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. SUMARIO

Foram fabricados conjugados de Aí. 1100/At 2024

por laminação a quente» com 49% de At 2024. Estes conjii

gados foram tratados termicamente, tratamentos esses que

consistiram de sub-envelhecimento, envelhecimento e su-

per-envelhecimento a 448K por lh, 4h e 96h respectivamejfi

te. Foram realizados ensaios C*. microdureza, tração e

fadiga tipo divisor. Os tratamentos térmicos provocaram

a formação de uma zona de difusão interfacial, sendo que

a difusão foi das camadas de Afc 2024 para as camadas de.

Al 1100.

0 comportamento do conjugado em tração foi- in-

termediário ao dos seus constituintes, conforme predito

pela regra das misturas. Observou-se uma queda acontuj»

da na deformação uniforme do conjugado no estado de su-

per-envelhecimento, que foi explicada pela presença de

precipitados grandas na matriz dúctil de alunrínio, os

quais facilitaram a nucleação, crescimento e coslescimeji

to de mcrocavidades. Observou-se também que. ocorreu uma

transição no modo de fratura das camadas de A£ 2024, de

um modo totalmente tr;uisgranular nos estados de sub-envc?

lhecimento e envelhecimento para um r.-.odo misto (.transgra

nular e intergranuVar) no estado de super-envelhecimento.
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O tratamento térmico de super-envelhecimènto re

sultou na queda das propriedades mecânicas do conjugado

em fadiga. Este fato foi explicado pela presença de pre

cipitados grandes e partTculas constituintes na matriz

dúctil de alumínio. Observou-se novamente uma tendência

para uma fratura mista (.transgranular e intergranular)das

canadas de Aí, 2024 no estado de super-envelhecimento. 0

comportamento sob. fadiga do conjugado nos estados de sub_

envelhecimento e envelhecimento foi semelhante, o que

foi explicado pela presença de uma grande quantidade^ de

partTculas constituintes nas camadas de Aí. ?023, as quais

mascararam o efeito dos pequenos precipitados.



ABSTRACT

Laminated composites consisting of alternating

layers cf A* 2024 were produced by hot rolling, with a

volume fraction of A9Z of AC 2024. These composites were

given under-aging, aging and over-aging heat treatments

at 448K for Ih, 4h and 96h, respectively. Tests of micro-

hardness, tensicn and fatigue in the divider orientation

were performe' Heat treatments led to an interfacial

diffusion z.-.c with diffusion occurring from Af, 2024 to

Aí. 1100. T. ? strength of the composites in tension was

intermeddle between that of their constituents, in accord

with the rule of mixtures. A great decrease was observed

in the M.nform elongation of the composite in the over-

aged '.ondition, which was explained by the presence of

larj* precipitates, ir the ductile aluminium matrix of

Af 2024 which facilitated the nucleation, growth and

.oalescence of microvoids. A transition in the fracture

wede of the A2. 2024 layers from a complete trar.sgranular

mode in the under-aged and aged conditions to a mixed

mode Ctransgranular and intergranular) in the over-aged

condition was also found.

The over-aging treatment gave rise to a decrease

in the rr_chanical properties of the composites in fatiguo.

This decrease was explained by the presence of largo

precipitates and constituent particles in the ductile
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aluminum matrix of At 2024. Again, a tendency for a'

mixed fracture mode of the Aí. 2024 layers in the over-aged

condition was observed. The fatigue properties of the

composites in the under-aged and aged conditions were

similar. This can be explained by the presence of a

great number of constituent particles in An 2024 layers

which masked the effect of the fine precipitates.
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CAPTTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - REV.ISBO BIBLIOGRÁFICA

1.1.1 - Conjugados Laminados Metálicos

a) Generalidades *

Um conjugado laminado metálico consiste de

duas ou mais camadas ou lâminas de diferentes materiais,

completamente ligadas umas as outras,-com a finalidade

de produzir um material com propriedades diferentes e

até melhores do que as dos seus constituintes.

•Dentre os processos de fabricação de conjuga-

dos laminados metálicos, os mais importantes são os pro-

cessos dè união com adesivo ("adhesive bonding"), união

por difusão ("diffusion bonding") e o de união por lamí-
* »

nação ("roll bonding").

A técnica de unir metais com adesivo foi pri-

meiramente testada por De Bruyne , quando ern 1941 ele

produziu a primeira junta metálica unida com adesivo.

Umá junta metálica unida,com adesivo tem uma serie de ca

racteristicas típicas. 0 elemento fixador, no caso uma

1



resina adesiva, ê uma fina lâmina não metálica que

tui os tradicionais elementos fixadores metálicos. 0 elje

•ento fixador neste caso ? de natureza plástica, o qual ê

formado a partir de componentes monomericos durante um

processo bem definido de cura. Um outro aspecto, de natu

reza diferente, da união com adesivos é a adesão do ele

mento fixador, no caso' a lâmina de resino adesiva, a su-

perfície do metal. Na interface resina/metal, complexos

fenômenos de natureza ftsica e quTnica devem resultar em

um contato intimo entre os diferentes materiais, de modo

a garantir um eficiente e durável meio de transferencia

de carga.

A utilização de conjugados laminados metálicos

unidos com adesivo e de grande importância para o estudo

da resistência ã fratura dos metais, pois um metal sob

forma de conjugado apresenta maior tenacidade ã fratura

do que o mesmo metal sob forma monolítica. Isto deve-se

ao fato que maiores tenacidades são atingidas em chapas mais

finas, e, sendo o conjugado.um conjunto de chapas finas,

o mesmo apresentará uma tenacidade ã fratura maior do que

a apresentada pelo mesmo metal sob forma monolítica, para

a mesma espessura,

0 estudo de conjugados laminados metálicos uni-

dos com adesivo tem sido objeto de pesquisa de diversos

autores. Kaufman verif.icou que conjugados de alumínio

7O75-T6 e T651, unidos com adesivo, apres&ntaram maior



' tenacidade à fratura do que o mesmo material sob forma* mo

nolítica e de mesma espessura, pois nos conjugados as di-

versas camadas fraturaram independentemente, sob condj[

ções de tensão plana. Por outro lado, ele verificou que

conjugados laminados de alumTnio, unidos metal urgicamen-

te, não exibiram nenhunía vantagem sobre o material monoH

tico, pois a união metalúrgica retardou a formação de su-

perfTcies inclinadas nas camadas individuais. Alie *

também verificou quê conjugados de Aí. 7Q75-T6 Alclad e

7075-T6 apresentaram maior resistência ã fratura do aque

os mesmos materiais sob forma monolítica. Pfeiffer e

Alie em estudo sobre a propagação de trincas por fadiga

em conjugados de Aí. 7Q75-T6", concluíram, que não ocorreu

diferença significativa entre a taxa de propagação dê triji

ca do material conjugado e a do material monolítico,'pois

devida a ação do adesivo, as trincas de fadiga propagaram

isoladamente em cada camada, e neste caso era de se espe-

rar que o material conjugado apresenta-se uma taxa de pro

pagação de trinca similar a apresentada pelo material mo-

nolítico. Posteriormente, Alie e Danesh em estudo sobre

á resistência ã fratura de conjugados laminados consistir^

do de camadas combinadas de A2. 2024-T3 e 7075-T6, conclui

ram que os mesmos apresentaram uma resistência ã fratura

superior a apresentada por conjugados constituídos somen-

te por Ai 7075-T6, .devido a maior tenacidade das camadas

de Ai 2024-T3. Por outro lado, eles concluiram que o co£i

jugado mostrou uma resistência ã fratura inferior a apre

sentada por conjugados constituídos somente por Ad 2024-T3,



Este decréscimo foi causado pela presença de camadas, de

Al 7075-T6, o qual apresenta uma tenacidade inferior a

apresentada pelo AH 2O24-T3. Johnson et ai., em. estudo

sobre a propagação de trincas em conjugados At 2024-T81,

verificaram que a menor taxa de propagação de trinca nas

camadas unidas com adesivo foi devida a transferência de

carga das camadas trincadas para as não trincadas e tam-

bém a ação re.stringente do adesivo.sobre a abertura da

trinca. Schijve et ai., em estudo sobre as propriedades

em fadiga de conjugados laminados de M 2024-T3 /?lclad,

concluíram que o material conjugado apresentou uma resis-

tência 5 fadiga consideravelmente superior ao ma erial nu>

nolítico e de mesma espessura. Johnson e Stratton con-

cluíram também que laminados de AS. 2024-T81 apresentaram

uma taxa de propagação de trinca consideravelmente infe-

rior a apresentada pelo material monolítico. Johnson ,

em estudo sobre a resistência a fratura de laminados nietji

licos feitos a partir de uma liga de titânio, verificou

que os mesmos apresentaram uma tenacidade a fratura mui-

to superior a apresentada pelo material monolítico e tam-

bém uma taxa de propagação de trinca consideravelmente i£

ferior a apresentada pelo material monolítico.

Um outro processo de fabricação de laminados me-

tálicos i o de união por difusão. A união por difusão e

caracterizada pela união de dois ou mais metais, rio esta-

do solido, através de calor è pressão, mas sem ocorrência

de deformação plástica em nível macroscópico. 0 mate-

rial conjugado resultante é" obtido apôs a permanência dos



metais sob calor e pressão, por um tempo suficiente para

que ocorra a completa união entre os mesmos. Este pro-

cesso e geralmente usado quando altas pressões e deforma^

ções são indesejáveis e quando longos tempos e baixas

pressões podem, com vantagens, ser usados

Em alguns casos,, a união por difgsão resulta na com

pleta eliminação da interface e freqüentemente a eficien

cia da união atinge 100%. Esta técnica é adequada para

casos nos quais as técnicas convencionais de união %ão

difíceis de serem empregadas, devido a combinação d* me~
- 12

tais e também nos casos de pequenas juntas .

As dificuldades encontradas neste processo geral-

mente estão relacionadas com a presença de ÓxiJos e caina

das contaminarites que estão presentes, praticamente, em

todos os metais expostos à" atmosferas naturais ou indus-

triais, e também a rugosidade das superfícies dos metais.

0 mecanismo de união está relacionado com a dissolução

dos õxídos presentes nos metais base, a fim de alcançar-

se superfícies bem limpas, as quais automaticamente unem-

se tão breve alcancem um contato bem intimo. Este conta

to íntimo das superfícies e alcançado pelo escoamento das

asperezas das superfícies seguida de fluência c da elim2

nação de vazios residuais por mecanismos de difusão.



Pesquisas sobre esta'técnica de metais, praticamen .

te, vem sendo feitas desde o século passado e, mais

atualmente, alguns pesquisadores vêm procurando otimizar

esta técnica e também estudar as propriedades mecânicas
13dos conjugados resultantes. Antolovich et ai' , em estu

do sobre a tenacidade a fratura de conjugados feitos de

dois aços "maraging", concluíram que os mesmos apresentji

ram uma resposta mecânica superior as apresentadas por
12seus constituintes. Bartle estudou diversos sistemas

de metais e obteve excelentes resultados. Kawakats^ e
14

Kitayama pesquisando sobre a união de metais'por difu-

são, obtiveram conjugados de Cu/Ni, Cu/Ag, Cu/Aí. e Fe/Aí.,

os quais apresentaram boas propriedades mecânicas. Pos-

teriormente, Goolshy em estudo sobre.a fratura de con-

jugados laminados de alumínio, observou que os mesmos

apresentaram propriedades mecânicas superiores as apre-

sentadas pelos metais constituintes na forma monolítica.

A técnica de unir metais por laminação e bastante

utilizada a algum tempo. A união por laminação é, pratj_

camente, uma variação da união por difusão, onde as úni-

cas diferenças residem no fato de não ocorrer * difusão

significativa durante o processo de união e de também ser

necessário introduzir grandes deformações para que ocor-'

ra a completa união dos metais. 0 estudo do comportameji

to mecânica de conjugados metálicos obtidos por esta t§£
2

nica tem sido feito por diversos pesquisadores, Kaufman

estudou sobre a tenacidade a fratura de conjugados lami-



'nados de Aí. 1100/Afc 7075, e veriíicou que os mesmos apre-

sentaram valores de tenacidade iguais ao apresentado pelo

Ai 7075 monolítico. Taylor e Ryder , pesquisando sobre

o mesmo sistema, concluíram que o material conjugado apre

sentou uma tenacidade a fratura superior a apresentada p£

Io Ai 7075 monolítico. Ershov et ai. , produziram conjuga-

dos laminados de aço baixo carbono/iatão e alumínio/latão

utilizando esta técnica e obtiveram, bons resultados. Chawla
18e Suarez produziram conjugados de aço baixo carbono/aço

médio carbono e concluíram que os mesmos apresentara! uma

boa combinação entre resistência e tenacidade. Goolsby ,

pesquisando sobre a resistência ã fratura de conjugados

de alumínio, concluiu que omaterial conjugado apresentou

uma tenacidade a fratura superior as apresentadas pelos
• 19constituintes. Chawla e Collares , em estudo sobre a

resistência mecânica de conjugados laminados de Az. 1100/Aço

inox 304, observaram que o conjugado apresentou uma

tencia superior ao aço na forma monolítica. Em estudo
20posterior, Chawla e Liaw , pesquisando sobre a nucleaçao

e propagação de trincas por fadiga em conjugados lamina-

dos de Ajt 1100/Aço inox 304, verificaram que o uso deste

tipo de conjugado é bastante promissor, visto que o conjjj

gado ê mais leve e barato que o aço inox 304, mantém as

mesmas características de resistência ã fadiga do aço mo-

nolítico e apresenta uma resistência a propagação de trin

cas bastante superior a apresentada pelo alumínio.Spinel I i
21e Spinelli , em estudo sobre a propagação de trincas por

fadiga em conjugados de alumínio, verificaram que o mate-



rial conjugado apresentou uma taxa de propagação de triji

cas inferior as apresentadas pelos contituintes

cos, para uma razão de tensão igual a zero. Chawla e
22

Nielsen verificaram que a ciclagem térmica proporcio-

nou uma queda nas propriedades mecânicas de conjugados

laminados de A2. 1100/Aço inox 304* devido a ocorrência

de fadiga térmica causada pela diferença entre os coefi-
-" - 23

entes de expansão térmica dos constituintes. Godefroid ,

era estudo sobre o efeito da interface no comportamento me

cinico de conjugados laminados de Aí. 1100/A£ 2024, veri-

ficou que o material conjugado apresentou uma "resistên-

cia ã propagação de trincas superior a dos seus consti-
24

tuintes. Tavares , estudando o mesmo sistema, alteran-

do somente a fração volumetrica do A2. 2024, verificou no

vãmente a melhor resposta mecânica, em termos de propagj*

ção de trincas, do material conjugado sohre os materiais

constituintes.Finalizando, qualquer que seja o processo de ^

cação de conjugados laminados metálicos, deve-se ter um

controle total sohre as variáveis que controlam o proces^

so de união dos metais, entre as quais temos ' :

- Temperatura

- Tempo

- Pressão

- Rugosidade das superfícies a serem unidas.



Atmosfera

''ropriedades f ís icas, químicas e metalúrgicas dos

a serem unidos.

k) 1'apeV da interface no Comportamento Mecânico dos
#

Conjugados

Segundo Metcalfe , a interface i a região desig

nificantíjj mudanças de composição química que constitui

a união «ntre a matriz e o reforço, para transferência de

carga entro esses membros da estrutura do conjugado.

A resistência mecânica do conjugado esta intima-

mente li'jftda ao processo de fabricação do mesmo. Se a Iĵ

gaçao for perfeita, a resistência será a maxima possível e,

ao ser solicitado, o conjugjdo devera romper-se no constj^

tuinte menos resistente e ná*o na interface . Por outro

lado, se a união entre os componentes de um conjugado la-

minado fô1 imperfeita a resistência do mesmo serã seria-

mente afetada27.

0 estudo da propagação de trincas nos materiais

tem sido feito através do auxílio de corpos de prova pre-

viamente entalhados. Basicamente, tem sido usado dois tjT

pos de entalhe, que'são comumente conhecidos como ervtalhe

divisor de trincas e entalhe ohstrutor de trincas. No en

talhe divisor de trincas, a frente da trinca fica dividi-

da entre as camadas do conjugado. No entalhe obstrutor de
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trincas, a frente da trinca fica perpendicular 5 interfa .

ce e pertence somente a uma das camadas do conjugado, em

um dado instante. Para o caso de entalhe divisor de trin

cas, Antolovich. et ai. propuseram um modelo de propaga-

ção de trincas, no qual consideraram um conjugado forma-

do de camadas alternadas de um metal frágil e de um me-

tal tenaz, onde ao ser ultrapassada a resistência a fra-

tura das camadas frágeis a trinca cresce de forma parabó

lica nas mesmas enquanto, devido a maior tenacidade das

outras camadas, fica imobilizada nas camadas de metal*t£

naz, aumentando assim a resistência a propagação de trir^

cas, pois, para que ocorra a fratura das camadas tenazes

há a necessidade de ura aumento de carga. A fratura fi-

nal do conjugado ocorre nas duas fases/presentes, sendo

que a trinca, de forma parabólica, extende-se mais nas c^

raadas de metal, frágil. Para entalhe obstrutor de trin-
28cas, Cook e Gordon propuseram um modelo de propagação

de trincas no qual considerar:, i uma trinca propagando-se

perpendicularmente a uma interface e, verificaram que se

a interface for resistente a trinca propaga-se normalmeji

te como em um material monolítico. Mas, por outro lado,

se a interface for adequadamente fraca, a trinca antes

de atingi-la causa a sua separação e ao atingi-la bifur-

ca-se e propaga-se paralelamente a interface, aliviando

o estado triaxíal de tensões existente e inibindo a sua

propagação. Para que a trinca continue propagando-se na

sua direção original serã necessário um maior número de

ciclos para reiniciá-la e portanto teremos um ganho na



resistência a fadiga do material. Embury et al. pesqui

saram sobre a fratura de conjugados laminados de aço»on-

de foram utilizados corpos de prova para ensaio de impac

to Charpy com orientações divisora e obstrutora de trin-

cas, e concluíram queatransição dúcti1/frãgil pode ser

inibida em conjugados laminados. McCartney et al. tam-

bém pesquisaram sobre ã resistência a fratura de conjug^

dos laminados de aço de alta resistência, onde foram USJI

dos corpos de prova para ensaio de impacto Charpy com ar

ranjo geométrico do tipo obstrutor de trincas, .e também

concluíram que conjugados laminados podem inibir a prop^

gação de trincas quando o estado triaxial de tensões na

ponta da trinca e transformado, praticamente, em um esta

do uniaxial de tensões, devido exclusivamente a um pro-
31cesso de separação da interface. Floreen et al: , em e^

tudo sobre os modos de fratura de conjugados laminados

de aço/níquel, através de ensaios de impacto Charpy com

orientações divisora e obstrutora de trincas, concluíram

que a quantidade de fratura fragí.1 foi significantemente

reduzida, embora não tenha sido notada nenhuma separação

significante das interfaces, visto que a presença de ca-

madas de metal com resistência, rei ativamente,baixa pode

provir uma relaxação de tensões adequada e, neste caso,

a separação das interfaces não torna-se necessária para
32aliviar as tensões. Suarez e Chawla , investigaram tam

bem a correlação entre a resistência ao impacto e fratu-

ra de um conjugado laminado de aço, com corpos de prova

Charpy com arranjos geométricos obstrutor e divisor de



trincas» e concluíram q.ue no arranjo divisor de trincas,

a resistência do conjugado depende da microestrutura dos

componentes, enquanto no arranjo obstrutor de trincas a

resistência depende» exclusivamente» da capacidade

de absorção de energia da camada onde está localizado o
23

entalhe. Em trabalho r*ecente» Godefroid pesquisou so-

bre a influência da interface no comportamento mecânico

de conjugados laminados de Aí. 1100/Aí. 2024 e comprovou a

validade dos modelos de propagação de trincas propostos

por Antolovich et ai. , para laminados com orientação,,dj^
'28viso i de trincas» e por Cook e Gordon , para õ caso de

laminados com orientação obstrutora de trincas. Finali-

zando, de uma maneira geral- a maior ou menor resistência

de um conjugado está intimamente lígaçía com a resistên-

cia interfacial.

c] Fadiga em Conjugados Laminados

Devido a crescente utilização de conjugados la-

minados metálicos em estruturas sujeitas a cargas dinãmj_

cas, o estudo desses materiais sob carregamento cíclico

torna-se de suma importância para o perfeito^entendimen-

to dos mecanismos que governam a propagação de trincas

nesses materiais, pois estes são bem mais complexos do

que os que controlam a propagação de trincas nos mate-

riais monolíticos.' Atualmente, a propagação de trancas

por fadiga em metais é descrita, em termos de Mecânica Lj,

near Elástica de Fratura (MLEF), pela relação conhecida

como relação de Paris • , que e da forma:
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(D

onde da/dN i a taxa de propagação de trincas, C e m são

constantes do material e AK é o fator de intensidade de

tensão alternado» que e dado por:

AK «

onde A e uma constante que depende da geometria do oorpo

de prova, ha 5 a amplitude das tensões cíclicas e ji 5 o

meio comprimento da trinca. A constante A, para entalhe

de aresta, é dada por :

r ' f 1 / 2

A = 5 A p - 13 Ca/w) - 7(a/w)2J (3)

onde w e a largura do corpo de prova.

0 uso desses conceitos da MLEF em conjugados air̂

da nãó foi completamente justificado ou aceito, pois o

comportamento sob fadiga dos conjugados, geralmente, con-

siste no aparecimento de trincas nos constituintes e na

separação das interfaces. Assim sendo, costuma-se consi-

derar o conjugado como sendo um material homogêneo (con-

sideração valida a nTvel macroscópico) para aplicar es-

ses conceitos.
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Esquematicamente, a relação do Paris é dada por:

z
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1
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Figura 1 - Taxa de propagação de trinca fda/dN) versus fa
tor de intensidade de tensão alternada (^K).(Esquemãtico)

0 estágio II de propagação de trincas, o qual é

governado pela relação de Paris, tem sido o.alvo da maio-

ria das pesquisas realizadas até hoje, pois no estagio I

a propagação da trinca ê muito lenta, enquanto que no es-

tario III a trinca propaga-se rapidamente, de modo simi-

lar ao que ocorre no ensaio monotônico. Em geral, conju-

gados laminados metálicos tem mostrado uma resistência a
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fadiga superior as apresentadas pelos seus constituintes

isoladamente. Kula et ai. pesquisaram sobre a propaga-

ção de trincas em conjugados, laminados de aços com dure-

zas diferentes, com corpos de prova com orientação divi-

sora dé trincas» e mostraram que o conjugado apresentou

uma taxa de propagação de trinca inferior a apresentada

pelo constituinte mais macio. Sugeriram também a modify

cação da relação de Paris para a aplicação em conjuga-

dos. Da mesma forma, Taylor e Ryder mostraram que a

taxa de propagação de trincas em conjugados laminado? de

Ai. 1100/A£7075'T6 foi similar a apresentada pelo Aí.7075 na

forma monolítica. Pfeiffer e Alie estudaram o mesmo sis

teria e chegaram a mesma conclusão, embora tenham e

do uma parada na propagação da trinca .por um número de

ciclos bastante alto, a qual atrihuiram a um período de

transição no modo de propagação da trinca, de um modo de

propagação sob condições de deformação plana para um mo-

do de propagação sob condições de tensão plana. Por ou-

tro lado, Johnson et ai. mostraram que conjugados de

AÍ.2024-T81 exibiram uma taxa de propagação de trincas iji

ferior a apresentada pelo material monolítico. Schijve
8 — *

et ai. também estudaram as propriedades em fadiga de coji

jugados laminados de Aí. 2024-T3 e observaram a menor ta-

xa de propagação de trincas do material conjugado. Tan-

to Johnson quanto Schijve concluíram que a melhorta do conjugado foi devida a transferência de carge das
20

camadas trincadas para as não trincadas. ChawlaeLiaw ,

em estudo sobre a nucleação e propagação de trincas por
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fadiga em conjugados laminados de Aí. 1100/aço ínox 304,

observaram que a trinca propagou-se em dois estágios. No

primeiro estágio, enquanto as interfaces estavam intac-

tas, a trinca propagou-se em um modo de deformação pla-

na, caracterizada pela fratura plana das camadas e pela

presença de estrias de fadiga. No segundo estagio, onde

ocorreu extensa separação das. interfaces, a trinca propji

gou-se em um modo de tensão plana, caracterizada pela

fratura inclinada das camadas e também pela formaç~o de

vazios. Concluíram também que a relação de Paris ^ode

ser aplicada para o conjugado, pois, embora microscópica

mente a frente, da trinca não seja plana, macroscopicameji

te ela pode ser encarada como. sendo plana e portanto a

relação de Paris pode caracterizar o comportamento sob

fadiga de conjugado. Notaram ainda que o conjugado exi-

biu a menor taxa de propagação de trincas em comparação

37as apresentadas pelos seus constituintes. Chão e Alie

estudaram sobre a propagação de trincas em conjugados ljs

minados de A4 2024-T35T/AJI 7075-T6 e concluíram que o «m

jugado apresentou uma resistência a propagação de trin-

cas intermediária as apresentadas pelos constituintes na

forma monolítica, sendo que o Ai 2024-T351 exerceu a

maior influência sobre a taxa de propagação de trincas
21do conjugado. Spinelli e. Spinel 1i , em estudo sobre a

propagação de trincas por fadiga em conjugados laminados

de ligas de alumínio, concluíram que o material conjuga-

do, para R = 0 e baixa tensão média, apresentou uma taxa

de propagação de trincas inferior as apresentadas pelos
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constituintes. Jã para R = 0.55 e tensão média elevada,

o material conjugado apresentou uma taxa de propagação

de trincas similar as apresentadas por seus constituin-
24tes. Tavares , em estudo recente, pesquisou sobre o

comportamento sob fadiga de conjugados laminados de

Ai 1100/Aí. 2024» e notou que o aparecimento de trincas

secundárias partindo das interfaces para o centro das cai

madas favoreceu para desacelerar a propagação da trinca

principal na sua direção original. Concluiu também que

o conjugado apresentou uma taxa de propagação de trin-

cas inferior as apresentadas pelos seus constituintes,

mesmo para a menor fração volumétrica de At 2024 pesqui-

sada. Finalizando, de um modo geral os mecanismos que

controlam a propagação de trincas em conjugados dependem

do tipo dos constituintes, da resistência interfacial ,do

processo de fahricação, do tipo de solicitação, do esta-

do de tensões, da freqüência de solicitação, da tempera-

tura e das condições ambientais.

• d) Efeito dos Tratamentos Térmicos no Ag, 2024

Por ser um sistema clássico*no estudo do endure

cimento por precipitação das ligas de alumínio, o perfej^

to entendimento do efeito dos tratamentos térmicos sobre

as propriedades mecânicas do AH 2024 torna-se de grande

importância. 0 fenômeno de envelhecimento, tanto- natu-

ral quanto artificial, e bastante notado nesta liga, scji

do que o cobre e o magnesio são os principais elementos
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endurecedores da liga. Normalmente, os precipitados en-

durecedores são do tipo CuAlU é CuAUgHg e são ohtidos

após a liga ter sido solubilizada a 495°C e posteriormeji

te exposta a temperaturas que variam da ambiente até

185 C, durante tempos previamente estipulados. Altenpohl

mostra que durante o processo de envelhecimento artifi-

cial para a obtenção de máxima resistência, a deformação

é reduzida, visto que a formação de*precipitados relati-

vamente grandes, os quais agem como microdefeitos na ma-

triz düctil de alumínio, causa a redução na deformação

final dá liga. Este fenômeno é especialmente notado na

condição de super-envelhecimento da liga. A melhora nas

propriedades da lig'a ja é notada para pequenos tempos de

envelheciir.ento. A liga no estado de s'ub-envelhecimento

mostra, comparativamente, a maior deformação uniforme e

apresenta uma resistência máxima bastante significativa.

Embora as propriedades da liga no estado de sub-envelhe-

cimento ja sejam bastante atrativas, qualquer aumento

ia temperatura de trabalho da liga poderá levar ao super

envelhecimento da mesma, pois os precipitados endurecedo

res não são estáveis em temperaturas elevadas e por isto

crescem de tamanho, acarretando no decréscimo das pro-

priedades mecânicas .A liga completamente envelhecida é a

que apresenta as melhores propriedades mecânicas. A 12

ga neste estado apresenta uma deformação uniforne bem

próxima a apresentada pela liga sub-envelhecida, mas com

uma resistência maxima bastante superior. 0 aumento da

temperatura de trabalho também acarreta no super-envelhj?
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cimento, visto que os precipitados endurecedores vao au-

mentar de tamanho, o que ira degradar as propriedades ine

canicas. A liga no estado de super-envelhecimento e ca-

racterizada pela redução da dureza, da resistência maxi-

ma e também da deformação uniforme. 0 limite de escoa-

mento do Ai 2024 é* bastante sensível ao tempo de envelhjí

cimento, pois com o aumento do tempo, o modo de 'intera-

ção entre discordâncias e precipitados muda. Para peque

nos e médios tempos de envelhecimento, enquanto o espaçjj

mento entre os precipitados é relativamente p-equeno, os

precipitados são cortados pelas discordâncias e o limite

de escoamento da liga aumenta com o aumento do diâmetro

dos precipitados. Para grandes tempos de envelhecimento,

a distância entre os precipitados aumenta e o limite de

escoamento decresce, pois as discordâncias ao invés de

cortar os precipitados, passara a ser extrudadas entre

eles. Mesmo essim, a liga super-envelhecida apresenta um

limite de escoamento superior ao da liga suh-envelhecida.

0 modo dè fratura do A£ 2024 também e bastante influen-

ciado pelo tempo de envelhecimento. A liga nas condições

de sub-envelhecimento e envelhecimento apresenta um modo

de fratura completamente transgranular. Por outro lado,

a liga na condição de super-envelhecimento apresenta um

modo misto de fratura, apresentando uma mistura de fraUJ

ra transgranular com fratura intergranular. De um .modo

geral, o comportamento mecânico do AZ 2024 está diretaiiiejn

te ligado com o tamanho, com a quantidade e com a disposj_

ção, na matriz de alumínio, dos precipitados endurecedo-
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1 res. Pelloux^ pesquisou sobre a influência de partícu-

las constituintes sobre a propagação de trincas por fadi

ga em ligas de alumínio e observou que a propagação lo-

cal da trinca na matriz foi mais lenta do que a propaga-

ção geral da mesma» e concluiu que esta diferença foi de

vida ao trincamento extensivo de partículas frágeis de

segunda fase a frente da trinca principal. Da mesma for
40roa, El-Soudani e Pelloux pesquisaram sobre a influencia

da quantidade de inclusões sobre a propagação de trincas

por fadiga em uma liga de alumínio, e observaram que pa-

ra pequenos valores de ÁK, a quantidade de inclusões não

influenciou a taxa de propagação de trincas da liga, mas

para valores de AK elevados, onde a propagação estava sob

condições de tensão plana» a taxa de propagação de trin-

cas aumentou de acordo com o aumento da quantidade de h

clusões. Fine , em estudo sobre o endurecimento por

precipitação de ligas de alumínio, postula que quando os

precipitados são pequenos, eles são cortados pelas dis-

cordãncias durante a deformação plástica, o que resulta

PO aumento da deformação localizada, auxiliando assim a

iniciação de trincas por fadiga. Por outro lado, quando

os precipitados são grandes e bastante espaçados, as dijs

cordãncias ao serem extrudadas entre os precipitados, le

vam a um rápido encruamento e a deformação plástica ten-

de a distribuir-se por toda a liga, embora a tensão -de

escoamento seja baixa. Uma possibilidade atraente para

aumentar a resistência a fadiga das ligas de alumínio en

durocTveis por precipitação seria a obtenção de uma es-
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trutura mista de precipitados, onde os precipitados peque

rus e pouco espaçados serviriam para aumentar o limite de

escoamento da liga enquanto que os precipitados grandes e

bastante espaçados serviriam para distribuir uniformemen-
* A 9

te a deformação plástica por toda a liga. Staley pes-

quisou sobre a correlação entre a raicroestrutura e a ten£

cidade ã fratura de ligas de alumínio, e observou que

maiores tenacidades podem ser alcançadas minimizando o tâ

manho e a fração volumetrica de partículas constituintes,

aumentando o espaçamento entre os precipitados de tamanco

médio (0,02 a 0,5 jjm) e refinando os precipitados " intra-
A *3

granulares nas ligas da série 2000. Axter et ai. pesqui

sara, sobre as origens microestruturais da fratura dinanu

ca do Aí. 2024, e observaram que partTçulas frágeis de se-

gunda fase constituem sítios de nucleação de vazios sob

condições de carregamento dinâmico, e que a probabilidade

da formação de vazios depende da fração volumetrica des-

sas partículas constituintes. Notaram ainda que a habil^

dade da matriz em impedir o crescimento de vazios e afeta

da pelo tempo de solubilização da liga e.e um fator dete£

minante da resistência a fratura dinâmica, assim sendo,

quanto maior a fração volumetrica dfi partTçulas de segun-

da fase maior a probabilidade de formação de vazios, o que

acarreta no prejuizo da resistência a fratura dinâmica do
44AJt 2024. Por outro lado, Garrett e Knott pesquisaram

sobre a influência das variações raicroestruturais sobreos

mecanismos que controlam a fratura estática das ligai de

alunnnio e notaram que para ligas de alta pureza ocorrpu



22

uma transição mo modo de fratura com a variação do tempo

de envelhecimento. 0 super-envèlhecimento da liga resul

tou em uma transição de um modo transgranular de fratura

para um modo intergranular de fratura. ?or outro lado,

eles não notaram nenhuma diferença no modo de fratura de

ligas comercialmente puras. Já Boydon e Jolley , pes-

quisando sobre os modos de fratura de uma liga de alumí-

nio, mostraram que ocorreu uma transição no modo de fra-

tura de acordo com a variação do tempo de envelhecimen-

to, sendo que a liga nos estados de sub-envelhecimento» e

envelhecimento, apresentou um modo de fratura completa-

mente transgranular, enquanto que no estado de super-en-

velhecimento a liga1 apresentou um modo misto de fratura,

composto por porções de fratura transgranular e porções
46

de fratura integranular. Abdel-Raouf et ai. pesquisa-

ram sobre a influência do espaçamento entre partículas de

segunda fase sobre a propagação de trincas por fadiga em

uma liga de alumínio de alta pureza, e mostraram que o

fator de intensidade dé tensão é inversamente proporcio-

nal ao espaçamento entre partículas de segunda fase, pa-

ra a mesma taxa de propagação de trinca.

Um outro efeito, bastante importante, dos trata^

mentos térmicos sobre as propriedades mecânicas das li-

gas de alumínio, é" a formação de zonas livres de precip_[
47

tados adjacentes aos contornos de grão. Unwín et ai.

fizeram um estudo bastante abrangente sobre a origem das

zonas livres de precipitados. Os resultados sobre a in-



fluência das zonas livres de precipitados sobre as pro-

priedades mecânicas das ligas de alumínio são bastante con

traditÔrios, conforme apontado por Garrett e Knott44.

De um modo geral, o comportamento mecânico do A2.

2024 é sensivelmente influenciado pelos tratamentos térnd

cos, visto que a quantidade, o tamanho e a disposição dos

precipitados, inclusive as chamadas partículas constitui^

tes, e que vão controlar o modo de fratura da liga e o m£

canismo de interação com dtscordâncias.

1.2 - OBJETIVO

0 objetivo deste trabalho foi'estudar o efeito

de diferentes tratamentos térmicos sobre as propriedades

de dureza, tração e fadiga de conjugados laminados de Al

1100/A5. 2024. A escolha destes tratamentos térmicos (sub

envelhecimento, envelhecimento e super-envelhecimento) vj_

sou documentar a influencia das variações microestrutu-

rais dos componentes sobre a resposta mecânica dos conjuga

dos. A escolha dos constituintes c!o conjugado foi devida

ao fato de ambos possuírem, praticamente, o mesmo coefi-

ciente de expansão térmica, evitando assim o fenômeno de

fadiga térmica durante os tratamento térmicos.



CAPITULO II

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

2.1 - MATERIAIS UTIirZADOS

Foram utilizadas chapas de alumínio comerei ai raeri

te puro, Ail 1100, com dimensões de 315 x 130 x 1,0 mm e

de uma liga aluminío-cobre-magnésio, M 2024, com dimen-

soes de 315 x 130 x 1,25 mm. A composição química dos ina

teriais utilizados encontra-se na Tabela 1.

TABELA 1 : Composição química dos materiais utilizados.

Elemento,,

Material . Cu ^ Si Fe »" A*

Aí, 1100 <0,005 0,03 0,04 0,44 0,01 bal

te 2024 4,45 1,58 0,12 0,31 0,92 bal.

2.2 - FABRICAÇÃO DOS CONJUGADOS

Cada chapa de alumínio passou por um acabamento

mecânico, com polimento das superfícies feito com lixadej_

ra elétrica, o que facilitou a união das mesmas durante a

laminação, devido a rugosídade das mesmas. ApÕs o lixa-

mento as chapas foram limpas com tricloroetileno para que

fossem eliminados todos os resTduos que pudessem influen-

24
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ciar negativamente a aderência das chapas durante a lami-

nação.

A seguir foram montados os "sanduíches" de cha-

pas alternadas de Aí. 1100 e Al 2024, sempre com Ai 1100

nas extremidades. Cada sanduíche foi aquecido a 673 K du

rante trinta minutos em forno elétrico e sofreu uma redu-

ção adequada durante a laminação', onde obteve-se uma boa

aderência entre as camadas. Apôs laminados, os sanduíches

apresentaram uma fração volumetrica de 49% de AJt 2024.

2.3 - PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA

*

Apôs a fabricação dos conjugados, foram confec-

cionados corpos de prova para ensaios de' microdureza, tra

ção e fadiga tipo divisor (̂ Fig. 2). Todos os corpos de

prova foram retirados dos sanduíches no sentido longitud^

nal de 1 ami nação.

2.4 - TRATAMENTOS TÉRMICOS

Após a confecção dos corpos de prova, foram fei-

tos tratamentos térmicos de sub-envelhecimento, envelheci

mento e super-envelhecimento, que compreenderam solubili-

zação a 768K por 4h, resfriamento rápido em água com gelo

e precipitação artificial a 448K por Ih, 4h e 96h, respec

tivamente. Tanto a solubilização quanto a precipitação

artificial foram feitas em um forno elétrico.
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BB

(o)

Aí 1100
At 2024

(b)

Figura 2 - (a) Corpos de prova para ensaios de tração,
(b) Fadiga tipo divisor^ (Dimensões em mm). Raio de cur-
vatura do entalhe igual a 0,22 mm.

2.5 - ENSAIOS MECÂNICOS

Para a caracterização das propriedades mecâni-

cas dos conjugados tratados termicamente, foram realiza-

dos ensaios de microdureza, tração e fadiga tipo divi-

sor.
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Os ensaios de microdureza foram realizados com o

intuito de obter-se a variação da dureza era relação ao tem

po de envelhecimento do Ai 2024 utilizado no presente tra

balho. Os ensaios foram feitos em um microdurímetro

DURIMET, com carga de 0.15N. Para cada corpo de prova ft>

ram obtidos, em media, 50 pontos.

Os ensaios de tração foram'realizados com o in-

tuito de caracterizar a variação das propriedades mecâni-

cas em tensão, era relação ao tempo de envelhecimento.> Os

ensaios foram ff'tos em uma maquina INSTRON, modelo TTDM,

com capacidade de 100 kN.

Foram realizados três ensaios' para cada tempo de

envelhecimento, todos nas seguintes condições:

- Velocidade da mesa:0,1 cm/min.

- Velocidade de deslocamento do papel: lOcm/min.

- Temperatura ambiente.

Os pontos obtidos dos ensaios foram' processados

em um computador BURROUGHS B-6900, obtendo-se valores pa-

ra tensão e deformação de engenharia.

Os ensaios de fadiga visaram fornecer dados ace£

ca da propagação de trincas em função dos tempos de enve-

lhecimento. Usaram-se corpos de prova com entalhe divisor
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de trincas. Os ensaios foram realizados em uma máquina

MTS servo-hidriulica cora capacidade de 100 kN, com as se

guintes características:

- Carregamento senoidal

- Freqüência d*e 30 Hz

- 0|y|flx B- ̂ ° ' 3 a O»4)av» do con3ugado era cada e£

tado de envelhecimento

". R = aMlN/üMAX = °>05 »

- Temperatura ambiente

Esses valores foram mantidos constantes durante

todos os ensaios. Foram realizados quatro ensaios para

cada situação. Foram obtidos gráficos de taxa de propa-

gação de trincas versus fator cíclico de intensidade d?

tensão, a partir de gráficos de comprimento de trinca ve£

sus número de ciclos. Os pontos obtidos foram processa-

dos em um computador BURROUGHS B-6900. Os ensaios foram

interrompidos quando a zona plástica na ponta da trinca

começou a ficar muito pronunciada. Os corpos de prova
»

foram então levados ao nitrogênio líquido e rompidos por

tração, o que resultou em uma fronteira bem marcada en-

tre a fratura por fadiga e a fratura frágil em nitrogê-

nio liquido.



2.6 - ANALISE MICROSCÓPICA'

A caracterização das microestruturas dos consti-

tuintes dos conjugados foi feita durante todas as etapas

deste trabalho. Foram utilizados um microscópio LEITZ,

modelo ORTHOPLAN, um microscópio eletrônico de varredura

JEOL, modelo JSM-U3, e ura microscópio eletrônico de trans^

missão JEOL, modelo JEM-1OOB. Foi utilizado também um

analizador de dispersão por energia E6 e G ORTEC, modelo

EEDS II, acoplado ao MEV, para a análise qualitativa dos

elementos constituintes dos materiais utilizados.- As amoj;

trás para a análise microscópica foram preparadas de aco£

do com os padrões normais de metalografia, sendo que o A2.
48

1100 -foi atacado com o reativo de BARKER , e o A2. 2024
49foi atacado com o reativo de KELLER . As superfícies de

fratura resultantes dos ensaios de tração e fadiga foram

examinadas no microscópio eletrônico de varredura. A anjí

lise microscõpia visou documentar as variações microestru

turais decorrentes dos tratamentos térmicos, bem como pojs

sTveis' variações nas superfícies de fraturo dos corpos de

prova ensaiados em tração e em fadiga.



.CAPITULO ILL

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

3.1 - MICROESTRUTURA

As microestrutjuras dos constituintes no estado

mo recebido são apresentadas na figura 3.

Figura 3 - Microestrutura dos constituintes no estadoco:o
recebido, (a) grãos alongados do Aí. 1100 e (b) granulaçào
fina do At 2024.

30
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A figura 3a mostra os grãos alongados do Aí.1100,

característicos do material com certo grau de encruamento.

A figura 3b mostra a fina granulação dó A«. 2024 como rece

bido e também partículas de segunda fase características

desse material.

Para facilitar a visualização» a partir deste nu>

mento o A£1100 sera designado como."l" e o Aí 2024 como

II O II

c • .

A figura 4 mostra a microestrutura do conjugado

na condição de suti-envelhecimento.

•- r.'\ •'

* ' • • <

• ' " * ' • • " ' . * • • • - • . • • '
 :

. ' • ' • " - — > -

•: •• - • • í - . V . - . . • . • • • . - .

! -7 *••

li'
200! i

Figura 4 - Microestrutura do conjugado na condição de suti

envelhecimento.
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Observa-se» na região interfacial, uma pequena

camada de difusão, e na camada da liga 2, coro grãos bem

contrastados, partículas constituintes dispersas nos

grãos.

A figura 5a mostra a microestrutura da liga 2,

no estado de sub-envelhecimento, vista no MEV em um au-

mento maior.

Microestrutura da liga 2 na condição do sub-envelhe-
c.mento.
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.:«'*
^

Figura 5 - (b) Mapeamento de cobre.

Observa-se a presença de partTculas constituin-

tes dispersas nos grãos e a ausincia de precipitados nos

contornos de grão.

A figura 5b apresenta o mapeamento de cobre da

região correspondente a figura 5a, onde observa-se a di£

tribuição homogênea das partTculas de segunda fase.
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A figura 6 mostra a microestrutura do conjugado

condição de envelhecimento.

Ca)

g ^ j - ^ v :' ; v"-^. ;-••..*••; * ^ : v ; . . 7>"->*C. •„?••c^?•;' :>".;

Figura 6 - (a) Microestrutura do conjugado na condição
de envelhecimento e (b) Microestrutura da liga 2 na con-
dição de envelhecimento.



Na região interfacial (Fig. 6a) do conjugado eji

velhecido, pode-se observar uma faixa de difusão nas ca-

madas da liga 1 mais acentuada do que a apresentada pelo

conjugado sub-envelhecido. A figura 6b mostra a microes^

trutura da liga 2 na condição de envelhecimento, onde pc>

dem-se observar grãos bem contrastados e com contornos bem

definidos. Pode-se observar também a presença de partí-

culas constituintes no interior dos grãos. A microestrij

tura da liga 2, no estado de envelhecimento e vista, mais

detalhadamente, por-MEV, na figura 7. 9

i • •• • . • • , • * . ^ . • . . • • * . - . • - • - i

; ?-:<

- - - , • • . • : •

(.a) Microestrutura da Viga 2 na condição de envelhecimen-

CMEV).
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''i¥y i:: V' ;

*=• p

.:•*

(b)

f
PC +

PF . *

(c)

Figura 7 - (b) Mapeamento de cobre e (c) PC - partículas
constituintes, PF - precipitados finos (MFT).
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Na figura 7a nota-se a presença de partTcuias

constituintes» de tamanho médio e grande, no interior dos

grãos e também a presença de partículas nos contornos de

grão. 0 mapeamento de cobre 5 apresentado na figura 7b.

A inicroestrutura desta liga, em MET, 5 mostrada na figu-

ra 7c. Nota-se novamente a presença de partículas cons-

tituintes- de tamanho médio e grande, e.também a presença

de precipitados finamente dispersos*.

A figura 8 mostra a microestrutura da liga 2 no

estado super-envelhecido e tamfíêm a região interfacial

do conjugado.

Figura 8 - Microestrutura do conjugado na condição de Ŝ J

per-envelhecimento.



Òbserva-se uma faixa de difusão bem pronunciada

na camada de liga 1. Nota-se ainda, na camada de liga

2, a presença de partículas constituintes grandes no \n

terior dos grãos.

A figura 9 mostra a microestrutura da liga 2 su

per-envelhecida» em MET.

Na figura 9a observa-se a presença de precipit^a

dos grandes, com certa orientação, e também a presença

de partículas constituintes. A figura 9a mostra uma z£

na livre de precipitados no contorno de grão.

3.2 - DUREZA

A figura 10 mostra a curva de dureza versus tern

po de envelhecimento da liga 2 no conjugado. Os pontos

plotados no grafico são uma média de' cinqüenta pontos

obtidos para cada tempo de envelhecimento.



39

PC

V
r

•y

(a) .

V
n » '

v-

<%

.... -ii.

7, /-I
• ' • /

O,22ym

Figura 9 - (a) e (b) Microestrutura da liga 2 na condição

de s u p e r - e n v e l h e c i m e n t o ' ( M E T ) . P-precipitados e PC-partT-

culas c o n s t i t u i n t e s .
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(n [TEMPO]
h

Figura 10 - Curva de dureza versus tempo de envelhecimen-

to da 1 ig=i 2.

Observa-se que o pico de dureza da liga 2 no con-

jugado esta em torno de quatro horas. A partir deste poji

to observa-se uma queda acentuada na dureza. A partir de

oito horas de envelhecimento, a queda na dureza mostrou-

se mais branda, ate atingir-se uni valor mínimo de dureza

para noventa e seis horas de envelhecimento. ,. A liga 1,

por não ser tratavel termícamente, não foi objeto de en-

saio de microdureza neste trahalho, pois ja foi mostra-

do que a microdureza da liga 1 nao varia muito con) os

tratamentos térmicos realizados no conjugado. Baseado nos

ensaios de microdureza 5 que foi feita a escolha dos tra-

tamentos térmicos utilizados no presente trabalho.
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3.3 - TRAÇKO

A tabela 2 apresenta os resultados dos ensaios

de tração da liga 1 e da liga 2 tratada termicamente, na

forma monolítica.

TABELA 2 : Propriedades em tração das ligas 1 e 2

1
Material

kl

kl 2024

Ae. 2024

kl 2024

Propriedade

1100

- SUB

- ENV

- SUPER

•o.aOf.

31

306

322

318

) oLR(MPa)

96

489

491

415

41

25

20

9

*

,4

,5

,5

,9

38,

24

19

7

2

,8

,9

,1

*
Base de Medida: L = 25 mm

As curvas de tensão versus deformação de engenha_

ria da liga 2 estão apresentadas na figura 11.

Observa-se que a liga 2 na condição de envelhec^

mento e a que apresenta a melhor resposta mecânica en tra

ção. Pode-se observar ainda que os limites de escoamen-

to da liga nas condições de envelhecimento e super-enve-

lhecimento são bem próximos, ainda que tenha ocorrido uma

queda acentuada na deformação total da liga no estado su

per-envelhecido.
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A figura 11 - Curvas de tensão versus deformação de enge?
nharia da liga 2. y

TABELA 3 : Propriedades em tração do material conjugado
tratado termicamente

Conjugado
Propriedade

Sub-Envelhecido

Envelhecido

Super-Envelhecido

130

160

156

257

272

254

30,

28,

*14,

3

7

7

25

23

8

,0

,9

,1

Base de Medida: L = 25 mm
o

As curvas de tensão versus deformação de engenha

ria do material conjugado tratado termicamente são

sentadas na figura 12.
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Figura 12 - Curvas de tensão versus deformação de engenh_a_
ria do material conjugado tratado termicamente.

Baseado na figura 12 pode-se observar, a priori,

que o material conjugado seguiu o mesmo comportamento apre

sentado pela liga 2 tratada termicamente, no estado mono-

lítico. Da mesma forma» o material conjugado na condição

de envelhecimento apresentou a melhor resposta mecânica

em tração. Novamente, pode-se notar que os limites de cs

coamento do material conjugado envelhecido e super - enve-

lhecido são bem próximos. Ohserva-se ainda uma queda acc-jn

tuada na deformação total do material conjugado super-en-

velhecido.
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A figura 13 (_a,tx e c) a seguir, mostra as curvas

de tensão versus deformação de engenharia comparativas

entre os materiais constituintes e o material conjugado.

MO

MO

r
b

MO

HO

10O

•o

0

-•

/

1

.—^ •

.. l _ .

_

1

—

t

»í 1100

L _ 1
IO 29 >0

e (%)

Ca)

•Í •»

(b)



e (%)

Figura 13 - Curvas de tensão versus deformação de enge-
nharia comparativas entre os constituintes e o material
conj ugado.

Baseado na figura 13 (a,b e c), pode-se obser-

var o,comportamento intermediário do material conjugado

em todas as condições, obedecendo o comportamento predi-

to pela regra das misturas.



3.4 - FADIGA

A figura 14 mostra o grafico da/dN versus AK pa-

ra o conjugado sub-envelhecido.

10

AK (MPo/B)
100

Figura 14 - Grafico da/dN versus AK para o conjugado sub-
envelhecido.



Â figura 15 (a e b.) mostra, respectivamente, os

gráficos da/dN versus AK para o conjugado envelhecido e

super-envelhecido.

10

AK (MPoVm)

100

100

6K

(a )
Figura 15 - Gráficos da/dN versus AK para o conjugado,
(a) envelhecido e (b) super-envelhecido.



Nota-se, a priori» um comportamento sob fadiga

semelhante para todos os conjugados.

A tabela 4 mostra os valores dos parâmetros C e

m das equações que descrevem o comportamento sob fadiga

dos conjugados tratados termicamente, a partir da rela-

ção, de Paris, e os coeficientes de correlação correspon-

dentes.

TABELA 4 : Parâmetros C e m da relação de Paris para

conjugados tratados termicamente.

CONJUGADO

SUB-ENVELHECIDO.

ENVELHECIDO.

SUPER-ENVELHECIDO.

. Cxi

2,

5,

4,

o"7

1

6

3

3
•

CVJ

2

m

,05

.61

,98

0

0

0

r2 •

.921 r

,917:

,936.

Para uma melhor visualização, e mostrado na fi-

gura 16 o grafico da/dN versus AK para todos os conjuga-

dos, onde são mostradas as retas do estagio II sem os

pontos para melhor visualizar-se o comportamento dos con

jugados com diferentes tratamentos térmicos.
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Figura 16 - Gráfico da/dN versus AK para os conjugados tra
• —

tados termicamente.

Dbserva-'.e que para um dado AK, o conjugado su-

per-envelhecido apresenta uma taxa de propagação de trin-

ca (da/dN) sempre maior que os conjugados nos estados de

sub-envelhecimento e envelhecimento. Nota-se, conforme

mostrado na tabela 4, que as inclinações (m) áo conjugado



sub-envelhecido e super-envelhecido são praticamente

iguais e a inclinação (ra) do conjugado envelhecido e me-

nor.

3.5 - FRATOGRAFIA
0

3.5.1 - Tração .

A figura 17 apresenta as macrografias das late

rais dos corpos de prova do material conjugado, onde ob-

serva-se o perfil das superfícies de fratura obtidas em

tração.

Figura 17 - Macrografias das lateriais dos corpos de pro
va ensaiados em tração. Observa-se uma mudança no per-
fil de fratura dos corpos de prova.
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O material conjugado suh-envelhecido e envolho

cido apresentou uma superfície de fratura completamente

inclinada (vista era perfil na fíg. 17), enquanto o conju

gado super-envelhecido apresentou.uma superfície de fra-

tura completamente plana (/ig.

A figura 18 apresenta o aspecto geral da super

fTcie de fratura do material conjugado sub-envelhecido.
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Figura 18 - Superfície de fratura do material conjugado
sub-envelhecido, Fratura parcialmente inclinada das ca-
madas de liga 1 e fratura [lana das camadas de liga 2.As
setas indicam as interfaces.
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Observa-se uma superfície de fratura parcialmen

te inclinada das camadas de liga 1 e uma superfície de

fratura plana das camadas de liga 1. Nota-se ainda uma

ligeira separação nas interfaces.

A figura 19 mostra com maior detalhe, a região

interfacial do conjugado sub-envelhecido.

:â

5 \ . ^ •- . . T ! « .

Figura 1.9 - Região interfacial do conjugado sub-envelhe-

cido.
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Observa-se uma leve separação na interface. No

ta-se que à fratura da camada de liga 1 ocorreu por nu-

cleação, crescimento e coalescimento de microcavidades,

enquanto que a camada de liga 2 apresenta facetas de cli

vagem juntamente com regiões de coalescimento de microca

vidades.

A figura 20 apresenta a superfície de fratura

de uma camada de liga 2.

Figura 20 - Superfície de fratura de uma camada de liga
2, mostrando a presença de microcavidades.



Observa-se a presença de microcavidades rasas e

profundas.

A figura 21 apresenta o aspecto geral da super-

fície de fratura do material conjugado envelhecido.

•••• 4 " v v -

tv

." • ? . ' • - ' '

-̂ . J.

I" 2V
'i

V .'!
200 pm

Figura 21 - Aspecto geral da superfície de fratura do
conjugado envelhecido, mostrando a fratura parcialmente
inclinada das camadas de liga 1 e a fratura plana das cji
madas de liga 2. As setas indicam as interfaces.

Ofiserva~se novamente a fratura parcialmente in-

clinada das camadas de liga 1 e a fratura plana das caina

das de liga 2. Observa-se ainda uma ligeira separação



55

nas interfaces.

A figura 22 mostra, com maior clareza, uma re-

gião interfacial do conjugado envelhecido.

Figura 22 - Região interfacial do conjugado envelhecido,
mostrando a separação tnterfacial. As setas indicam as
interfaces.

Nota-se, mais claramente, a separação interfa-

cial entre as camadas do conjugado, mostrando a fratura

parcialmente inclinada da camada de liga l e a fratura

plana das camadas de liga 2.



A figura 23 mostra a superfície de fratura de

uma camada de liga 2.

* • * . .

* --•

i\ *' . T* 2 .•

Figura 23 - Superfície de fratura de uma camada de liga
2, mostrando facetas de clivagem e formação de mícrocavj_
dades.

Observa-se uma quantidade menor de microcavida-

des em comparação com a apresentada pelo conjugado sub-

envelhecido CFig- 20J» e também a presença de facetas de

clivagem.
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A figura 24 apresenta a região interfacial do

conjugado super-envelhecido.
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Figura 24 - Região interfacial do conjugado super - enve-
lhecido» mostrando a fratura parcialmente inclinada da
camada de liga l e a fratura plana da camada de liga 2.A
seta indica a interface.

Observa-se novamente uraa fratura parcialmente

incli.nada da camada de liga 1 e uma fratura bem plana da

camada de liga 2, acarretando assim na separação da in-

terface.
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A figura 25 mostra a fratura de uma camada de lĵ

ga 1. Nota-se a fratura tipo "gume de faca" e também a

separação das camadas nas interfaces.

- 2 1 . ;".' V '
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Figura 25 - Fratura tipo "gume de faca" defuma camada
de liga 1. As setas indicam as interfaces.

A figura 26 (a e b) mostra duas regiões da supe£

fTcie de fratura de uma camada de liga 2.
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F igu ra 26 - Duas reg iões da s u p e r f í c i e de f r a t u r a de uma
camada de l i g a 2 mos t rando , (a ) formação de tnícrocavidodes,
p r e c i p i t a d o s e /ou i n c l u s õ e s e , (b ) f r a t u r a i n t e r g r a n u l a r .
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Observa-se que a liga 2 apresentou um modo misto

de fratura, consistindo de fratura dúctil indicada pela

presença de microcavídades com partículas grandes no meio

destas {Jig. 26a), e de fratura frágil indicada pela pre-

sença de clivagem intergranular (Fig. 26b).

3.5.2 - Fadiga

A figura 27 apresenta as macrografias das super-

fícies de fratura dos corpos de prova ensaiados era fSdi-

ga. Nota-se uma fronteira bem demarcada entre a superfí-

cie de fratura obtida em fadiga e a superfície de fratu-

ra obtida em tração apôs o ensaio de fadiga, o que ser-

viu para delinear a frente da trinca obtida em fadiga.

(a) Macrografia dos corpos de prova ensaiados em fadiga,

sub-envelhecido.
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(b)

Figura 27 - Macrografia dos corpos de prova ensaiados em
fadiga, (.b) envelhecido e (c) super-envelhecido.

Observa-se que a partir de um dado tamanho de

trinca em fadiga ocorreram separações nas interfaces.

Em todas as fotografias apresentadas a partir de

agora o sentido de propagação da trinca e sempre de baixo

para cima.



A figura 28 apresenta uma região interfacial do

conjugado sub-envelhecido, para AK = 1,52 MPa,/in, onde ob

serva-se estrias de fadiga bem definidas na camada de li

ga 2 e ausência de separação das camadas na; interface.

.>•' ' "

, •—• • V

1 i'V(

1

A

20 um

Figura 28 - Regiã.o interfacial do conjugado sub-envelhe-
cido, mostrando estrias de fadiga na camada de liga 2 e
a integridade da interface. AK = 1,52 MPa/in. A seta in-
dica a interface.
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A figura 29 mostra uma outra região interfacial

do conjugado sub-envelhecido, para AK = 5,46 MPa/n, onde

ohserva-se uma continuidade no mecanismo de fadiga (es-

trías) na interface.

1

•*""' - H --V . „«

>'

Figura 29 - Região interfacial do conjugado sub-envelhe-
cido, mostrando a continuidade no mecanismo de fadiga na
interface. AK = 5,46 MPa/m. A seta indica a interface.
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A região inter facia l do conjugado sub-envelheci

do, para urn valor de AK maior (11,81 MPa/m), é mostrada

na figura 30.. Observa-se a ocorrência de separação na

interface.

t
" ••*•••

t. . •/ y^s5:

i . . — J.

Figura 30 - Região inter* icial do conjugado sub-envelhe-
cido, mostrando a separação interfacial. AK = V
A seta indica a interface.
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A figura 31 mostra a região interfacial do con-

jugado sub-envelhecido, para um valor de AK baixo (6,47

MPa^m)» onde observa-se a continuidade da propagação da

trinca na interface.

> • > . - ' • •
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Figura 31 - Região interfacial do conjugado sub-envelhe-
cido, moftrando a continuidade da propagação da trinca
na interface. AK = 6,47 MPa/ín. A seta indica a interfa-
ce.
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Uma outra região interfacial do conjugado suh-

envelhecido, para um valor de AK baixo [5,94 MPa>/m), é

mostrado na figura 32. Neste caso observa-se uma não

continuidade da deformação na interface. Das figuras

31 e 32 podemos ver que para valores de AK não muito di

ferentes, ha regiões de continuidade e não continuidade

da propagação da trinca na interface.

r
J V

- K.
•• v

• l J

i

\

Figura 32 - Região interfacial do conjugado .sub-envelhe-

cido, mostrando uma incompatibilidade na propagação da

trinca. AK = 5,94 MPa^m. A seta indica a interface.
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A figura 33 apresenta a superfície de fratura de

uma camada de liga 1 do conjugado sub-envelhecido, para

AK = 19,75 MPa/m, onde observam-se estrias de fadiga bem

delineadas. É bom ressaltar que cada estria não repre-

senta a posição da frente da trinca em cada ciclo.

\\\-\ V

Figura 33 - Suí^rficie de fratura de uma camada de liga 1

do conjugado sub-envelhecido, mostrando estrias cie fadi-

ga. AK = 19,75 MPa/m.
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A forma da frente da trinca era fadiga no conju-

gado sub-envelehcido, para AK. — 22,5 MPa/rô, ê mostrada

numa montagem na figura 34. A fronteira entre as regiões

de fadiga e de tração e delineada por tracejos . Nota-se

que a posição da trinca nas camadas de l iga 2 e mais

adiantada.

1 Í -
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Figura 34 - Super f í c i e de f r a t u r a do conjugado suh-enve-

Ihec ido , mostrando a t rans ição íad iga - t ração em l inha

t race jada . AK = 22,5 MPa/iíí. As setas indicam as i n t e r f a -

ces.
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A região interfacial do conjugado envelhecido,

para AK = 13,47 MPa/m, e mostrada na figura 35. Obser-

va-se uma interface enrugada devida a propagação mi-

croscópica da trinca, em cada camada, ter direções dife

rentes.

I •-

Figura 35 - Região interfacial do conjugado envelheci-
do, mostrando o enrugamento da interface. AK = 13,74MPa»-Iní.
A seta indica a interface.
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A figura 36 mostra a região interfacial do conju

gado envelhecido, para LK = 4,61 MPa/m, onde observa-se

trincas partindo das interfaces, devido a incompatibilida

de entre as camadas.

-s-

Figura 36 - Região interfacial do conjugado envelhecido,
mostrando trincas partindo da interface, A< = 4,61 MPa/HT.
A seta maior indica a interface, a seta menor indica uma
trinca.
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Uma outra região i n te r f ac ia l do conjugado enve-

lhecido, para AK = 5,57 MPa/ro, Í mostrada na f igura 37.

Observa-se a continuidade das est r ias de fadiga na in ter

face.

f
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Figura 37 - Região interfacial do conjugado envelhecido,
mostrando a continuidade das estrias de fadiga na inter-
face. AK = 5,57 MPa/m. A seta indica a interface.
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A figura 38 mostra a superfície de fratura de

uma camada de liga ? **o conjugado envelhecido» para AK =

* 7,82 MPa/ní, on^' c->servam-se facetas de clivagem conten

do estrias de fadiga.

Figura 38 - Superfície de fratura de uma camada de liga
2 do conjugado envelhecido, mostrando facetas de cliva-
gem contendo estrias de fadiga.. AK = 7,82 MPa/m.



73

A forma da frente da trinca em fadiga no conju-

gado envelhecido, para AK = 18,9 MPa/m, ê mostrada numa

montagem na figura 39. A fronteira entre as regiões de

fadiga e de tração ê delineada por tracejos. Nota-se,

novamente, que a posição da trinca nas camadas de liga 2

i mais adiantada.
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Figura 39 - SuperfTcie de fratura do conjugado cnvelhec^
do, mostrando a transição fadiga-tração em linha
da, AK « 18,9 MPa/ín. A setas indicam as interfaces.
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A seguir, apresenta-se na figura 4Q a superfície

de fratura de uma camada de liga 2 de conjugado super-en-

velhecido, para AK =.2,12 MPa/iii, onde ohservam-se estrias

de fadiga e partículas constituintes.

•3-

Figura 40 - Superfície de fratura de uma camada de liga
2 do conjugado super-envelhecido, mostrando estrias ,de
fadiga e partículas constituintes.' AK = 2,12 MPa/m.
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A figura 41 apresenta uma região interfacial do

conjugado super-envelhecido» para AK = 4,96 MPa/m, onde

observa-se a continuidade das estrias de fadiga na inter

face, embora tenham direções diferentes. Nota-se também

a ausência de qualquer separação.
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Figura 41 - Região interfacial do conjugado super-envelfve
cido» mostrando a continuidade das estrias de fadiga na
interface. AK = 4,96 MPa/m. A seta indica a interface.
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Uma outra superfície de fratura de uma canada de

liga 2 do conjugado süper-envelhecido, para &K=3,16MPa/ín,

£ mostrada na figura 42. Observam-se estrias de fadiga»

facetas de clivagem e indícios de fratura intergranuiar.

Nota-se ainda a presença de precipitados e/ou partículas

constituintes.

/ . ' . •

.3

i 20um (•

Figura 42 - Superfície de fratura de uma camada de liga
2 do conjugado super-envelhecido, mostrando estrias de
fadiga, facetas de cHvagem e indícios de fratura inter-
granular.
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A forma da frente da trinca em fadiga no conju-

gado super-enveihecido, para AK • 16,9 MPa/I, I mostrada

numa montagem na figura 43. A fronteira entre as regiões

de fadiga e de tração e delineada por tracejos. Nota-se

que a posição da trinca nas camada de liga 2 ê mais

adiantada.

Figura 43 - Superfície de fratura do conjugado super-en-
velhecido, mostrando a transição fadíga-tração em linha
tracejada. âK = 16,9 MPa/m, As setas indicam as inter-
faces.



CAPITULO IV *

DISCUSSÃO

4.1 - HICROESTRUTURA

Estudourse neste trabalho a influência das varia

ções microestruti'rais da liga 2, e da região intorfacial,

sobre as propriedades mecânicas do conjugado.

A liga 2 mostrou, no estado como recebido, uma

granulação fina (fig. 36), característica da condição T3,
* 49

onde as partículas são Basicamente Mg2Si .

A microestrutura do conjugado sub - envelhecido

mostrou uma zona de difusão nas camadas de liga l(fig.4).

Esta difusão foi causada pela migração de átomos de cobre

e magnesio da liga 2 para as camadas de liga 1, durante os

tratamentos térmicos. Observou-se a presença de precipi-

tados contendo cobre, provavelmente do tipo CuA2.,,Mg, no iji

terior dos grãos da liga 2 no conjugado sub -envelhecido,

usando um analizador de dispersão por energia( figs. 5aeb).

Observou-se tambim a presença de partículas constituin-

tes, originárias da solidificação do material, o que incH

ca que o material utilizado possuia bastante impure'zas.

78
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A microestrutura da liga 2 no estado envelhecido

nostrou a presença de precipitados e/ou partículas consti

tuintcs, contendo cobre» relativamente grosseiros (figs.

7a e b) no interior e nos contornos de grão. Na figura

7c observa-se a presença de precipitados finamente dispejr

sos no interior dos grãos» característicos da liga enve-

lhecida, e também a presença de partículas constituintes,

provavelmente compostos intemetálicos contendo Mn, Fe e

Si, originários da solidificação do material.

0 conjugado super-envelhecido apresentou uma zo-

na de difusão bastante pronunciada (fig. 8), causada pelo

tratamento térmico. A presença de precipitados grandes,

característicos da liga 2 no estado super-envelhecido, e

bem evidenciada na figura 9a. À formação de zonas livres

de precipitados Cfí9> 9b) pode ser explicada pela perda
47do excesso de lacunas nos contornos de grão . 0 papel

dos contornos de grão como sumidouro de defeitos pontuais

i bem conhecido.

De uma forma geral, a liga 2 apresentou una qua£

tidade de impurezas bastante elevada em sua microestrutu-

ra.
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4.2 - MICRODUREZA

Pela analise da curva de dureza, versus tempo de

envelhecimento, apresentada na figura 10» pode-se obser-

var que os valores de dureza obtidos estão de acordo com
38 44

os encontrados na literatura ' , embora tenham sido ob-

tidos com tempos diferentes. Esta diferença entre os tem

pos de envelhecimento citados na literatura e os utiliza-

dos neste trabalho pode ser explicada pelo fato de que a
-»

liga 2 utilizada no presente trabalho continha muitas im-

purezas, enquanto que os resultados constantes na litera-

tura foram obtidos para o material com elevada pureza .Além disso, a temperatura de envelhecimento utilizada

te trabalho foi diferente das utilizadas na literatura * .

0 valor intermediário de dureza apresentado pelo

conjugado sub-envelhecido era esperado. 0 valor de dure-

za apresentado pelo conjugado envelhecido foi ligeiramen-

te superior ao encontrado na literatura, fato que pode ser

explicado pela presença de partículas constituintes duras

na microestrutura da liga 2, além dos precipitados fina-

mente dispersos, o que resultou em uma estrutura mista de

precipitados e partículas constituintes.

A queda de dureza observada no conjugado super-

envelhecido foi causada pela presença de precipitados gran

des e pelo amoitcimento da matriz de alumTnio, causado pe

Io longo tempo de envelhecimento.



4.3 - TRAÇÃO

A analise das curvas de tensão versus deformação

de engenharia da liga 2 tratada termicamente, no estado

monolítico (.fig- H ) . «ostra que o material envelhecido

apresentou o maior limite de resistência, conforme espera

do. . . .

De um modo geral, os valores de resistência obH

dos pára a liga 2 no estado monolítico, estão de acordo

com a literatura ' . Observou-se que a deformação uni-

forme variou inversamente com o tempo de envelhecimento,

visto que o mecanismo de deformação mudou de corte de pa£

ticuias por discordancias para extrusão de discordancias
cr o

entre as partículas . J

A queda acentuada na deformação uniforme da liga

2 super-envelhecida pode ser explicada pela presença de

precipitados grandes na matriz dúctil de alumínio, os quais

agiram como microdefeitos, causando assim a redução na de
38formação uniforme da liga

• «

Baseado na figura 12, observa-se que o material

conjugado manteve o mesmo comportamento apresentado pela

liga 2 no estado monolítico, embora com valores interme-

diários aos dos seus constituintes, conforme predito pela

regra das misturas.

Novamente o conjugado envelhecido foi o que apre

sentou a melhor resposta mecânica em tração. Observou-se
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novamente uma queda acentuada na deformação final do con

jugado super-envelhecido, conforme apresentada pela liga

2 monolítica.

Conforme predito pela regra das misturas, foi

observado o comportamento intermediário do conjugado em

relação aos seus constituintes (fig. 13).

Observou-se que para pequenos e médios tempos

de envelhecimento, o limite ue tes atinei a do conjugado

aumentou de acordo com o aumento do tamanho dos precipi-

tados, e que para grandes tempos de envelhecimento o li-

mite de resistência' decresceu com o aumento de tamanho

dos precipitados. •

4.4 - FADIGA

A-analise dos resultados mostrados na tabela 4

mostra que o conjugado envelhecido apresentou a melhor

resposta mecânica em fadiga, pois a reta representativa

do estagio II para este conjugado foi a que apresentou o
*

menor coeficiente angular (m), em comparação com os apre

sentados pelo conjugado sub-envelhecido e super-envelhe-

cido.

Niccolls mostrou que existe uma relação entre

as constantes C e m da relação de Paris (eq. 1), na qual

C e m são inversamente proporcionais, isto é, enquanto o
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valor de m decresce, o valor de C cresce e vice-versa/

Isto pode explicar o comportamento semelhante en

tre o conjugado sub-envelhecido e o conjugado envelheci-

do» visto que embora a constante ra exerça uma influincia

maior sobre o aumento da taxa de propagação de trincas

(.da/dN) de acordo com o aumento' do valor de &K, já que a

constante C também exerce uma influincia sobre a taxa de

propagação de trincas. Esta relação entre C e m explica

o fato de que o conjugado sub-envelhecido apresenta,*ara

baixos valores de AK, uma resistência a propagação de

trincas ligeiramente superior ao conjugado envelhecido,

da mesma forma que o conjugado envelhecido apresentou, p£

ra altos valores de AK, uma taxa de propagação de trincas

inferior ao conjugado sub-envelhecido.

Observou-se ^üg. 16) que o conjugado super-enve

lhecido apresentou a maior taxa de propagação de trincas

em relação as apresentadas pelo conjugado sub-envelhecido

e envelhecido. Isto foi causado pela presença de precípj^

tados grandes na estrutura da liga 2.

Pelloux mostrou que a fração volumitrica de
I

partTculas constituintes exerce uma grande influência so-

bre a taxa de propagação de trincas. Observou que quanto

maior a fração volumetrica de partTculas constituintes tne

nor sera o valor de AK, para o mesmo valor de *axa de pro

pagação de trincas.
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Este efeito observado por Pelloux39, roascarou

os resultados obtidos para o conjugado sub-envelhecido e

envelhecido, visto que a fração volumetrica de partículas

constituintes foi constante em todos os conjugados» e

neste caso os tratamentos térmicos realizados tiveram

uma pequena influência sobre a taxa de propagação de

trincas do conjugado sub-envelh.ee ido e envelhecido, pois

o fator controlador nestes conjugados foi a presença de

partículas constituintes, enquanto que no conjugado su-

per-envelhecido a combinação entre os precipitados grfen-

des e as partículas constituintes resultou na piora do

desempenho em fadiga.

4.5 - FRATOGRAFIA '

4.5.1 - Tração

Observou-se, em todos os conjugados, uma fratu-

ra parcialmente inclinada das camadas de liga 1 e uma fra

tura plana das camadas de liga 2 (figs. 18,21 e 24). Es_

te comportamento foi causado pela diferença entre as pias

ticidades da liga 1 e da liga 2, o que resultou na sepa-

ração das interfaces. Observou-se que a fratura das ca-

madas de liga 1 ocorreu por nucleação, crescimento e COJI

lescimento de microcavidaoes. A fratura das camadas de

liga 2 do conjugado sub-envelhecido e envelhecido foi to

talmente transgranuiar (figs. 20 e 23), emhora a quanti-

dade de microcavidades no conjugado sub-envelhecido seja
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superior a do conjugado envelhecido.

Observou-se que ocorreu uma transição no modo de

fratura das camadas de liga 2 do conjugado super-envelhe-

cfdo Cf*9« 26)» que foi caracterizada pela presença de

fratura transgranuiar tfig. 26a) e fratura intergranular

(.fig. 26b). Esta transição no modo de fratura na liga Ŝ J

per-envelhecida também foi observada* por Boydon e Jolley45.

4.5.2 - Fadiga &

Observou-se» em todos os conjugados, que para pe

quenos e médios valores de AK- a fratura ocorreu sob cond_[

ções de deformação plana, caracterizada pela presença de

estrias de fadiga (Tíg*. 28, 37 e 40). Este comportamen-

to também foi notado por Alie e Pfeiffer e também por
20Chawla e Liaw . Observou-se também que para valores de

AK elevados, ocorreu uma separação ínterfacial (fig. 30),
20fato também observado por Chawla e Liaw .

t importante ressaltar que para valores de AK

equivalentes ocorreu, ao mesmo tempo, uma continuidade na

propagação da trinca pela interface (figs. 31, 37 e 47),

do mesmo modo que houve uma incompatibilidade na propaga-

ção da trinca na região interfacíal, devido a diferença

no modo de propagação da trinca na camada de liga 1 e de

liga 2 (fígs. 32 e 35). .
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Observou-se que houve uma tendência para a fra-

tura intergranular das camadas de liga 2 no conjugado su-

per-envelhecida (fig; 42).

Baseado nas figuras 34, 39 e 43, observou-se que

a frente da trinca ficou mais avançada nas camadas de li-

ga 2 em todos os conjugados. Este comportamento pode ser

explicado baseando-se no modelo de .propagação de trincas

p.oposto por Antolovich et ai. , no qual consideraram um

conjugado corpost.. por camadas alternadas de um metal^te-

na2 e de um metal frágil. Observaram que a fratura final

do conjugado ocorreu em todas as camadas e que a trinca,

de forma parabolic?, estava'mais avançada nas camadas de

metal frlgil. '

0 fato da propagação da trinca nas camadas de lĵ

ga 2 ter sido ligeiramente maior, foi confirmado, qualita

tivamente, pelo espaçamento entre as estrias de fadiga nas

camadas de liga 2 ser m?ior do que o espaçamento entre as

estrias de fadiga das camadas de liga 1, conforme mostra-

do na figura 41.

De uma forma geral, observa-se pelos resultados

apresentados que qualquer variaçio no tempo.de envelheci-

mento, entre uma e quatro horas, não implicará em prejuí-

zo das propriedades mecânicas C J% conjugados em fadiga,

visto que o comportamento sob füJiga dos conjugados sub-

envelhecido e envelhecido foi seielhante. O mais corre-
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to» entretanto» seria usar o conjugado no estado enyelhe

cido, pois se não fosse a influencia de partículas cons-

tituintes, que mascararam o efeito dos pequenos precipi-

tados, provavelmente o conjugado envelhecido apresenta-

ria a menor taxa de propagação de trincas.

Uma sugestão para trabalhos futuros seria fazer

o mesmo estudo com uma Ifga de mesma composição que o

Ai 2024 mas de maior pureza» como o M 2124. Seria inte
•9-

ressante ainda estudar o efeito do número de camadas e

do grau de redução sobre as propriedades mecânicas dos

conjugados e também a evolução temporal da propagação de

trincas no conjugado, pois para tamanhos de trinca peque

nos não se tem idéia da propagação da trinca nas camadas

internas e por isso não se pode afirmar que os pontos ob_

tidos para valores de da/dN pequenos traduzem o comport^

mento do conjugado sob fadiga.



CAPITULO V

CONCLUSÕES

O comportamento dos conjugados de A41100/A42024

em tração foi intermediário ao dos seus constituintes»

conforme predito pela regra das misturas. Ocorreu uma

grande redução na deformação final do conjugado superj»en

velhecido, que foi causada pela mudança no modo "de fratu

ra do At 2024, de um modo transgranular para um modo mi£

to de fratura (.transgranular e intergraoular).

0 tratamento térmico de" super-envelhecimentó re

sultou na queda da resistência ã propagação de trincas em

fadiga no estágio II, a qual foi atribuída a presença de

precipitados grandes juntamente com uma grande quantida-

de de inclusões e também a presença de zonas livres de

precipitados, A diferença entre as taxas de propagação

de trincas do conjugado sub-envelhecido e do conjugado

envelhecido não foi sígnificante, devido a grande quantj^

dade de partículas constituintes, as quais mascararam o

efeito dos pequenos precipitados.



"APÊNDICE A

PROCESSO DE IMPRESSÃO DE ESCALA MILIMÉTRICA,

NA SUPERFÍCIE DO CORPO DE PROVA PARA ENSAIO

DE FADIGA, COM RESINA FOTOSSENSTVEl

O processo subdivide-se em quatro fases:

1 - aplicação da resina;

2 - secagem;

3 - exposição;

4 - revelação.

1. Aplicação da resina: y

A superfície do corpo de prova a ser impressa a e£

cala foi limpa com tricioroetileno. A resina usada, Kodak

Photo Resist (KPR)» foi colocada na frente do entalhe e

espalhada uniformemente por toda a largura do corpo de

prova. Para melhor uniformização do deposito de resina,

centrifugou-se o corpo de prova através de 70 rotações

por minuto por 4 minutos. Para obter-se uma camada bas-

tante espessa de resina» repetiu-se esta operação por três

vezes.

£ bom ressaltar que a resina KPR e do tipo negati-

vo, isto ê, ela é" polimerizada na presença de luz ultra-

violeta. Onde a luz não a ilumina ela continua vulnerá-

vel ao revelador.
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2. Secagem:

Secou-se a resina em estufa de ar circulante a

6Q°C durante 5 minutos.

Z. Exposição:

Colocou-se o negativo contendo una escala de 30

mm, com divisões de 0,25 mm» sobre a superfície com resj^

na, sendo que para prensar o negativo sobre a superfície

do corpo de prova utilizou-se uma placa de vidro. >

A resina foi exposta a luz ultravioleta por 9 mi-

nutos. £ bom ressaltar que a luz deve incidir perpendi-

cularmente ã superfície do corpo de prova para evitarem-

se sombras na amostra. y

4. Revelação:

0 corpo de prova foi colocado em um recipiente

com revelador KPR durante 3 minutos. Antes de lavar-se

o corpo de prova, este foi imerso em um recipiente com

tinta matiz preta (.fornecida pela Kodak), para ressaltar

o contraste da escala impressa. Em seguida lavou-se a

amostra em água corrente, sendo esta secada posteriorities

te com a ajuda de um papel filtro e de um secador de ca-

belos..
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