de engenharia.

Dessas ligas, interessa-nos particularmente as ligas Al-1100

e Al-2024.

A liga Al-1100 é uma liga de alumínio comercial-

mente puro, com pequenas quantidades de ferro e outros e-

lementos. Esta liga e usada principalmente em aplicações

onde condutividade elétrica, formabilídade, duetilidade e
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resistência à corrosão .são mais importantes que resistên

cia mecânica. Esta liga praticamente não é influenciada

por tratamentos térmicos.

A liga Al-2024 é uma liga de alumínio com cerca

de 4,01 de cobre e outros elementos em menor quantidade.

Nesta liga é bem conhecido65»66»67 o fenômeno de envelhe

cimento como uma técnica de endurecimento do material a

partir da precipitação de diversos compostos na matriz

de alumínio. Dessa forma a liga é uma forte candidata pa

ra aplicações onde a resistência mecânica é preponderan-

te. Por outro lado, ela se torna sensível a tratamentos

térmicos, o que exige uma melhor compreensão dos fenôme-

nos envolvidos, feita a seguir.

b) Efeito da Temperatura na liga Al-2024

Partindo-se, por exemplo, do Al-2024 no esta.

do de precipitação natural, "tratamento T4", qualquer va

riação de temperatura pode ocasionar o superenvelhecimen

to da liga68, com o crescimento das partículas endurece-

doras na matriz, e sua precipitação em contornos de grão.

Outro efeito importante é o aparecimento69»70»71 de zo-

nas livres de precipitados (ZLP) adjacentes aos contor-

nos de grão. Estas ZLP são formadas pela segregação ou

precipitação de soluto em contornos de grão da matriz.

Durante um tratamento térmico, a nucleação do soluto ne£>

tas regiões está condicionada ã existência ou não de um
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excesso de lacunas na região.

Para ensaios monotônicos, com relação a propri«s

dades de tensão, sabe-se72 que tanto o crescimento de pre

cipitados na matriz e nos contornos de grão quanto a for

mação das ZLP resultam num decréscimo do limite de escoei

mento e do limite de resistência da liga, devido ã mudan

ça de mecanismo de interação discordâncias-precipitados

(escoamento com corte de partículas para escoamento sem

corte de partículas). Por outro lado, com relação ã de-

formação existe um numero bem grande de investigações con

flitantes a respeito da importância daquelas mudanças mi

croestruturais. A maior dificuldade nesse estudo, segun-

do Ryum73, é que estes fenômenos são necessariamente in-

terdependentes, para uma composição fixa. Ryum também su

gere que as ZLP, por terem um limite de escoamento infe-

rior ao da matriz, reduzem a concentração de tensões nos

contornos de grão e portanto melhoram a tenacidade. Var-

ley et ai.71* postulam que a deformação preferencial den-

tro das ZLP reduz a tenacidade. DeArdo75 afirma que são

a natureza e o tamanho dos precipitados na matriz as ca-

racterísticas mais importantes no controle da deformação

e fratura. Thompson et ai.76 mostram que a deformação ê

reduzida tanto por recristalizaçao quanto pelo apareci-

mento das ZLP. Kirman77 mostrou que a fratura ê controla

da principalmente pela presença de precipitados em con-

tornos de grão, que causam uma transição no modo de fra-

tura, de transgranular para intergranular. Staley78 evi-
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dencia a fratura intergranular, mas causada também por

largas ZLP. Garrett e Knott79 só encontraram a mudança

no modo de fratura para ligas muito puras, indicando que

inclusões não metálicas nas ligas comerciais favorecem a

fratura transgranular. Eles também relacionaram a tenaci.

dade com a capacidade do material de se endurecer por de

formação. Para estudar o efeito conjunto dos precipita-

dos na matriz, nos contorno:* de grão e as ZLP, Leeuwen80

propôs a determinação de um "índice de crescimento estru

tural", ICE. Desta forma pode-se construir gráficos de

qualquer propriedade mecânica versus ICE, e saber qual a

contribuição de cada efeito na variação da propriedade.

Com relação a ensaios cíclicos, segundo Fine81,

quando os precipitados são bem finos, as discordancias

que cortam os precipitados produzem um encruamento local

pequeno, e a deformação tende a se localizar em poucos

planos de deslizamento ativos. Esta condição parece ser

muito prejudicial à vida e a fadiga da liga. Por outro

lado, quando os precipitados são grandes, o processo pe-

lo qual as discordancias passam pelos precipitados leva

a um rápido encruamento e a deformação plástica tende a

se distribuir de uma forma geral através da liga, e a vi

da a fadiga aumenta. Estes efeitos também são comprova-

dos por Santner e Fine82, mas eles notaram que a precipí_

tação em contornos de grão leva a fragilização dos con-

tornos e a fratura intergranular, com aumento da taxa de
i

propagação de t r i nca . Baseados no modelo de Fine, Hombogen
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e Zum Gahr83 mostraram que um material subenvelhecido a-

presenta descontinuidades na curva da/dN x AK, quando o

tamanho da zona plástica alcança o tamanho de grão do ma

terial. Neste momento os contornos de grão passam a ter

o importante papel de obstruir a propagação da trinca. De

outra forma, para um material superenvelhecido a alta ta

xa de propagação de trinca impede o efeito obstrutor de

trinca dos contornos de grão. Neste material notou-se o

efeito das ZLP em proporcionar a fratura intergranular.

Já Schlitz e Oberparleiter81* e Broek e Bowles85 mostraram

que o elevado tamanho dos precipitados na matriz aumenta

a taxa de propagação de trinca. Petrak e Ruschau86 tam-

bém chegaram à conclusão de que a presença de grandes pr£

cipitados na matriz de alumínio causa uma fácil nuclea-

ção e crescimento de trinca de fadiga, levando a uma re-

dução na vida u fadiga do material. Abdei-Raouf et ai.87

também concluíram que o fator cíclico de intensidade de

tensões é inversamente proporcional ao espaçamento entre

partículas, para uma dada taxa de propagação de trinca.

Stubbington88 também notou a mudança no modo de fratura

quando a liga está superenvelhecida, atribuindo o fato â

presença de grandes precipitados na matriz. Por outro l£

do, Lynch e Ryder89 mostraram que as ZLP são lugares de

iniciação de trinca de fadiga, devido à interação discor

dância-soluto nestas regiões onde a deformação por fadi-

ga é licalizada. El-Soudani e Pelloux90 notaram que para

valores pequenos de AK, dentro do campo de deformação pia

na, a fração volumétrica de inclusões presentes na liga
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não influencia a taxa de propagação de trinca, mas para

valores elevados de AK, na faixa de tensão plana, a taxa

de propagação de trinca aumenta com o número de inclusões

presentes. Desta forma, as inclusões presentes em ligas

comerciais também influenciam o comportamento em fadiga

destas ligas.

1.2 - Objetivo

0 objetivo deste trabalho foi estudar o efeito

da interface em propriedades de tração, microdureza e fa

diga de conjugados laminados de Al-1100/A1-2024, com uma

dada fração volumêtrica. Estes conjugados foram sujeitos

a ciclagem térmica, com diversos números de ciclos e tria

tamehto isotérmico, com tempos de tratamentos equivalen-

tes â ciclagem. A escolha destes tratamentos foi para ve;

rificar a influência da temperatura e da variação na tem

peratura na microestrutura dos componentes e da região

interfacial, e conseqüente variação de propriedades dos

conjugados. A escolha dos constituintes do conjugado foi

devida principalmente ao fato de ambos possuírem propri£

dades térmicas semelhantes, e evitarem o fenômeno de fa-

diga térmica, durante os tratamentos térmicos.



. CAPÍTULO II

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

2.1 - Materiais Utilizados

Para a fabricação dos conjugados laminados, fo-

ram utilizadas chapas de alumínio comercialmente puro,

Al-1100, e uma liga duralumínio, Al-2024, com dimensões

de 25 x 10 x 1,0 cm.A composição químicas destes materiais

se encontra na Tabela 1. Algumas propriedades metalúrgi-

cas destes materiais se encontram na Tabela 2 8 2' 9 1.

2.2 - Fabricação dos Conjugados

Cada chapa de alumínio passou por um acabamento

mecânico, com polimento das superfícies feito por escova

de aço. A limpeza final foi feita com imersão das chapas

em um banho de tricloroetileno.

A seguir, foram montados os "sanduíches" de cha-

pas, num total de quatro. Cada sanduíche ficou consti-

tuído por sete chapas alternadas de Al-1100 e Al-2024,com

cerca de 45% de Al-2024 e sempre com o Al-1100 nas super-

fícies.

Cada sanduíche foi aquecido a 670K durante 30min

em um forno elétrico e laminado em um laminador FENN.

27



TABELA 1: Composição química dos materiais utilizados.

.Elemento

Material
Cu Mg Mn Si Fe Al

Al-1100 0,007 0,02 0,58 0,04 0,08 bal

Al-2024 4,45 1,58 0,92 0,12 0,31 bal

TABELA 2: Algumas propriedades metalúrgicas dos materiais
utilizados.

^Propriedade ^ °LR** V * E** HV** „** V
Material

y ULR
(MPa) (MPa) (I) (GPa) (MPa) (K~1,10"6) (MPa/m)

Al-1100 35 91 39 72 230 2 5 , 5

A1-2024-T4 334 480 18 72 1200 23 ,5 41

* Referência 82
** Referência 91
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2.3 - Preparação dos Corpos de Prova

Apôs a fabricação dos conjugados, foram confec-

cionados corpos de prova para ensaios de tração, e de fa-

diga tipo divisor e obstrutor, respectivamente Figuras 1a,

1b e 1c. Foram separados também corpos de prova para os

ensaios de microdureza. Todos os corpos de prova foram re

tirados dos sanduíches no sentido longitudinal de lamina-

ção.

Após a confecção dos corpos de prova, todos es-

tes foram submetidos ao tratamento térmico T-4, que com-

preende solubilizaçao a 768K por 1h, resfriamento rápido

em água com gelo, e precipitação natural por sete dias na

temperatura ambiente. Este tratamento confere ao Al-2024

propriedades mecânicas bem elevadas.

2.4 - Tratamentos Térmicos*

Os tratamentos térmicos escolhidos para o presen

te trabalho envolveram ciclagem térmica e tratamento iso-

térmico.

Para a ciclagem térmica, foi utilizado um apare-

lho montado no próprio IME. Este aparelho consiste de uma

haste, onde é preso o corpo de prova, uma bobina solenoi-

de e uma bomba de compressão, responsáveis pelo movimento

vertical da haste, um controlador eletrônico de tempo, pa



30
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t a A! 2024
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Figura 1: Corpos de prova para ensaios de tração (Ia), fa

diga tipo divisor <(1b) e fadiga tipo obstrutor (1c)..
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ra regular os tempos de aquecimento e resfriamento dos

corpos de prova, um ventilador, para aumentar a taxa de

resfriamento, è um forno elétrico, por onde vai entrar a

haste com o corpo de prova e onde vão ser realizados os

tratamentos. Foram realizados 500, 1000,1500, 2000 e 3000

ciclos, com variação da temperatura de 300K a 600K, e lOmin

entre um ciclo e outro. Estas condições aceleradas de ci-

clagem térmica não foram escolhidas com base em aplica-

ções praticas dos constituintes do conjugado, já que di-

ficilmente eles serão utilizados neste regime de trabalho.

Porém, com estas condições consegue-se observar uma razoa

vel variação microestrutural no Al-2024. A Figura 2 esqu£

matiza um ciclo térmico.

Para os tratamentos isotérmicos, foi utilizado

um forno elétrico ETIL. A temperatura de encharque foi de

600K, com tempos correspondentes ã ciclagem térmica. 0

cálculo destes tempos está apresentado no Apêndice A.

2.5 - Ensaios Mecânicos

Para a caracterização mecânica, tanto do conjuga

do fabricado como dos conjugados ciclados e tratados iso-

termicamente, foram realizados ensaios de microdureza, t ria

ção e fadiga.

Os ensaios de microdureza foram realizados com o

intuito de fornecer perfis de microdureza para caracteri-

zação da interface, em face da difusão de elementos espe-

rada nesta região, devido aos tratamentos térmicos reali-
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Figura 2: Um ciclo térmico,



zados. Os ensaios foram feitos em un microdurímetro DURIMET,

com carga de 0.15N (15 gf). Foram obtidos, em média, 120

pontos para cada corpo de prova.

Os ensaios de tração foram realizados com o in-

tuito de caracterizar a degradação de propriedades mecâni-

cas dos conjugados devida aos tratamentos térmicos. Os en-

saios foram feitos em uma máquina INSTRON, modelo TTDM,

com capacidade de lOOkN. Foram realizados dois ensaios pa-

ra cada situação, todos nas seguintes condições:

- velocidade da mesa: 0,2 cm/min

- velocidade de deslocamento do papel: 50 cm/min

- temperatura: ambiente.

Os pontos obtidos dos ensaios foram processados em uma cal_

culadora HP, obtendo-se os valores para tensão e deforma-

ção de engenharia.

Os ensaios de fadiga visaram fornecer dados acer-

ca da propagação de trincas em função dos tratamentos tér-

micos. Usaram-se corpos de prova com entalhe divisor e obs

trutor. Os ensaios foram realizados em uma máquina MTS

servo-hidráulica com capacidade de lOOkN, com as seguintes

características:

- carregamento senoidal

- freqüência de 30 Hz

-x «0,3 . o do conjugado inicial

- R ' °n, in / 0máx " ° ' 0 5

- temperatura ambiente
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Estes valores foram mantidos constantes durante todos os

ensaios. Para as situações extremas foram realizados 2 en

saios para cada situação. Foram obtidos gráficos de taxa

de propagação de trinca versus fator cíclico de intensida

de de tensão, a partir de gráficos de comprimento de trin

ca versus número de ciclo, mediante o emprego de um pro-

grama de computador. Os ensaios realizados nos corpos de

prova com entalhe divisor foram interrompidos, quando a

zona plástica na ponta da trinca começou a ficar pronun-

ciada, e então os corpos de prova foram rompidos por tra-

ção.

2.6 - Análise Microscópica

A caracterização das interfaces e das microestru

turas dos constituintes dos conjugados foi feita durante

todas as etapas deste trabalho. Para tal, utilizou-se um

microscópio ótico LEITZ, modelo ORTHOPLAN, e um microscó-

pio eletrônico de varredura, marca JEOL, modelo JSM-U3.

Foi utilizada também uma microssonda para análise qualita

tiva de elementos. Seguiu-se sempre a técnica tradicional

de preparação de amostras para exame microgrãfico, utili-

zando-se o reativo de Keller a fim de realçar o contraste

entre as camadas dos conjugados. As superfícies de fratu-

ra resultantes dos ensaios de tração e de fadiga foram tam

bém examinadas pelo microscópio eletrônico de varredura.

Toda esta análise visou verificar possíveis variações mi-

croestruturais entre as diversas etapas deste trabalho.



CAPÍTULO III

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

3.1 - Microestrutura

Nas figuras de microestrutura, para a diferenciei

ção entre as camadas de Al-1100 e de Al-2024, adotou-se a

seguinte convenção: "1" significa Al-1100 e "2" significa

Al-2024.

A microestrutura do conjugado no estado inicial

está apresentada nas Figuras 3(a,b,c). Na Figura 3a vê-se

uma região interfacial praticamente sem apresentar difu-

são, e a camada de Al-2024 com grãos bem contrastados, pr£

cipitados finos e partículas constituintes dispersos nos

grãos, e contornos de grão contínuos. A Figura 3b mostra

também a região interfacial, com aumento maior, aparente-

mente isenta de difusão, enquanto que a Figura 3c mostra

dois grãos de Al-2024 com precipitados e partículas, e o

contorno de grão isento de qualquer precipitado.

A microestrutura do conjugado ciclado 500 vezes

está apresentada nas Figuras 4(a,b,c). Na Figura 4a vê-se

uma interface com uma zona de difusão da camada de Al-2024

para a camada de Al-1100, a perda de contraste entre os

grãos de Al-2024, com seus contornos apresentando uma zo-

na livre de precipitados (ZLP). A Figura 4b mostra a zona

35
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(3c)

Figura 3: Microestrutura do conjugado no estado inicial,

mostrando uma zona interfacial sem difusão (3a - MO), a

mesma zona, com aumento maior (3b - MEV) e dois grãos de

A1-?O24 com precipitados e partículas, e o contorno de

grão isento de qualquer partícula (3c - MEV).
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Figura 4: Microestrutura do conjupado ciclado 500 vezes,

mostrando uma interface com uma zona de difusão (4a-M0),

a mesma interface, com aumento maior (4b - MEV), e grãos

de Al-2024 com precipitados no seu interior e um contor-

no de grão com precipitados ao longo do contorno e a ZLP

ao seu redor ;4c - MEV) .
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de difusão interfacial .com um aumento maior, enquanto que

a Figura 4c mostra um contorno de grão do Al-2024, com pre

capitados ao longo do contorno e a ZLP ao seu redor.

A microestrutura do conjugado ciclado 3000 vezes

esta apresentada nas Figuras 5(a,b,c). Na Figura 5a vê-se

uma interface com uma zona de difusão da mesma forma que

na amostra ciclada 500 vezes. Nota-se também a perda de

contraste entre os grãos de Al-2024, e os contornos de

grão com a ZLP. A zona de difusão interfacial ê mostrada

também na Figura 5b, com aumento maior, e comparando-a com

a Figura 4b, para a amostra ciclada 500 vezes, nota-se que

o tamanho desta zona praticamente não se altera com o nú-

mero de ciclos. Na Figura 5c vê-se um contorno de grão de

Al-2024, com as mesmas características da Figura 4c, para

o conjugado ciclado 500 vezes. Nota-se que os precipita-

dos tanto nos grãos como nos contornos de grão não mudam

muito de tamanhv.

A microestrutura do conjugado tratado isotermica.

mente por 612 min esta apresentada nas Figuras 6(a,b,c).

Na Figura 6a vê-se o Al-2024 também com grãos sem contras.

te e a ZLP, mas sem a zona de difusão no Al-1100. Na Figu

ra 6b vê-se uma interface, com aumento maior, e pode-se no

tar que a difusão parece se dar para dentro do Al-2024. Na

Figura 6c vê-se um contorno de grão de Al-2024, com tama-

nho de precipitados e da ZLP bem próximo ao da amostra cj.

ciada 3000 vezes.
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Figura 5: Microestrutura do conjugado ciclado 3000 vezes,

mostrando uma interface com uma zona de difusão (5a - MO),

a mesma interface, com aumento maior (5b - MEV) e grãos

de Al-2024 com precipitados no seu interior e um contor-

no de grão com precipitados ao longo do contorno e a ZLP

ao seu redor (5c - MEV).
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(6c)

Figura 6: Microestrutura do conjugudo tratado por 612min,
mostrando uma interface com a presença de uma ZLP na ca-
mada de Al-2024 (6a - MO), a mesma jn^erfpce, com aumento
maior (6b - MEV), e grãos de Al-2024 com precipitados em
seu interior e um contorno de grão com precipitados ao
longo do contorno e a ZLP ao seu redor (6c-MEV).,
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A microestrutura do conjugado tratado isotermicc*

mente por 3679 min está apresentada nas Figuras 7(a,b,c).

Na Figura 7a, tal qual a Figura 6a, vê-se o Al-2024 tam-

bém com grãos sem contraste e a ZLP, mas sem a zona de d_i

fusão no Al-1100. Na Figura 7b vê-se uma interface, com

aumento maior, e pode-se notar que a difusão também pare-

ce se dar para dentro do Al-2024, mas com maior intensida^

de do que na amostra tratada por 612 min. A Figura 7c a-

presenta um contorno de grão de Al-2024, com tamanho de

precipitados e da ZLP maiores do que os da amostra trata-

da por 612 min.

0 mapeamento de Cu feito por microssonda no con-

jugado no estado inicial é apresentado nas Figuras 8(a,b).

Nota-se a alta concentração de Cu nas partículas consti-

tuintes do Al-2024. Estas partículas são provavelmente com-

postos do tipo CuAl2, Al2CuMg ou Al-Cu-Fe
92. Os resulta-

dos da análise interfacial feita em microssonda para Cu,

Mg e Fe são apresentados nas Figuras 9(a,b,c), respectiva

mente, para o conjugado no estado inicial, o conjugado c^

ciado 500 vezes e para o conjugado tratado isotérmicamen-

te por 612 min. Pode-se notar que realmente a amostra ci-

clada apresenta uma difusão de elementos do Al-2024 para

o Al-1100, enquanto que na amostra tratada isotermicamen-

te há uma ZLP no Al-2024 vizinha ã interface. Os picos V£

rificados dentro das camadas da. Al-2024 são relativos a

partículas constituintes.
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(7a)

(7b)
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(7c)

Figura 7: Microestrutura do conjugado tratado por 3679min,
mostrando uma interface com a presença de uma ZLP na cama
da de Al-2024 (7a-M0), a mesma interface, com aumento maior
(7b-MEV), e grãos de Al-2024 com precipitados em seu inte
rior e um contorno de grão com precipitados ao longo do
contorno e a ZLP ao seu redor (7c-MEV).
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Figura 8: Região interfacial do conjugado no estado ini

cial (8a-MEV) e mapeamento de cobre correspondente (8b

MEV), mostrando a alta concentração de cobre nas partícu

las constituintes do Al-2024.
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Figura 9: Análise interfacial feita em microssonda de co-

bre (9a), magnésio (9b) e ferro (9c), para o conjugado no

estado inicial, o conjugado ciclado 500 vezes e o conjuga

do tratado por 612 min.
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3.2 - Microdureza

Os resultados dos ensaios de microdureza são aprie

sentados nas Figuras 10 e 11. Na Figura 10 tem-se os valo

res de dureza para o conjugado no estado inicial e para

todos os conjugados submetidos a ciclagem térmica. Na Fi-

gura 11 tem-se os valores de dureza para o conjugado no

estado inicial e para todos os conjugados tratados isotei:

micamente. Em ambos os casos plotou-se a dureza da camada

central de Al-2024 e das duas camadas adjacentes de Al-1100.

Verifica-se que a dureza do Al-2024 cai de cerca

de 1200 MPa, no estado inicial,para cerca de 700 MPa, tan

to nas amostras cicladas como nas tratadas isotermicamen-

te, mantendo-se neste valor para todos os ciclos e tempos

de tratamento. Jã a dureza do Al-1100 ê de cerca de 300 MPa

e permanece constante para todas as amostras. Verifica-se

também que a queda de dureza, quando se ultrapassa as re-

giões interfaciais, é um pouco mais drástica no estado i-

nicial do que nas amostras cicladas ou tratadas isotermi-

camente. A suavidade de transição na interface aumenta li.

geiramente quanto maior o número de ciclos ou tempo de tra_

tamento. Entre as amostras cicladas e as tratadas isoter-

micamente não há grande diferença de comportamento nas in

terfaces.

3.3 - Tração

As curvas de tensão x deformação convencionais
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Figura 10: Perfil de microdureza para o conjugado no estado inicial e todos os conjugados

ciclados, mostrando a diminuição na dureza das camadas de Al-2024 com o número de ciclos

térmicos e a maior suavidade na variação de dureza nas interfaces A1-1100/A1-2024 para os

conjugados ciclados.
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Figura 11: Perfil de microdureza para o conjugado no estado inicial e todos os conjugados

tratados isotermicamente, mostrando a diminuição na dureza das camadas de Al-2024 com o

tempo de tratamento e a maior suavidade na variação de dureza nas interfaces Al-1100/

Al-2024 para os conjugados tratados.
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Figura 12: Curvas tensão x deformação convencionais para Al-1100, Al-2024 e o conjugado no

estado inicial, mostrando o comportamento intermediário do conjugado.
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Figura 13: Curvas tensão x ueformaçao convencionais para o conjugado no estado inicial e os
conjugados ciclados, mostrando o deslocamento para baixo das curvas dos conjugados ciclados
em relação ao conjugado no estado inicial, e a tendência para saturação, ã medida que aumen-
ta o número de ciclos.
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250
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Figura 14: Variação do limite de escoamento e do limite

de resistência em função do número de ciclos térmicos ,

mostrando o decréscimo destas propriedades tom o aumen-

to do número de ciclos, e a tendência para saturação.
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Figura 15: Variação da deformação uniforme e da deforma-

ção total em função do número de ciclos térmicos, mos-

trando uma queda brusca nestas propriedades entre o est£

do inicial e 500 ciclos, e um suave aumento até 3000 ci-

clos.
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para Al-1100, A1-2024-T4, e o conjugado no estado inicial

são apresentados na Figura 12. Nota-se que o comportamen-

to sob tração do conjugado ê intermediário ao dos seus

constituintes. A Tabela 3 indica alguns valores de

propriedades mecânicas tiradas desta figura.

TABELA 3: Propriedades mecânicas obtidas para o Al-1100,
o A1-2024-T4 e o conjugado no estado inicial.

^>*ss,Pr op r ie da de

Material ^%*%><>*v.

Al-1100

A1-2024-T4

Conjugado

°y
(MPa)

31

265

125

°LR
(MPa)

96

455

239

et

C%)

43

25

27

As curvas de tensão x deformação convencionais

para o conjugado no estado inicial, e todos os conjugados

submetidos a ciclagem térmica são apresentados na Figura

13. Nota-se o deslocamento das curvas dos conjugados ci-

clados para baixo da curva do estado inicial, e a tendên-

cia para uma saturação, à medida que aumenta o número de

ciclos. A Figura 14 mostra a variação do limite de escoa-

mento e do limite de resistência destes conjugados com o

numero de ciclos. Verifica-se a queda nestas propriedades

com o aumento do número de ciclos, e a tendência para um

patamar. A Figura 15 mostra a variação da deformação uni-
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forme e da deformação t.otal destes conjugados com o núme-

ro de ciclos. Verifica-se uma queda brusca nestas propriji

dadcs, entre o estado inicial e 500 ciclos, e um suave aiu

mento, até 3000 ciclos.

As curvas de tensão x deformação convencionais

para o conjugado no estado inicial e todos os conjugados

submetidos a tratamento isotérmico são apresentadas na Fi_

gura 16. Aqui também nota-se o deslocamento das curvas dos

conjugados tratados para baixo da curva do estado inicial

e a tendência para a saturação, mas o deslocamento é maior

do que o das amostras cicladas. A Figura 17 mostra a va-

riação do limite de escoamento e do limite de resistência

dos conjugados tratados isotermicamente com o tempo de

tratamento. Verifica-se a queda nestas propriedades entre

0 e 612 min, e logo a tendência para um patamar. Os valo-

res destas propriedades são sempre inferiores aos das a-

mostras cicladas. A Figura 18 mostra a variação da defor-

mação uniforme e da deformação total dos conjugados trata

dos com o tempo de tratamento. Assim como no caso das a-

mostras cicladas, verifica-se uma queda brusca entre 0 e

612 min, e um suave aumento, até 367P min. Todas as amos-

tras apresentam valores superiores aos das amostras cicla

das.
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Figura 16: Curvas tensão x deformação convencionais para o conjugado no estado inicial e os

conjugados tratados isotermicamente, mostrando o deslocamento para baixo das curvas dos con-

jugados tratados em relação ao conjugado no estado inicial, e a tendência para saturação, a

medida que aumenta o tempo de tratamento.
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Figura 17: Variação do limite de escoamento e do limite
de resistência em função do tempo de tratamento isotérnú
co, mostrando o decréscimo destas propriedades com o au-
mento do tempo de tratamento, e a tendência pira satura-
ção.



62

1000 2000 3000

t (min)
4000 5000

Figura 18: Variação da deformação uniforme e da deforma-

ção total em função do tempo de tratamento isotermico,

mostrando uma queda brusca destas propriedades entre o

estado inicial e 612 min, e um suave aumento até 3679min.
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3.4 - Fadiga

3.4.1 - Tipo Divisor

As curvas da/dN x AK para Al-1100, Al-2024 e pa-

ra o conjugado no estado inicial são apresentadas na Figu

ra 19, ref.93. Entre o Al-1100 e o Al-2024 nota-se um com

portamento semelhante, mas para alto valor de AK o Al-1100

apresenta uma tendência para aumentar a taxa de propaga-

ção de trinca. 0 conjugado apresenta um desempenho supe-

rior aos seus constituintes.

0 gráfico da/dN x AK para as amostras cicladas ê

apresentado na Figura 20. Aqui o estado inicial esta evi-

denciado por uma linha tracejada. Os parâmetros C e m das

equações que descrevem o comportamento destes conjugados,

a partir da lei de Paris, estão dados na Tabela 4. 0 de-

sempenho sob fadiga dos conjugados aparentemente parece

decrescer na seguinte ordem: 500 ciclos, 1000 ciclos, es-

tado inicial e 2000 ciclos, e finalmente 3000 ciclos, que

é a pior situação.

0 gráfico da/dN x AK para as amostras tratadas

isotermicamente é apresentado na Figura 21. Aqui também o

estado inicial está evidenciado por uma linha tracejada.

Os parâmetros C e m destes conjugados também se encontram

na Tabela 4. Nota-se que todos os conjugados tratados iso

termicamente apresentam um comportamento semelhante,e sem

pre com desempenho pior do que o conjugado no estado inicial.
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Figura 19: Curvas de propagação de trinca x fator ,cícli-
co de intensidade de tensão para Al-100, Al-2024 e o con
jugado no estado inicial, tipo divisor, mostrando um com
portamento semelhante entre o Al-1100 e o Al-2024, e um
desempenho melhor do conjugado.
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Figura 20: Curvas de propagação de trinca x fator cíclico
de intensidade de tensão para o conjugado no estado ini-
cial e todos os cr»;jugados ciclados, tipo divisor, mostran
do um desempenho melhor do conjugado ciclado 500 vezes, e
a degradação de propriedades dos outros conjugados cicla-
dos em relação ao conjugado no estado inicial.
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Figura 21: Curvas de propagação de trinca x fator cíclico

de intensidade de tensão para o conjugado no estado ini-

cial e todos os conjugados tratados Ísotermicamente, tipo

divisor, mostranso a degradação de propriedades de todos

os conjugados tratados em relação ao conjugado no estado

inicial.
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TABELA 4: Parâmetros C e m das equações que descrevem o
comportamento dos conjugados, a partir da lei de Paris, e
coeficientes de correlação correspondentes.

Conjugado

Estado inicial

500 ciclos

1000 ciclos

2000 ciclos

3000 ciclos

612 min

1225 min

2452 min

3679 min

C x 10"8

3,71

0,10

0,07

5,88

22,38

1,04

1,07

2,08

1,31

m

3,37

4,35

4,89

3,03

3,01

4,31

4,25

4,08

4,21

r2(l)

96,8

97,8

97,8

95,3

98,0

90,3

97,7

97,1

98,6
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Para melhor visualização do comportamento dos con

jugados sob iadiga, é apresentado também o gráfico da Fi-

gura 22, log(da/dN) x número de ciclos térmicos ou tempo

de tratamento isotérmico, para um valor de AK = 10 MPa/m.

No caso da ciclagcm térmica, nota-se a tendência para a

taxa de propagação de tiinca crescer com o número de ci-

clos térmicos. Já no caso dos tratamentos isotérmicos, to-

das as amostras apresentam uma taxa de propagação de trin

ca semelhante, mas sempre acima do estado inicial.

Tentou-se também encontrar uma relação entre C e

m da equação de Paris. A Figura 23 mostra o gráfico de

m x lnC para todas as amostras. Chegou-se ã seguinte equja

çâo:

m = - 1,91 - 0,32 . lnC, r2 = 79,51

3.4.2 - Tipo Obstrutor

Inicialmente tentou-se fazer ensaios com entalhe

na primeira camada dos conjugados. No entanto, a espessu-

ra bem pequena das camadas obrigou à confecção de enta-

lhes bem pequenos. Na realização dos ensaios, estes enta-

lhes não funcionaram adequadamente como concentradores de

tensão, e muitas vezes as trincas se iniciaram do outro

lado dos conjugados, impossibilitando o seu acompanhamen-

to. Assim, aumentou-se o tamanho do entalhe até a tercei-

ra camada dos conjugados (a propagação da trinca sempre

começou no Al-1100).
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Figura 22: Variação da taxa de propagação de trinca com o
número de ciclos térmicos para todos os conjugados, cicla-
dos, e com o tempo de tratamento isotérmico para todos os
conjugados tratados isotermicamente, tipo divisor, para
AK= 10 MPa/m, mostrando a tendência para o aumento da ta-
xa de propagação de trinca com o número de ciclos térmi-
cos, e a tendência maior para saturação nos conjugados tra
tados isotermicamente.
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Figura 23: Variação de lnC com m da equação de Paris para
todos os conjugados, tipo' divisor, mostrando a tendência
para uma variação do tipo linear entre estes parâmetros.
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A Figura 24 apresenta o gráfico a x N para o con

jugado no estado inicial, todos os conjugados ciclados e

todos os conjugados tratados isoterraicamente. Nesta figu-

ra, as setas indicam a posição de interfaces em cada con-

jugado. Para as amostras cuja trinca consegue ultrapassar

as camadas restantes, nota-se a mudança de inclinação da

curva a x N nas interfaces, o que atesta o poder da inter

face em diminuir a propagação da trinca. Nesta figura, no

ta-se também que o estado inicial apresenta o melhor de-

sempenho, seguido pela amostra ciclada 500 vezes e pela

amostra ciclada 1000 vezes.

A Figura 25 apresenta o gráfico da/dN x AK para

o conjugado no estado inicial, e o conjugado ciclado 500

vezes. Aqui também nota-se a mudança de inclinação nas cu£

vas da/dN x AK, quando se alcança alguma interface.

3.5 - Fratografia

Nas fratografias, para diferenciação entre as ca

madas de Al-1100 e de Al-2024, adotou-se a seguinte con-

venção: "1" significa Al-1100 e "2" significa Al-2024. As

setas grossas indicam a região interfacial e as setas fi-

nas a direção de propagação de trinca. As características

de fratura tem os seguintes símbolos: m-microcavidade, f-

faceta, e-estria, s-trinca secundária.
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Figura 24: Variação do comprimento de trinca com o número

de ciclos do ensaio de fadiga para todos os conjugados,

tipo obstrutor, mostrando a mudança de inclinação das cur

vas nas interfaces, e o desempenho melhor do conjugado no

estado inicial.
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Figura 25: Curvas de propagação de trinca x fator^cíclico
de intensidade de tensão para o conjugado no estado ini-
cial e o conjugado ciclado 500 vezes, mostrando a mudança
de inclinação nas curvas quando se alcança alguma iriterfja
ce.
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3.5.1 - Tração

A superfície de fratura do conjugado no estado

inicial está apresentada na Figura 26. Nota-se a tendên-

cia para "ratura plana das camadas de Al-2024, e uma su-

perfície de fratura parcialmente inclinada e parcialmente

plana das camadas de Al-1100. Ocorre, portanto, uma deco£

são interfacial. Nota-se também a fratura do tipo ponta

de faca nas camadas externas de Al-1100, onde o constran-

gimento ê menor. A Figura 27a mostra, com maior aumento,

uma região da camada central de Al-2024. Pode-se ver uma

quantidade razoável de microcavidades, inclusões e/ou pr£

cipitados, e algumas facetas de clivagem. A Figura 27b moŝ

tra, com um aumento maior, uma região de uma camada inte-

rior de Al-1100. Vê-se que a fratura foi por nucleação ,

crescimento e coalescimento de microcavidades.

As superfícies de fratura dos conjugados cicla-

dos 500 e 3000 vezes são mostradas, respectivamente, nas

Figuras 28 e 29. Em ambas figuras também nota-se a tendcn

cia para fratura plana das camadas de Al-2024, e a super-

fície de fratura parcialmente inclinada e parcialmentepla_

na das camadas de Al-1100. As Figuras 30(a,b) mostram, com

um aumento maior, uma região da camada central de Al-2024,

respectivamente para as amostras cicladas 500 e 3000 ve-

zes. Em ambas figuras pode-se ver uma superfície de fratu

ra por clivagem transgranular, com alguma fratura inter-

granular e microcavidades. As Figuras 31(a,b) mostram, com



Figura 26: Superfície de fratura por tração do conjugado
no estado inicial, mostrando a tendência para fratura pia
na das camadas de Al-2024, e uma superfície de fratura
parcialmente plana e parcialmente inclinada das camadas
de Al-1100.
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(27a)

nmm
(27b)

Figura 27: Superfície de fratura por tração dos constituin
tes do conjugado no estado inicial, mostrando microcavida-
des, inclusões e/ou precipitados e facetas de clivagem no
Al-2024 /27a) e fratura por nucleação, crescimento e coa-
lescimento de microcavidades no A1-1100 (27b).



Figura 28: Superfície de fratura por tração do conjugado ci_
ciado 500 vezes, mostrando a tendência para fratura plana do.
Al-2024 e uma superfície de fratura parcialmente planae par
cialmente inclinada do Al-1100.

Figura 29: Superfície de fratura por tração do conjugado cidado
3000 vezes, mostrando a tendência para fratura plana do Al-2024 euma
superfície de fratura parcialmente plana e parcialmente inclinada do
Al-1100.
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(30a)

(30b)
Figura 30: Superfícies de fratura por tração da camada cen
trai de Al-2024 do conjugado ciclado 500 vezes (30a) e do
conjugado ciclado 3000 vezes (30b), mostrando a fratura por
clivagem transgranular, com alguma fratura intergranular e
microcavidades.
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(31a)

(31b)
Figura 31: Superfícies de fratura por tração de uma cama-
da de Al-110 do conjugado ciclado 500 vezes (31a) e do con
jugado ciclado 3000 vezes (31b), mostrando a fratura por
nucleação, crescimento e coalescimento de microcavidades.
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um aumento maior, uma região de uma camada interior de

Al-1100, respectivamente para as amostras cicladas 500 e

3000 vezes. A fratura continua sendo por nucleacão, cres-

cimento e coalescimento de microcavidades.

As superfícies de fratura dos conjugados trata-

dos isoterroicamente por 612 e 3679 min são mostradas, rej>

pectivamente, nas Figuras 32 e 33. Em ambas figuras tam-

bém nota-se a tendência para fratura plana das camadas de

Al-2024, e a superfície de fratura parcialmente inclinada

e parcialmente plana das camadas de Al-1100. As Figuras

34 (a,b) mostram, com um aumento maior, uma região da caina

da central de Al-2024, respectivamente para as amostras

tratadas isotermicamente por 612 e 3679 min. Em ambas fi-

guras pode-se ver também uma superfície de fratura por cli

vagem transgranular, com alguma fratura intergranular e

microcavidades. As Figuras 35(a,b) mostram, com um aumen-

to maior, uma região de uma camada interior de Al-1100,

respectivamente para as amostras, tratadas isotermicamente

por 612 e 3679 min. A fratura continua sendo por nuclea-

ção, crescimento e coalescimento de microcavidades.

3.5.2 - Fadiga Tipo Divisor

As superfícies de fratura do conjugado no estado

inicial, para AK » 3,82/MPa m e AK • 7,27 MPa/m, estão mo^

tradas respectivamente nas figuras 36 e 37. Em ambas figu

ras nota-se a superfície de fratura plana, com ausência de



Figura 32: Superfície de fratura por tração do conjugado

tratado por 612 min, mostrando a tendência para fratura

plana do Al-2024 e uma superfície de fratura parcialmen-

te plana e parcialmente inclinada do Al-1100.

30 um

Figura 33: Superfície de fratura por tração do conjugado tratado
por 3679 min, mostrando a tendência para fratura plana do Al-2024 e
uma superfície de fratura parcialmente plana e parcialmente inclina-
da do Al-1100.
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(34a)

(34b)
Figura 34: Superfícies de fratura por tração da camada
central de Al-2024 do conjugado tratado por 612 min (34a)
e do conjugado tratado por 3679 min (34b), mostrando a ira
tura por clivagem transgranular, com alguma fratura inter
granular e microcavidades.
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(35b)

Figura 35: Superfícies de fratura por tração de uma cama-
da de Al-1100 do conjugado tratado por 612 min (35a) e do conjugado
tratado por 3679 min (35b), mostrando a fratura por nucleação, cres-
cimento e çoalescimento de microcavidades.
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Figura 36: Superfície de fratura por fadiga tipo dividor do
conjugado no estado inicial, para AK«3,82 MPa/nt, mostrando
una superfície plana, com ausência de decoesão interfacial.

I

Figura 37: Superfície de fratura por fadiga tipo divisor do
conjugado no estado inicial, para AK« 7,27 MPa/m, mostrando
uma superfície plana, com ausência de decoesão interfacial.
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dccoesão interfacial. A. superfície de fratura do mesmo con

jugado, para AK = 11,46 MPa/m está apresentada na Figura

38. Como neste ponto a amostra foi rompida por tração, no

ta-se a transição fadiga-tração, em linha tracejada, com

a frente da trinca aproximadamente parabólica nas camadas

internas, um pouco mais avançada no Al-1100 do que no

Al-2024. As Figuras 39(a,b) mostram, com um aumento maior,

uma região da camada central de Al-2024, respectivamente

para AK = 3,82 MPa/m e AK = 11,46 MPa/ra. Nota-se facetas

de clivagem, algumas microcavidades e inclusões, e também

estrias de fadiga. As figuras 40(a,b) mostram, com um au-

mento maior, uma região de uma camada interior de Al-1100,

respectivamente, para AK » 3,82 MPa/m e AK = 11,46 MPa/m.

Nota-se a presença de algumas microcavidades e pequenas

facetas de clivagem, mas as estrias são bem grosseiras e

irregulares.

Todas as amostras cicladas apresentam também uma

superfície de fratura plana, com ausência de decoesâo in-

terfacial. Esta característica pode ser vista, por exem-p

pio, nas Figuras 41 e 42, para o conjugado ciclado 2000

vezes, respectivamente para AK = 3,34 MPA/m e AK* 7,89 MPa/m,

Na transição fadiga-tração, Figura 43, para AK = 12,59 MPa»fa,

a frente de trinca também é parabólica nas camadas inter-

nas, e mais avançada nas camadas de Al-1100. As camadas

de Al-2024 apresentam facetas de clivagem e microcavida-

des isoladas, como pode ser visto na Figura 44a, para o

conjugado ciclado 500 vezes e AK = 3,19 MPa/m. Ha também
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Figura 38: Superfície de fratura por fadiga tipo divisor

do conjugado no estado inicial, para AK « 11,46 MPa/m, mos_

trando a transição fadiga-tração em linha tracejada.
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(39a)

(39b)
Figura 39: Superfícies de fratura por fadiga tipo divisor
da camada centTal de Al-2024 do conjugado no estado ini-
cial, respectivamente para AK>3,82 MPa/m (39a) e AK •
> 11,46 MPa/m (39b), mostrando facetas de clivagem, algu-
mas microcavidades e inclusões e estrias de fadiga.



(40a)

(40b)
Figura 40: Superfícies de fratura por fadiga tipo divisor
de uma camada de Al-1100 do conjugado no estado inicial,
respectivamente para AK*3,82 MPa/m (40a) e AK« 11,46 MPa^m
(40b), mostrando algumas microcavidades, pequenas facetas
de clivagem e estrias bem grosseiras e irregulares.
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Figura 41: Superfície de fratura por fadiga tipo divisor do

conjugado ciclado 2000 vezes, para AK=3,34 MPa/m» mostran-

do uma superfície plana, com ausência de decoesão interfa-

cial.

Figura 42: Superfície de fratura por fadiga tipo divisor do

conjugado ciclado 2000 vezes, para AK = 7,89 MPa/m, mostran-

do uma superfície plana, com ausência de decoesão interfa-

cial.



^

90

Figura 43: Superfície de fratura por fadiga tipo divisor do
conjugado ciclado 2000 vezes, para AK= 12,59 MPa/m, mostran
do a transição fadiga-tração em linha tracejada.
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(44a)

(44b)

Figura 44: Superfícies de fratura por fadiga tipo divisor
da camada central de Al-2024 do conjugado ciclado 500 ve-
zes, para AK=3,19 MPa/m, mostrando facetas de clivagem e
microcavidades isoladas (44a) e tendência para fratura in
tergranular (44b).
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uma tendência para fratura intertranular, como pode ser

visto na Figura 44b, para o conjugado ciclado 500 vezes e

AK = 3,19 MPa/m. As camadas de Al-1100 apresentam peque-

nas facetas de clivagem e microcavidades, como pode ser

visto na Figura 45a, para o conjugado ciclado 500 vezes e

AK = 3,19 MPa/m. Há também o aparecimento de estrias groj»

seiras e irregulares, como pode ser visto na Figura 45b,

para o conjugado ciclado 3000 vezes e AK = 9,91 MPa/m, e

ate trincas secundárias, como pode ser visto na Figura 45c

para o conjugado ciclado 500 vezes e AK = 11,71 MPa/m.

Todas as amostras tratadas Ísotermicamente apre-

sentam também uma superfície de fratura plana, com ausên-

cia de decoesão interfacial. Esta característica pode ser

vista, por exemplo, nas Figuras 46 c 47, para o conjugado

tratado por 2453 min, respectivamente para AK = 3,44 MPa/m e

AK = 6,40 MPa»4n. Na transição fadiga-tração, Figura 48, pa-

ra AK = 9,87 MPa/m, a frente da trinca também é parabóli-

ca nas camadas internas, e mais avançada nas camadas de

Al-1100. As camadas de Al-2024 apresentam facetas de cli-

vagem e microcavidades isoladas, como pode ser visto na

Figura 49a, para o conjugado tratado por 3679 min e

AK s 10,16 MPa/m. Há também uma tendência para fratura in

tergranular, como pode ser visto na Figura 49b, para o

conjugado tratado por 3679 min e AK = 3,28 MPa/m. As cam£

das de Al-1100 apresentam facetas de clivagem, microcavi-

dades e trincas secundárias, como pode ser visto na Figu-

ra 50, para o conjugado tratado por 612 mine AK=3,34 MPa/m.
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(45a)

(45b)
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(45c)

Figura 45: Superfícies de fratura por fadiga tipo divisor
de uma camada de Al-1100 do conjugado ciclado 500 vezes ,
para AK=3,19 MPa/m (45a), do conjugado ciclado 3000 ve-
zes, para AK=9,91 MPa/m (45b) e do conjugado ciclado 500
vezes, para AK = 11,71 MPa/m (45c), mostrando, respectiva-
mente, pequenas facetas de cli\agem e microcavidades, es-
trias grosseiras e irregulares, e trincas secundárias.
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Figura 46: Superfície de fratura por fadiga tipo divisor
do conjugado tratado por 2453 min, para AK=3,44 MPa/m ,
mostrando uma superfície plana, com ausência de decoesão
jnterfacial.

Figura 47: Superfície de fratura por fadiga tipo divisor
do conjugado tratado por 2453 min, para AK»6,40 MPa/m ,
mostrando uma superfície plana, com ausência de decoesão
interfacial.
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Figura 48: Superfície de fratura por fadiga tipo divisor
do conjugado tratado por 2453 min, para AK = 9,87 MPa/m ,
mostrando a transição fadiga-tração em linha tracejada.
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(49a)

(49b)
Figura 49: Superfícies de fratura por fadiga tipo divisor da camada
central de Al-2024 do conjugado tratado por 3679 min e AK-10,16 MPa^n
(49a) e do conjugado tratado por 3679 min e AK>3,28 MPavfo (49b), mos-
trando respectivamente facetas de clivagem e microcavidades isoladas,
e tendência para fratura intergranular.
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12?*?

Figura 50: Superfície de fratura por fadiga tipo divisor
de uma camada de Al-1100 do conjugado tratado por 612 min
e AK= 3,34 MPa/m, mostrando facetas de clivagem, microva
vidades e trincas secundárias.
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3.5.3 - Fadiga Tipo Obstrutor

A superfície de fratura do conjugado no estado

inicial, a partir da terceira camada, de Al-1100, está a-

presentada na Figura 51. Nota-se a dccoesão interfacial

entre a terceira e a quarta camadas, respectivamente de

Al-1100 e Al-2024, e a fratura por tração a partir do fi-

nal da quinta camada, de Al-1100. A Figura 52a mostra,com

um aumento maior, uma região da terceira camada, de Al-1100.

Nota-se a presença de estrias grosseiras e irregulares, e

também trincas secundárias. A Figura 52b mostra, com um

aumento maior, uma região da quarta camada, de Al-2024 .

Nota-se a presença de facetas de clivagem e algumas micro

cavidades isoladas. A Figura 52c mostra, com um aumento

maior, uma região da quinta camada, de Al-1100. Nota-se

também a presença de estrias grosseiras e irregulares, e

trincas secundárias.

Todas as amostras cicladas apresentam uma decoe-

são interfacial entre a terceira e a quarta camadas, res-

pectivamente de Al-1100 e de Al-2024, isto ê, na interfa-

ce que a trinca encontra. Como exemplo, pode-se ver a Fi-

gura 53, para o conjugado ciclado 500 vezes. Neste conju-

gado a ruptura se dã com a trinca no final da quinta cama

da, de Al-1100. A terceira camada, de Al-1100, sempre a-

presenta estrias grosseiras e irregulares, com algumas

trincas secundárias, conforme mostra a Figura 54a, para o

conjugado ciclado 500 vezes. A quarta camada, de Al-2024,
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Figura 51: Superfície de fratura por fadiga tipo obstru-
tor do conjugado no estado inicial, mostTando a decoesão
interfacial entre a 3? e a 4? camadas, de Al-1100 e Al-2024,
e a fratura por tração no final da quinta camada, de Al-1100.
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(52b)
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(52c)

Figura 52: Superfícies de fratura por fadiga tipo obstru-
tor, para & 3? camada, de Al-1100 (52a), a 4? camada, de
Al-2024 (52b) e a 5? camada, de Al-1100 (52c), mostrando,
respectivamente, estrias grosseiras e irregulares e trin-
cas secundárias, facetas de clivagem e algumas microcavi-
dades isoladas, e estrias grosseiras e irregulares e trin
cas secundarias.
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Figura 53: Superfície de fratura por fadiga tipo obstru-
tor do conjugado ciclado 500 vezes, mostrando a decoesão
interfacial entre a 3? e a 4? camadas, de Al-1100 e Al-2024,
e a fratura por tração na 5? camada, de Al-1100.
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(54a)

(54b)

Figura 54: Superfícies de fratura por fadiga tipo obstru-
tor para a 3? canada, de Al-1100 (54a) e para a 4? camada,
de Al-2024 (54b), mostrando, respectivamente, estrias gros
seiras e irregulares e trincas secundárias, e facetas de
clivagem e estrias isoladas e algumas mícrocavidades.
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apresenta facetas de clivagcm, estrias isoladas e algumas

microcavidades, conforme mostra a Figura 54b, para o con-

jugado ciclado 500 vezes.

Todas as amostras tratadas Ísotermicamente apre-

sentam também a decoesão interfacial entre a terceira e a

quarta camadas, respectivamente de Al-1100 e de Al-2024 ,

isto é, a primeira interface que a trinca encontra. Como

exemplo, pode-se ver a Figura 55, para o conjugado trata-

do por 612 min. Neste conjugado a ruptura também se dá" com

a trinca no final da quinta camada. A terceira camada, de

Al-1100, também apresenta estrias grosseiras e irregula-

res, com algumas trincas secundarias, conforme mostra a

Figura 56a, para o conjugado tratado por 612 min. A quar-

ta camada, de Al-2024, apresenta facetas de clivagem, es-

trias isoladas e microcavidades, e alguma fratura inter-

granular, conforme mostra a Figura 56b, para o conjugado

tratado por 612 min.

Além da decoesão interfacial, outro efeito impo_r

tantc que foi notado é o aparecimento de linhas de desli-

zamento múltiplo na região interfacial, decorrente da in-

compatibilidade das camadas diferentes. Estas linhas po-

dem ser vistas, por exemplo, nas Figuras 57(a,b), para o

estado inicial, e nas Figuras 57c para a amostra ciclada

2000 vezes, e 57d para a amostra tratada por 1225 min.
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Figura 55: Superfície de fratura por fadiga tipo obstru-
tor do conjugado tratado por 612 min, mostrando a decoe-
são interfacial entre a 3? e a 4? camadas, de Al-1100 e
Al-2024, e a fratura por tração na 5? camada, de Al-1100.
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(56a)

(56b)
Figura 56: Superfícies de fratura por fadiga tipo obstrutor para a
3? camada, de Al-1100 (56a), e para a 4? camada, de Al-2024 (56b) ,
mostrando, respectivamente, estrias grosseiras e irregulares e trin-
cas secundárias, e facetas de clivagem e estrias isoladas e microcayi
dades e alguma fratura intergranular.



(57a)

1
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(57c)

(57d)

Figura 57: Superfícies laterais (MO) entre a terceira e a quarta
camadas do conjugado no estado inicial (57a, 57b), do conjugado cicla
do 2000 vezes (57c) e do conjugado tratado por 1225 min (57d), mos-
trando linhas de deslizamento múltiplo na camada de Al-1100, próximo
â interface.



.CAPÍTULO IV

DISCUSSÃO

4.1 - Microestrutura

A microestrutura das camadas de Al-2024 do con-

jugado no estado inicial, característica do tratamen-

to T 4 9 \ é mostrada nas Figuras 3a e 3c. Porém, tanto os

conjugados ciclados quanto os conjugados tratados isoteir

micamente apresentam (Figuras 4c, 5c, 6c, 7c) as camadas

de Al-2024 com uma microestrutura característica de su-

perenvelhecimento9l>, com precipitados grandes no interior

dos grãos e nos contornos de grão. 0 grau de superenve-

lhecimento devia ser maior quanto maior o número de ci-

clos térmicos eu o tempo de tratamento isotermico, pois

as condições cineticas para o crescimento de precipita-

dos são cada vez melhores. No entanto, as diferenças na

microestrutura das amostras cicladas ou tratadas isoter-

micamente são tão pequenas que se pode dizer que se atin

ge logo uma saturação de superenvelhecimento em todas

estas amostras.

Em todos os conjugados ciclados ou tratados is£

termicamente nota-se a precipitação e/ou segregação de

soluto para os contornos de grão e a presença das ZLP ad

jacentes aos contornos de grão das camadas de Al-2024.

Pode-se ver que as ZLP são mais largas para os conjuga-

110
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dos tratados isotermicamente do que para os conjugados

ciclados (Figuras 4c, 5c, 6c, 7c). Jacobs e Pashley71 es

tudaram detalhadamente as ZLP e apresentaram um modelo

para sua formação. Este modelo pode explicar o que está

ocorrendo nas camadas de Al-2024. Para os conjugados ci-

clados, durante cada ciclo há a formação de um excesso X

de lacunas nas vizinhanças dos contornos de grão,dado co

mo limite inferior*

X = exp (- Uf/kT)

onde Uf é a energia de formação de lacunas, k e a cons-

tante de Boltzmann f8,65 x 10~5 eV K"1) e T ê a tempera-

tura, em K. Para o Al-2024,tem-se91* U£ = 0,75 eV (1 eV =

-19= 1,6 x 10 J). Assim, para uma temperatura de 600K, o

excesso de lacunas formado, em cada ciclo, será da ordem

de 5 . 10" lacunas/átomos.

0 efeito desse excesso de lacunas, ampliado pe-

lo grande número de ciclos, cria condições para nuclea-

ção heterogênea de precipitados ao longo dos contornos

de grão, e as ZLP tem uma largura pequena. Para os conju

gados tratados isotermicamente, como sõ ha um ciclo tér-

mico, não hã o excesso de lacunas formado, dificultando

a nucleaçãó de partículas nas ZLP. Dessa forma, as ZLP

ficam mais largas. Nos conjugados ciclados e nos conjuga_

dos tratados isotermicamente existe então um perfil de

concentração de soluto, conforme mostra a Figura 58.
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Figura 58: Perfil de concentração de soluto ao longo de
ura contorno de grão de Al-2024 dos conjugados ciclados e
tratados isotermicamente, mostrando a zona livre de precj/
pitados nessa região:

- zona livre de precipitados para os conjugados ci-
clados

- zona livre de precipitados para os conjugados tra-
tados isotermicamente.
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Com relação as interfaces» não se nota nenhuma

decoesão interfacial devida aos tratamentos cíclicos ou

isotérmicos. Este fato já era esperado, pois a diferença

no coeficiente de expansão térmica dos constituintes dos

conjugados ê desprezível (A«= 2. 10" , Tabela 2, Capítu-

lo II) e não são desenvolvidas tensões térmicas interfa-

ciais significativas.

Pela análise microscópica (Figuras 3b, 4b, 5b,

6b, 7b) e análise de microssonda (Figuras 9a, 9b, 9c) V£

-se que somente as amostras cicladas apresentam difusão

de elementos das camadas de Al-2024 para as camadas de

Al-1100. Nos conjugados tratados isotermicamente a difu-

são parece se dar para dentro das camadas de Al-2024, deî

xando uma ZLP no Al-2024 junto ãs interfaces. Novamente

pode-se apoiar no modelo proposto por Jacobs e Pashley71

para explicar tal fato.Considerando a interface Al-1100/

Al-2024 como uma espécie de "super contorno de grão",tam

bem ocorre precipitação e/ou segregação de elementos nas

interfaces dos conjugados ciclados ou tratados isotermi-

camente e formação de ZLP ao longo das interfaces. Nas

ciclagcns térmicas há a formação de um excesso de lacu-

nas bem grande, e a nucleação heterogênea de precipita-

dos nessas zonas é favorecida. Assim, não se vê a ZLP

nos conjugados ciclados, mas uma região de precipitados

até no Al-1100 (Figuras 4b, 5b). Para os tratamentos iso

térmicos não há o excesso de lacunas criado, e as ZLP

ao longo das interfaces são bem evidentes (Figuras 6b,
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7b). Para os conjugados ciclados e tratados isotermica-

mente ê válido também um perfil de concentração de solu-

to do tipo da Figura 58.

4.2 - Microdureza

A análise dos perfis de microdureza para todos

os conjugados (Figuras 10, 11) evidencia o fato do Al-1100

não ser influenciado nem pela ciclagem térmica nem pelo

tratamento isotérmico, já que a dureza permanece praticéi

mente constante. Nas camadas de Al-2024, por outro lado,

nota-se o efeito de superenvelhecimento em diminuir a dii

reza do material. Aqui também nota-se uma variação pequ£

na da dureza do Al-2024 com o aumento do número de ci-

clos térmicos ou o tempo de tratamento isotérmico, devi-

do à saturação de superenvelhecimento.

Nas regiões interfaciais nota-se o efeito de di.

fusão nos conjugados ciclados e tratados isotermicamente,

com uma variação mais suave de dureza do que no caso do

conjugado no estado inicial. No entanto, não é observada

nenhuma distinção entre as amostras cicladas e as amos-

tras tratadas isotermicamente, contrário ao que foi vis-

to na análise microestrutural. Isto ê devido ao fato de

que a carga de 0,15N usada para os ensaios ainda é elevja

da, fazendo com que o penetrador atinja uma área de cer-

ca de três vezes a área da região interfacial, e masca-

rando os resultados.
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4.3 - Tração . •

Inicialmente, a análise da curva convencional de

tração para o conjugado no estado inicial e os seus com;

tituintes (Figura 12) mostra as características interme-

diárias do conjugado, conforme se esperava. A aplicação

da "regra das misturas" para o conjugado conduziu a valo

res de limite de escoamento e limite de resistência mos-

trados na Tabela 5.

TABELA 5: Limite de escoamento e limite de resistência pa

ra o conjugado no estado inicial, calculados pela regra

das misturas, e obtidos experimentalmente.

Método
Regra das Misturas Experimental

Propriedade*

oY (MPa) 138 125

oTD(MPa) 260 240

Como se vê, as diferenças não são grandes, es-

tando dentro da faixa de erro. Com relação ã curva do

Al-2024, pela comparação entre as Tabelas 2 e 3, respec-

tivamente nos Capítulos II e III, nota-se que o tratamen

to T4 não conferiu ao Al-2024 as mesmas propriedades da-

das na literatura, devido provavelmente ã presença de im
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purezas no material utilizado. Com relação ã curva do

Al-1100, pela comparação entre as mesmas tabelas nota-se

que este material está recozido.

Pela análise dos gráficos de variação do limite

de escoamento e do limite de resistência para os conjuga_

dos ciclados e os conjugados tratados isotermicamente (F^

guras 14 e 17), nota-se a degradação dessas propriedades

quanto maior o número de ciclos térmicos ou o tempo de

tratamento isotérmico. Nota-se também que a degradação

ê mais pronunciada para as amostras tratadas isotermica-

mente do que para as amostras cicladas. Para as amostras

cidadãs, o aparecimento de precipitados nas camadas de

Al-1100 tende a endurecer as regiões de Al-1100 na vizi-

nhança das interfaces, mas há o efeito contrário de su-

perenvelhecimento nas camadas de Al-2024. 0 efeito de su

pcrenvelhecimento é mais forte do que o endurecimento das

regiões de Al-1100. Dessa forma, as propriedades de ten-

são dos conjugados ciclados devem cair. Para os conjuga-

dos tratados isotermicamente, tanto as ZLP interfaciais

como as ZLP e os grandes precipitados nas camadas de Al-

2024 levam a um decréscimo maior nas propriedades de ten

são destes conjugados. Em todos os conjugados ciclados

ou tratados isotermicamente nota-se o efeito da satura -

ção de superenvelhecimento.

Pela analise dos gráficos de variação da defor-
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inação uniforme e da deformação total para os conjugados

ciclados e os conjugados tratados isoterraicamente (Figu-

ras 15 e 18), nota-se um aumento daquelas propriedades

quanto maior o número de ciclos térmicos ou o tempo de

tratamento isotérmico. Nota-se também que o aumento é

mais pronunciado para as amostras tratadas isotermicamen

te do que para as amostras cicladas. Há porém uma única

excessão. A amostra ciclada 500 vezes e a amostra trata-

da por 612 min (amostras equivalentes) apresentam uma

queda brusca tanto na deformação uniforme como a deformai

ção total. Tal fato pode ser explicado pela tendência em

se mudar o modo de fratura do Al-2024 de transgranular

para intergranular (Figuras 27a, 30a, 34a) do conjugado

no estado inicial para estas duas amostras. As outras a-

mostras cicladas ou tratadas isotermicamente também apr£

sentam fratura intergranular (Figuras 30b, 34b) nas cam£

das de Al-2024, mas seu efeito é contrabalançado pelo a-

molecimento destas camadas devido ao superenvelhecimento

em todos os conjugados. Segundo Chawla95 em estudo de on

jugados de W/Cu submetidos a ciclagem térmica, superenv£

lhecimento seria um processo de recuperação por migração

de contornos de grão, que cresce com o tempo de tratamen

to térmico, e que serve para aliviar as tensões térmicas

atuantes nos contornos de grão, tornando o material ca-

paz de sofrer cada vez mais deformação. No caso presente

não ha essa migração de contornos, mas continua existin-

do um processo de recuperação, tanto das camadas de

Al-1100 como das camadas do Al-2024, que sofrem o super-
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envelhecimento. Para as.amostras tratadas isotermicamen-

te existe um grau de superenvelhecimento maior das cama-

das de Al-2024. Este efeito causa um aumento maior nas

propriedades de deformação do que para as amostras cicla

das. Em todos os conjugados ciclados ou tratados isoter-

micamente nota-se também o efeito de saturação de super-

envelhecimento.

Finalmente, deve-se lembrar que, como já fei dji

to anteriormente, as camadas de Al-1100 não deveriam ser

afetadas por nenhum tratamento térmico realizado nos con

jugados. Este fato foi comprovado também nos ensaios de

tração. Pela analise das superfícies fraturadas (Figuras

27b, 31a, 31b, 35a, 35b) nota-se que a fratura é sempre

por nucleação, crescimento e coalescimento de microcavi-

dades.

4.4 - Fadiga Tipo Divisor

A analise do grafico da/dNxAK para o conjugado

no estado inicial e seus constituintes (Figura 19) mos-

tra que o conjugado apresenta um desempenho melhor, devi

do ao constrangimento que ocorre nas regiões interfaciais.

Este constrangimento também foi notado por Taylor e

Ryder6 e por Chawla e Liaw61>, e pode ser explicado basean

do-se no modelo proposto no esquema da Figura 59(a,b,c).

Esta figura apresenta a frente da trinca no início, meio
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Figura 59: Frente da trinca no início, meio e fim do en-
saio de fadiga para o Al-1100 isolado (59a), o Al-2024
isolado (59b) e o conjugado (59c), mostrando no inicio a
frente da trinca mais avançada no Al-2024 isolado do que
no Al-1100 isolado, c a situação contrária no fim. No
conjugado, as camadas de Al-1100 e de Al-2024 têm compor
tamento semelhante, mas a parte global da trinca esta sem
pre mais retardada do que nos constituintes isolados.
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e fim do ensaio de fadiga, para o Al-1100 isolado (Figu-

ra 59a), para o Al-2024 isolado (Figura 59b), ambas si-

tuações baseadas em dados da Figura 19, da referência 93,

e para o conjugado (Figura 59c). Nota-se que no meio do

ensaio a frente da trinca se estende mais no Al-2024 iso

lado do que no Al-1100 isolado, mas no fim do ensaio a

situação se inverte. De fato, o Al-1100 5 um pouco mais

resistente â propagação de trinca do que o Al-2024. para

baixos valores de AK. Mas, para um valor elevado de AIC o

Al-1100 muda de comportamento (Fi3uras 19, 40a e 40b), e

o Al-7024 passa a ser mais resistente. De fato, para va-

lores elevados de AK, o Al-1100 tem uma taxa de propaga-

ção de trinca que já se encontra no estágio III do com-

portamento sob fadiga deste material, enquanto que no

Al-2024 a taxa ainda se situa no estágio II. Para o con-

jugado a situação é semelhante, isto é", no meio do ensaio

a frente da trinca se estende mais nas camadas de Al-2024

do que nas camadas de Al-1100, e no fim do ensaio a fren

te da trinca se estende mais nas camadas de Al-1100 do

que nas camadas de Al-2024. Porem, a frente da trinca glo

bal do conjugado está sempre mais atrasada do que nos

seus constituintes isolados, devido agora ã presença das

interfaces. Este fato pode ser explicado por um mecanis-

mo proposto por Evans96, para materiais cerâmicos. Neste

caso, partículas de uma segunda fase dispersas em uma ma

triz atuam como agentes travadores a propagação da trin-

ca. Quando a trinca encontra essas partículas, ela se sub

divide em uma serie de novas trincas. Para a propagação
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dessas novas trincas tem-se que vencer uma "tensão de ii_

nha", e a resistência à propagação da trinca aumenta. Pa

ra o conjugado, o comportamento das interfaces seria an£

logo ao comportamento das partículas de segunda fase. Is

to indica que as interfaces travam ou retardam a propaga

ção de trinca. Deve-se chamar a atenção j*ra o fato de

que não ocorre decoesão interfacial no conjugado no esta

do inicial (Figuras 36, 37 e 38). Presume-se que a resis

tência interfacial seja bem elevada, não sendo afetada

pelo ensaio de fadiga.

Ao se analisar o gráfico da/dN x AK para os con

jugados ciclados (Figura 20) nota-se uma melhoria de de-

sempenho para o conjugado ciclado 500 vezes em relação

do conjugado no estado inicial. Neste caso supõe-se que

o efeito de crescimento de precipitados no interior dos

grãos de Al-2024 tenha sobrepujado o efeito de precipitai

;ão em contornos de grão, e o conjugado teve um desempe-

nho melhor. Aqui também vale o modelo de Evans95 da ten-

são de linha a ser vencida para a propagação da trinca. A

partir daí, com o aumento do numero de ciclos térmicos,

o desempenho dos conjugados piorou, pois o efeito de pr£

cipitados em contornos de grão do Al-2024, que causam a

fratura intergranular, sobrepujou o efeito de crescimen-

to de precipitados devido ao superenvelhecimento que tor_

na o material mais macio, e o amolecimento sofrido pelas

camadas de Al-2024 não foi suficiente para melhorar o

comportamento sob fadiga dos conjugados. Pela analise fra
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tográfica (Figuras 41,.42 e 43) nota-se que não ocorre

decoesão interfacial em nenhum conjugado ciclado. Além

destes conjugados possuírem também uma união bem resis-

tente, há aqui o efeito proposto por Floreen et ai.1*7 da

interdifusão interfacial suprimir o gradiente de tensões

na região das interfaces, e evitar a decoesão interfacial.

Ao se analisar o gráfico da/dN x AK para os con

jugados tratados isotermicamente (Figura 21) nota-se a

tendência para piorar o desempenho dos conjugados ã medj.

da que se aumenta o tempo de tratamento. Nota-se também

que a degradação de propriedades é maior do que no caso

dos conjugados ciclados. Tudo isto pode ser explicado tam

bém pelo fato de que a precipitação em contornos de grão,

e agora também com a presença de ZLP ao longo dos contor

nos de grão, sobrepujaram o efeito de crescimento de pr£

cipitados no interior dos grãos de Al-2024, e o amoleci-

mento sofrido pelas camadas de Al-2024 fugiu ainda mais

da possibilidade de melhorar as propriedades dos conjuga^

dos. Pela análise fratogrãfica (Figuras 46, 47 e 48) no-

ta-se que não ocorre decoesão interfacial em nenhum con-

jugado tratado isotermicamente. Neste caso as interfaces

estão mais fracas, devido a presença das ZLP nestas re-

giões, mas mesmo assim a união das camadas foi bem forte,

resistindo também ao serem solicitadas por fadiga.

Deve-se chamar a atenção para o fato de que a

diferença na propagação de trinca entre os constituintes
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dos conjugados (Figuras- 38, 43 e 48) não invalida a apli.

cação da lei de Paris 5I>, pois esta diferença é tão peque

na (representa cerca de 1,51 do comprimento total da trin

ca) que pode ser desprezada macroscopicamente. Esta con-

sideração também foi feita por Chawla e Liaw6". Outro e-

feito que também poderia invalidar a aplicação da lei de

Paris para os conjugados é a presença de uma grande zona

plástica na ponta da trinca. Para o cálculo da zona plãj>

tica podem-se utilizar duas expressões97:

1 2
^m = — CK- /o..) , para ensaio monotonico
P™ 5^ m a x /

1 2
r = — (AK/o ) , para ensaio cíclico
p c
 8TT

 y

Quanto ã limitação de plasticidade, o critério da ASTM

E399-74 é o seguinte:

(W-a)>15,7 . r , onde W é a largura do corpo de prova.

Segundo Dowling98 e Rios e Chawla", a exigência da zona

plástica monotônica é severa demais, e a zona plástica

cíclica parece ser suficiente. Para os conjugados, con-

forme mostra a Tabela 6, seja qual for o critério para

cálculo da zona plástica, a limitação da plasticidade da

ASTM será sempre obedecida. Desta forma, macroscopicamen

te a lei de Paris pode ser aplicada para os conjugados.
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TABELA 6: Zona plástica monotonica e cíclica para os con
jugados ensaiados em fadiga tipo divisor (conjugado no
estado inicial, conjugado ciclado 500 vezes e conjugado
tratado por 612 min) e critério de limitação da plastici
dade,AK = 10 MPa/m.

r«« r ^ 15,7 r 15,7 r W-a
pm p c * pm p c , N

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

estado i n i c i a l 0,45 0,29 7,06 4,55 19,27

500 c i c l o s 0,47 0,36 7,38 5,65 19,22

612 min 0,84 0,63 13,18 9,89 20,80

4.5 - Fadiga Tipo Obstrutor

O comportamento de todos os conjugados submeti-

dos a ensaio de fadiga tipo obstrutor pode ser explicado

tomando-se o esquema da Figura 60(a,b,c,d). Na Figura 60a

tem-se o conjugado com a ponta do entalhe na terceira c£

mada, de Al-1100. Na Figura 60b é iniciado o ensaio de

fadiga, e a trinca começa a se propagar. Poderse ver mui

tas linhas de deslizamento múltiplo nas regiões interfa-

ciais, resultantes da incompatibilidade plástica dos cons

tituintes nestas regiões. Na Figura 60c a frente da trin

ca atingiu uma interface. Neste momento começa a operar

o mecanismo de Cook-Gordon1*3, com a mudança de direção

de propagação da trinca, e retardamento da propagação da

trinca na direção primitiva. Na Figura 60d, apôs ocorrer
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Figura 60: Ensaio, de fadiga tipo obstrutor para o conjuga
do, mostrando a frente da trinca na terceira camada, de
Al-1100 (60a), o início do ensaio, com o aparecimento de
linhas de deslizamento múltiplo nas car. adas de Al-1100 nas
vizinhanças das interfaces (60b), o encontro da trinca com
uma interface, e a bifurcação da trinca ao longo da inter
face (60c), e o início de uma nova trinca em uma das ex-
tremidadesda bifurcação (60d).
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a bifurcação da trinca.na interface, na extremidade de

uma das bifurcações é iniciada uma nova trinca, e que se

propaga novamente na direção paralela à trinca primitiva.

Todo este comportamento foi verificado por Kitagawa et alf°

e por Throop e Fujczak61. Em todos os conjugados pode-se

notar a decoesão interfacial (Figuras 51, 53 e 55) e a

presença de linhas de deslizamento múltiplo nas interfa-

ces (Figuras 57 a,b,c,d).

Pela análise do grafico a x N para todos os con

jugados (Figura 24) nota-se um melhor desempenho para o

conjugado no estado inicial. Além da operação do mecanijs

mo de Cook-Gordon, este fato ê explicado pela maior re-

sistência das camadas de Al-2024 à propagação de trinca.

Pela análise do mesmo gráfico a x N nota-se a degradação

no desempenho dos conjugados ciclados ou tratados isote£

micamente, não sõ pela operação do mecanismo de Cook-Gordon,

mas principalmente devido ã precipitação em contornos de

grão e formação de ZLP ao longo dos contornos de grão das

camadas de Al-2024. Esta degradação e mais pronunciada

nos conjugados tratados isotermicamente, devido a presen

ça de ZLP mais largas nos contornos de grão das camadas

de Al-2024, e à presença de ZLP interfaciais.



.CAPÍTULO V

CONCLUSÕES

O conjugado no estado inicial apresentou inter-

faces isentas de difusão de elementos, e as camadas de

Al-2024 características de envelhecimento natural. As ei

clagens térmicas provocaram o aparecimento de uma zona

de difusão nas interfaces A1-1100/A1-2024, que se esten-

deu até nas camadas de Al-1100. A formação desta zona de

difusão foi favorecida pela criação de um excesso de la-

cunas, em cada ciclo térmico, necessária para a precipi-

tação de soluto nesta região. Houve também superenvelhe-

cimento de Al-2024, com crescimento de precipitados nos

contornos de grão e no interior dos grãos. Os tratamen-

tos isotérmicos provocaram o aparecimento de uma zona li.

vre de precipitados (ZLP) nas interfaces Al-1100/A1-2024,

e adjacentes aos contornos de grão do Al-2024. A presen-

ça dessas ZLP foi devida â ausência de um excesso de la-

cunas necessário a precipitação de soluto nestas regiões,

pois cada tratamento consistiu de apenas 1 ciclo térmico.

Houve também superenvelhecimento no Al-2024, com cresci-

mento de precipitados nos contornos de grão e no inte-

rior dos grãos. Não houve decoesão interfacial devido aos

tratamentos cíclicos ou isotérmicos, pois a diferença no

coeficiente de expansão térmica dos constituintes dos

conjugados é desprezível.
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Os ensaios de microdureza e tração mostraram uma

degradação na dureza e nos limites de escoamento e de re-

sistência dos conjugados ciclados ou tratados isotermica-

mente, proporcional ao número de ciclos térmicos ou ao

tempo de tratamento isotérmico. Para os conjugados cicla-

dos esta degradação foi relacionada ao superenvelhecimen-

to do Al-2024. Para os conjugados tratados isotermicamen-

te esta degradação foi relacionada ao superenvelhecimento

das camadas de Al-2024 e também à presença de ZLP nas in-

terfaces A1-1100/A1-2024 e nos contornos de grão do Al-

2024. Pelas mesmas razões citadas a deformação uniforme e

a deformação total dos conjugados aumentaram com o numero

de ciclos térmicos ou o tempo de tratamento isotérmico.

Os conjugados tratados isotermicamente apresentaram maior

degradação da resistência mecânica do que os conjugados

ciclados, e o inverso para a deformação. A aplicação da

regra das misturas para o conjugado no estado inicial con

duziu a valores de limite de escoamento e limite de resi£

tência bem próximos aos valores encontrados experimental-

mente.

0 conjugado tipo divisor nó estado inicial apre-

sentou uma resistência ã propagação de trinca em fadiga

melhor do que os seus constituintes, devido ao constran-

gimento provocado nas regiões interfaciais. Os conjuga-

dos ciclados e os tratados isotermicamente apresentaram

uma degradação no desempenho devido à precipitação em

contornos de grão do Al-2024 e ã presença de ZLP, sendo
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que os conjugados tratados isotermicamente apresentaram u

ma tendência para maior degradação do que os conjugados

ciclados. Em todos os conjugados não se notou decoesão in

terfacial, o que levou a supor que a resistência interfa-

cial foi elevada para este tipo de solicitação. Os concei.

tos de Mecânica Linear Elástica de Fratura, de uma manei-

ra macroscópica, descreveram a taxa de propagação de trin

ca na faixa de AK= 3 a 10 MPa/m. Esta aplicação foi possí^

vel devido E pequena diferença na frente da trinca para

os constituintes e devido ã pequena zona plástica desen -

volvida na ponta da trinca.

Os conjugados tipo obstrutor mostraram em fadi-

ga a operação do mecanismo de bifurcação da trinca na re-

gião interfacial. 0 conjugado no estado inicial apresen-

tou um desempenho melhor, devido à maior resistência à

propagação da trinca do Al-2024. Tanto os conjugados ci-

clados quanto os conjugados tratados isotermicamente a-

presentaram uma degradação no desempenho um pouco maior

para os conjugados tratados isotermicamente devido ã pre-

cipitação em contornos de grão e as ZLP nas camadas de

Al-2024.



APÊNDICE A

DETERMINAÇÃO DO TEMPO EQUIVALENTE DE CICLAGEM TÉRMICA

PARA TRATAMENTO ISOTÉRMICO

A partir de um ciclo térmico, com variação de tem

peratura AT = T£ - T. e tempo total t^, pode-se encontrar

o correspondente tempo t , â temperatura T^, para o tra-

tamento isotérmico equivalente. Para tal, faz-se as se-

guintes considerações:

- o numero de átomos que se difunde no material

durante o ciclo térmico é igual ao número de

átomos que se difunde durante o tratamento iso

térmico;

- durante o resfriamento, no ciclo térmico, não

ocorre difusão significativa, pois a velocida-

de de resfriamento*do material é elevada.

Posto i s t o , pode-se escrever para um cic lo térini

co:

D= D exp(- j&O = dn/dt , onde n é o n? de átomos em 1cm /s

dn = D Q exp(- j^Odt (1)

Para temperatura constante e igual a Ir'.

dn = D o exp(- ̂Ç
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„ = D o £•* expC- jJjOdt = Do expC- ^)t e q (2)

Como (1) é* igual a (2), tem-se:

DO

[expC- _T£

Para N ciclos, basta multiplicar a expressão (3)

por N:

teq = [N /0
 f exp(- ̂ )dt] / [exp(- gÇ-] (4)

Para o calculo dos tempos equivalentes foram us£

dos os seguintes dados:

N = 500, 1000, 1500, 2000 e 3000 ciclos

t, = 6 min

Tf = 613 K

R = 8,36 J/molK

Q = 127.490 J/mol

T = T(t) = 316,62 + 4,4561 t - 0,039104 t2 + 0,18324x10"V

- 0,41462x10"6t4 + 0,35951x10"9t5

A expressão T = T(t) foi obtida através de ajus-

te por mínimos quadrados, por computador, da curva de a-

quecimcnto de um ciclo térmico. 0 calculo da integral
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/ exp(- ̂ 4)dt foi obtido por integração numérica - meto
O K I ~

do de Simpson, por computador. 0 valor da energia Q para

difusão é relativo a difusão volumetrica, segundo Doig e

Edington100. Os tempos equivalentes estão dados na Tabe-

la 7.

TABELA 7: Tempos equivalentes as ciclagens térmicas para

os tratamentos isotérmicos.

Ciclos Tempo (min)

500 612

1000 1225

1500 1839

2000 2453

3000 3679
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