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SUMÁRIO

íitudou-it o compjiXamznto e» Viacão e fadiga cie um aço di alta iei£iíêncta
baixa Liga, nUvwligadu com Nb e V, no titado como nzcebido [laminado conticla
mu düitçõtA da eápe*4>iAa, longitudinal e uwM.vtn.ial ã diteçãc it taminacxo. z
cou-iz que. o aço apitti<'.ntoti um compoJttamejtto aniiotiõpico em fiação. Apesxt cfe-jja
&o&wpia. obitAvada ew .laçõo, vtAÀ&icou-ii, qut <u taxas rfe ptopaiacão de ttòsca bob
iadiga pata ai VíèA dLüzzotA tmaiadai (L, T e S) mei-tta/uim-âe l in t t i t t e i pata 04
nZvtíb dz tensão media. apfcCcarfa.

INTROIXlCto

Os aços microligados tiveram um desenvolvimento
acentuado na década de 60 e sua inportãncia aumentou
muito coa o advento da crise energética. Visto que e s -
ses aços de a l t a resistência e baixa l iga (A.R.B.L.) ,
produzidos por laminacão controlada na forma de chapas
grossas, encontram aplicações estruturais onde ocorrem
cargas c í c l i c a s 11 ,2] , torna-se importante avaliar, além
das propriedades de tração, o seu comportamento quanto
à fadiga.

. O objetivo deste trabalho foi avaliar a* proprie-
dades mecânicas em tração e as taxas de propagação de
trinca sob fadiga deste aço, nas direções da espessura
( S ) , longitudinal (L) e transversal (T) ã direção de Ia
minação.

MATERIAIS E MÉTODOS

O material ut i l izado fo i retirado de um tubo de
aço com o diâmetro de 0,75m, fabricado pelo processo
U-O-E, com composição química de 0.11C, 1.53Mn, 0.012P,
0.004S, 0.30SÍ, 0.07V e 0.043Nb. A chapa que deu origem
ao tubo foi produzida por laminacão controlada.

Os corpos de prova para ensaios de tração e propa
gação de trinca em fadiga foram usinados a partir de
barras retiradas nas direções longitudinal (L) e trans-
versal (T) ã de laminacão, conforme esquematizado na f i
gura 1. Os corpos de prova para a direção da espessura
(S) foram obtidos a part ir de peças prolongadas, solda-
das por fricção (tração) e por feixe eletrônico (fadi-
g a ) , em peças quadradas do aço.

Oscorpos de prova jde tração foram confeccionados
com o diâmetro da seção ú t i l de 3,7nm e com comprimento
ú t i l de 2Sim, exceto para a direção S onde es te último
foi limitado pela espessura da placa em 14mm. Os ensai
os de tração foram realizados ã temperatura ambiente em
uma máquina Instron com capacidade de 100kN. A velocida
de de deslocamento da mesa foi de O.Smn/min.

Os ensaios de propagação de trinca sob fadiga fo-
ram conduzidos numa máquina ?fTS, com sistema e letrohi-
dráiilico de c ircuito fechado e capacidade de 100k\, u t i
lizando-se corpos de prova com dimensões aproximadas dê'
100x22x10mn e entalhe l a t era l , produzido por eletroero-
são, com profundidade de 1,5OTR, aproxünadamenta. A esca
Ia para le i tura do comprimento de trinca foi riscada JI
retamente na superfície da amostro, previamente polida',
na frente do entalhe, com o auxíl io de uma base micromé
tr ica adaptada a um riscador f ixo; o espaçamento da e s -
cala f o i dej),2nn. 0 crescimento da trinca foi acompa-
nhada através de medidas de sou comprimento (a ) , u t i l i
zando-se um microscópio'ótico Stereoroom, que permitiu
ótima profundidade de foco, e iluminação estroboscópica
para eliminar a vibração da imagem.

Figura 1. Código âe identificação de orientação de cor-
pos de provapara ensaios de (a) tração e de
(b) propagação de trinca sob fadiga.

Os ensaios de fadiga foram realizados sob flexão
em três pontos, ao ar e a temperatura ambiente, em ten-
sões nédias de 75 e 105MPa. A raião de tensão, R=tensão
miníra/tensão maxima, foi de 0,05, e a forma de onda se
noidal. A freqüência cíclica foi de 30Hz. ~

As curvas da/dN x AK foram obtidas conforme a des
crição feita em outro trabalho |3 , mas usando-se o fa^
tor de correção de Pook para ensaios realizados sob f ie
xão era três pontos, dados por: ~

(2)

f (a ,w) * 1,93 - 3,9T (a/v^ • 14,53 (a/w)

- 25,11 (a/w3) • 2S,8 (a/w)4

As superfícies de fratura dos corpos de prova dos
dois tipos de ensaios foram observadas num microscópio
eletrônico de varredura para caracterização dos modos
de fratura.

RESULTADOS

Exame metalográfico. Na figura 2 estão apresenta-
das as núcrograf i a i dos planos I s , e t s . Observa-se que
a microestrutura deste av-o cons i s te basicaswite de t e r
r i t a - p e r l i t a bandeada, com alinhamento paralelo às d i~
rações l e t .



40

Ensaio de tração. As propriedades obtidas através
de ensaios de tração estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Propriedades do aço microligado em en-
saio de tração

CÓDIGO üe0,2 t
(MPa)

U

CV1
RA

L
T
S

474 640
558 656
509 657

14,0
13,6
12,9

64,4
56,2
57,9

Os corpos de prova das direções L, T e S apresen-
taram fratura dútil, com a presença de inclusões no in-
terior de microcavidades.

Nas macrografias de fratura mostradas na figura 3,
nota-se que a seção transversal dos corpos de prova (c.
p.) L e T, inicialmente circular, transformou-se em uma
seção elíptica (oval), enquanto a seção transversal do
c.p. S continuou sendo aproximadamente circular. Cons-
tatou-se que o eixo menor da elipse ocorreu no eixo s
do plano da seção transversal dos corpos de prova LeT,
e o eixo maior para] elo aos eixos t e i , respectivamen-
te. Acredita-se que tanto esse fato como a diferença da
redução de área (RA) apresentada pelos corpos de prova
L e T em comparação com o S possam ser justificados pe-
la morfologia diferente dos constituintes nessas dire-
ções.

A vista do alinhamento preferencial dos microcons
tituintes, procurou-se fazer uma analogia com o compor-
tamento de materiais conjugados reforçados por fibras
ou placas |4|. Desta forma, pode-se considerar que esta
riam agindo tensões iguais nos constituintes ou cue es-
tes estariam apresentando deformações iguais, conforme
a solicitação seja perpendicular ou paralela à direção
do alinhamento^ respectivamente. Assim ao se aplicar tal
analogia ã seção transversal do c.p., espera-se, en res
posta ãs tensões transversais induzidas, que a deforma-
ção do material no sentido do alinhamento dos consti-
tuintes seja controlada pelo constituinte mais rígido
(perlita) e que no sentido perpendicular ao alinhamento
esta seja resultante da deformação independente dos
constituintes, que não oferecem restrição significativa
a seu vizinho.

Esse modelo proposto parece justificar o ccnporta
roento do material na estriccão tanto nos corpcs cie pro-
va L e T , onde havia alinhamento dos constituintes^ nos
sentidos t e 1, respectivamente gerando uma superfície
de fratura elipsoidal, como nos corpos de prova S, onde
a não existência de tal alinhamento preferencial fez
com que as placas de çerlita oferecessem a mesma restri
ção em qualquer direção da tensão transversal indu:ida~.

O) (b)
Figura 2. Microestruturas observadas nos plano: da cha-

pa (a) plane ls; (b) plano t s. Aumer.to Origj.
nal. Aumento ; 100x.

Tal analogia com materiais conjugados foi igual-
mente válida, qualitativamente, para a tensão de escoa
mento, onde se observa que o alinhamento das placas dê
ferrita gerou um limite de escoamento :rais alto (c.p.
T) çm comparação com os corpos de prova onde a solici-
tação axial foi perpendicular ao alinhamento (c.p.S) .
A aparente discordância da direção L era relação a T
nesse modelo, pode ser justificada pela textura crista
lográfica da ferrita resultante da lami?.ação controla^
da que indu: uma menor tensão de escoamento na dire-
ção L, conforme trabalho desenvolvidojx>r Morris [S[ .
No caso dajtnisotropia de redução de area essa textura
cristalográfica nao teve influência em rarão de ter sj[
do alterada pela deformação até a estriccão. ~

illinium
(a) (b) (c)

Figura 3. Macrofratogmfia dos corpos de ^rova de t ra-
ção fa) c .p . ! ; (b) c.p.T e (c) c.p.S.

Fadiga. 0 mecanismo de "quase-clivagem" foi o
que predominou nos vários níveis de AK, sendo comum às
três direções (Figura 4) c ã variação de tensão média.
Foi observado, também, nos níveis mais altos de AK, a
presença de estrias e de trincas secundárias associa-
das a elas.

ia)
Figura 4. A superfície de fratura sob fadiga mostrando

fratura por "quase-clivagem". (i< c.p.!., tK»
23 MP.i/m , (b) c.p.S, Í.KÍ55 Mfa.i

Os resultados de da/dN versus AK são apresentadcs
na figura 5, para as tensões médias de 75 e 105MPa, e
razão de tensão, R, de 0,03. Observou-se ç^ç as diferen
ças existentes entre as taxas de propagação das três"
direções foram pequenas, podendo-se considerar o mate-
rial como tendo comportamento isotrcpico CTX respeito
a essa propriedade.

0 estágio II da taxa de propagação de trinca sob
fadiga, no qual prevalece a relação'de Paris, parece
ser pouco influenciado por variáveis como a racroestru
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Figura 5. Curvas de taxa de propagação de trinca sob fadiga (da/dN) versus fator de intensidade de tensão alterna-
do (AK). (a) c.p.L; (b) c.p.T e (c) c.p.S.

tura, a tensão de escoamento, a tensão média do ensaio
etc. |6|. De fato, embora este aço tenha apresentado d.i
ferentes propriedades em tração nas três direções, esta
variação não chegou a influir significativamente na ta-
xa de propagação de trinca. Outros estudostêm revela-
do que mesmo a elevação da resistência mecânica de aços
por uma ordem de grandeza não tem alterado a taxa de
propagação na região da relação de Paris por um fator
superior a três ]6|. Observa-se da Figura 5 que a aite
ração de da/dN com a elevação da tensão média não foi
significativa para os corpos de prova extraídos nas di-
reções L e T , situando-se dentro de uma mesma banda de
espalhamento. Na direção S, embora o corpo de prova en-
saiado cm menor tensão nédia tenha apresentado maior
da/dN que os outros, em iguais AK, nao se pode enfati-
zar tal diferença pois esta é da mesma magnitude da ban
da de espalhamento encontrada para os ensaios realiza-
dos em uma mesma tensão média.

As características do material que parecem ter al_
guma influência na propagação de trinca sob fadiga são
a quantidade e a morfologia de inclusões |3,7,S|". Como
áSnterface matriz/inclusão é fraca, espera-se que ocor
ra separação nesta interface antes da chegada da frente
de trinca, em razão da concentração de tensão existente
na ponta da trinca. Se existirem inclusões alongadas na
direção de laminação, espera-se que o material apresen
te um comportamento anisotrópicoz motivado pelo modo dl
ferente da disposição das inclusões â frente da trinca.
Assim, como nos corpos de prova extraídos nas direções
T e S as inclusões estariam alinhadas paralelamente â
frente da trinca, a propagação da trinca seria facilita
ta pela decoesâo ocorrida previamente na interface das
inclusões com a matriz; no caso de corpos de prova L _,
as inclusões estariam alinhadas perpendicularmente a
frente da trinca, de modo que, ao ocorrer a decoesâones
ta interface matriz/inclusões, a trinca seria restrin-
gida localmente pelo material envolvendo as inclusões ,
reduzindo a taxa de propagação de trinca na direção orí
ginal. Desta forma, da/cN deveria ser menor para os cor
pos de prova L do que para os T e S. Embora isso tenha
sido verificado em outros estudos |3,7,8|, o mesmo não
ocorreu no presente caso£ motivado, aparentemente, pelo
pequeno número de inclusões alongadas. Xo caso das amos
trás S e T , nota-se que a presença de cavidades associa
dis às inclusões (Figura 4(b)) não influenciou macros-
copicanente a taxa de propagação. Isto está de acordo
com o encontrado por outros pesquisadores |8j que afir-
mam que teores án enxofre inferiores a 0,010Í em peso

não afetam as taxas de crescimento de trinca.
A ausência de anisotropia similar à apresentada

em tração pode ser explicada pelo fato de que, embora
o estado de tensões na ponta da trinca também seja
triaxial, o volume de material no regime plástico é
bem menor do que no material sob estriecão generaliza-
da, na seção transversal, onde ocorre a fratura em tra
ção.

CONCLUSÕES

- A anisotropia em tração, no caso do limite de
escoamento parece ser resultante da diferença de morfo
logia dos microconstituintes entre a direção S e as dl
reções L e T. Em razão do material ter sofrido lamina-
ção controlada supõe-se que essa anisotropia também
possa ser justificada parcialmente pela textura crista
lográfica da ferrita.

- No caso da anisotropia de redução de área en-
tre a direção S e as direções I. e T, a resposta do ma-
terial ao estado triaxial de tensões foi coerente com
a analogia de conjugados reforçados com fibras ou pla-
cas. Supõe-se que a textura cristalográfica inicial não
tenha mais influência em razão de ter sitio alterada pe
Ia deformação até a estricção^

_- O comportamento isotrópico em fadiga, ou seja,
a ausência de anisotropia similar â apresentada em tra
ção pode ser explicada pelo fato de que apenas uma pe-
quena região na ponta da trinca encontrava-se sob de-
formação plana.

- Embora a interação do mecanismo de fratura com
as inclusõesa níveis microscópicos apresentem diferen
ças em relação ãs diversas direções, a taxa de propaga
ção de trinca sob fadiga a níveis macroscópicos (da/dS
medida) não foi afetada por esse alinhamento anisotró-
pico, possivelmente pelo baixo teor de enxofre.
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