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SUMARIO

A razão de resistência em flexão, R . , de amostras

Charpy pré-trincadas do aço AISI 4140 em vários estados mi-

croestruturais, foi determinada através de ensaios de impac

to instrumentado e em seguida correlacionada com os valores

da tenacidade sob condições de deformação planar, K.,, obti

dos a partir de medidas válidas da Integral-J no momento de

iniciação da fratura, JId. Os resultados indicam uma rela-

ção linear entre KId e R^, englobando todas as microestru-

turas consideradas. A faixa de validade desta correlação lî

near é apresentada e discutida em termos do critério de ta

manho dos corpos de prova adotado pela ASTM. / j^tc.C )

SUMMARY

The specimen strength ratio (R . ) determined for pre-

cracked Charpy specimens fractured in dynamic bending was

correlated with plane strain fracture toughness (KT ,) ob-

tained through valid measurements of the J-integral at the

moment of fracture initiation in various microstructures of

the AISI 4140 steel. The results indicate a linear relation

ship between KI(j and Rgj) for the microstructures considered

in this work. The range of validity of this linear correla-

tion is presented and discussed in terms of the ASTM E399

specimen size criterion. ' , ,.i



1, Introdução

A melhoria atual na segurança e confiabilidade dos

componentes estruturais representa um resultado lógico e

natural da crescente utilização de critérios para projetos

baseados na metodologia da mecânica de fratura. As propri£

dades de um material exigidas para prevenir sua falha em

serviço são especificadas em termos de parâmetros da tenuei^

dade. Para a mecânica de fratura elástica linear (M1JEL) , n

tenacidade é representada pelo fator crítico de intensidade

de tensões sob condições de deformação planar, K. . No oii

tanto, a obtenção de valores validos deste parâmetro pode

representar um procedimento muito caro, em virtude das ex^

gências referentes ao tamanho do corpo de prova e da neceŝ

sidade de uso de instrumentação precisa e sensível. Por e_s

tas razões, um grande esforço vem sendo dirigido nos últi-

mos anos no sentido de obter propriedades mecânicas a p.ir_

tir de amostras pequenas e econômicas, e em seguida relacio

nar estas propriedades, direta ou indiretamente, com parâni£

tros da mecânica de fratura (em particular K. ) . Tais eii

saios realizados em pequenos corpos de prova apresentam um

grande potencial para serem adotados como ensaios de contr£

le de qualidade, a fim de garantir a integridade de estrutu

ras em serviço.

Em termos gerais existem dois métodos distintos para

a utilização de pequenas amostras para estimar valores de
KIc* ° Pr*meiro método consiste na determinação direta da

tenacidade, extrapolando os conceitos da MFEL para situa-

ções elástico-plásticas. O segundo se baseia na correlação

de propriedades mecânicas, que possam ser medidas rápida e

facilmente em pequenos corpos de prova, com a tenacidade do

material, Kj .

Embora as exigências referentes ao tamanho do corpo

de prova possam ser drasticamente reduzidas em ensaios para

medição direta da tenacidade elástico-plástica (J, COD), es

tas técnicas não são consideradas rápidas nem suficientemen

te econômicas [ 1,2 ]. Por outro lado, a razão de resistêri

cia do corpo de prova parece ser um parâmetro de fratura

muito promissor. Isto é devido ao fato de que a sua determj_

nação representa um processo rápido e econômico além do que
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o mesmo pode ser correlacionado com a tenacidade do materi-

al, K, , para certas faixas de tamanho de amostras.

A razão de resistência, R , de uma dada amostra ê d£

finida como a razão entre a tensão nominal, o», correspon-

dente ã carga maxima e a tensão de escoamento, Oy. A carga

maxima, PM e o comprimento inicial da trinca são, então,

as únicas medidas necessárias (<jy é usualmente conhecido )

para o cálculo de R , o que faz com que este parâmetro se;

ja atraente em ensaios de controle de qualidade.

Este trabalho tem como objetivo a determinação da cor

relação entre a tenacidade dinâmica na fratura, K. , e a ra

zão de resistência em dobramento dinâmico, R . , de amostras

Charpy prê-trincadas, para o aço AISI 4140 em várias concH

ções microestruturais. Os corpos de prova foram submetidos

a ensaios de impacto instrumentado, registrando-se as cuj_

vas de carregamento. Utilizando-se estes dados, foram deter_

midados valores validos da integral-J no momento de inicia

ção da fratura, J., e a partir destes foi calculada a tena_

cidade dinâmica, Kj,, considerada uma estimativa válida pa_

ra K. ,. A razão de resistência foi também calculada e em

seguida correlacionada com a tenacidade K_, para todas as

microestruturas envolvidas.

2. Material e procedimento experimental

0 aço AISI 4140 (tabela 1), fabricado pela Companhia

Elemento
X em peso

C
0,38

Mn
0,78 0

P
,014 0

S
,024

Si
0,29

Cr
0,90

Mo
0,17 0

Ni
,025

Tabela 1. Composição química do aço AISI 4140

Siderúrgica Nacional, foi recebido na forma de chapas ^

nadas a quente de uma polegada de espessura. A partir des-

tas, foram retirados corpos de prova Charpy, seguindo os re

quisitos estabelecidos pela norma B23 da ASTM [ 3 3 » c o m eB

talhe do tipo A.

Visando a obtenção de uma faixa razoavelmente grande
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de tenacidade e de limite de escoamento, foram concebidas

várias microestruturas do aço, através de tratamentos ternú

cos de tempera ia revenido a partir de temperaturas de aus-

tenitização de 870 e 1200°C. O processo de austenitização foi

realizado em banho de sal neutro, durante 30 minutos segui,

do de tempera em óleo. 0 tratamento de revenido foi efetu^

do durante uma hora nas temperaturas de 200, 350 e 500°C,

Desta maneira, obteve-se oito microestruturas diferentes d£

nominadas Al, A2, A3, A4, BI, B2, B3 e B4, onde A indica

austenitização a 870°C enquanto B implica austenitização a

1200 C. Os números 1, 2, 3 e 4 se referem ao aço como tem

perado e como revenido a 200, 350 e 500°C, respectivamente.

Apôs os tratamentos térmicos, os corpos de prova fo

ram submetidos a um carregamento cíclico por flexão a fim

de introduzir uma trinca de fadiga e em seguida foram fratu

rados em uma maquina de impacto instrumentada. A razão en

tre a profundidade da trinca, a e a largura da amostra, W

(figura 1) variava entre 0,43 e 0,62.

T

DIMENSÕES EM mnt

L-40

Y o

(W-a)

r
W*IO 111

B=IO J

Fig.l. Geometria do corpo de prova Charpy

Pré-trincado

As curvas de carregamento dinâmico registradas duran-

te o ensaio indicaram que os corpos de prova falharam abaî

xo do escoamento geral e a carga na fratura neste caso, se

rã equivalente ã carga máxima, P,..

0 limite de escoamento oY e o modulo de elasticidade

E dos aços envolvidos neste estudo, foram levantados por

Pereiro e Darwish [ 4 ] através de ensaios de tração e es-

tão mostrados na figura 2. Conforme os dados experimentais
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A2.B2 A3.B3 A4.B4

e E para as várias microestruturas

do aço AISI 4140 [ 4 ]

obtidos por estes autores [ 4 ] , o l imite de escoamento
mostrou ser.pouco sensível a variações na taxa de carrega
mento. Por exemplo o l imite de escoamento dinâmico do aço
A4 é 41 maior que o valor estát ico enquanto para o aço B.,
o valor dinâmico de ay se situa 101 acima do e s t á t i c o .

3 . Resultados e discussão
Para os casos de fratura abaixo do escoamento geral ,a

energia gasta na iniciação da mesma, 1;M, referente a de-
flexão do corpo de prova, pode seT estimada através da rela_
ção [ 5 ]

EM

C P

2EB

onde C«Q representa a "compliance" adimensional do corpo

de prova. Encontra-se na referência Q 5 ] os valores de C^Q

em função da razão B/W. OS valores da integral - J no momcn

to de iniciação da fratura, J.., foram então calculados a

partir dos de E^( utilizando-se a relação [ 5 ]
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B(W-a)
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£ importante anotar que todas as medidas de J, . assim ^

das mostraram ser validas, uma vez que as mesmas satisfa-

zem os critérios de validade adotados nas referências [4-6].

A paTtir destas medidas de J.., foram calculados 04 valores

correspondentes da tenacidade, KJd, que por suai Vez. repre-

sentam uma estimativa válida de K... A relação entre JTJ

e KJd é dada por C 5 1 !

vJd
EJT.

"l-v*

onde v é a razão de Poisson. Na figura 3 encontra-se os

valores de J.. e K.j obtidos a partir das relações acima

indicadas,' para os vários aços considerados neste estudo.

Razão de resistência „ , .......

A razão de resistência, R ^ do corpo de prova Charpy

fraturado em dobramento de três pontos (figura 1), e calcu

lada como
>.;:£•

-. ;• r : : í

N

••- -í f

onde aN e a tensão nominal, no plano da trinca";" correspon

dente ã carga máxima e o» representa o limite de escoamento

indicativo da temperatura do ensaio e da taxa de carregamen

, Partindó-se dos valores de a,Wf P M e Oy/jfoi v, computa

da a r-^zão RJj) para os aços em questão. Os valores de o»

utilizados na computação de R f b foram aqueles obtidos no en

saiO/de tração quase estático (figura 2)T.ConfoTme menciona

do.anteriormenter,oY é pouco sensíyel a yáriações na taxa

deicarregamento, o,que justifica a adoção dos v»lpros do U

mite estático no cálculo de Ral),v...^rti'^/\ '

i V • ' •:;..4j?V
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AI.BI A2.B2 A3.B3 A4.B4

Fig«3* Yalpres de

A correlação entre K.. / ov e

dos aços A e B

Id N apresen
tada na figura 4. Os pontos constantes nesta figura corres
pondem a relação entre a ratio Kj d / oy e a razão de resis_
tência R$b, obtidas a partir de a/W e PM para todos os cor
pos de prova ensaiados* Mateaaticanente este conjunto de
pontos experiaentais pode ser expresso por uma linha
(a linha sólida na figinra 4)., cuja equação , é dada

cId

1^2 fl evidente que esta linha^>-áonde d • 0,47 a&2 *"H *'• 0.00S
deve passar pela origla desde que ua valor nulo de Rsb si£
nifica uaa tenacidade nula. A observação de que a constante
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•
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i

= 0,5

0,5 1,0 8,0 2,5

Rib

Fig.4. Correlação entre a tenacidade dinâmica

e Rsb
 d e amostras Charpy pré-trincadas

0 não seja nula, é atribuída ao fato de que a equação (1)

representa a melhor linha que simula o conjunto dos dados

experimentais. Entretanto a constatação de que B á aproxima

damente igual a um centésimo de o, implica em que, do ponto

de vista prático, a equação (1) pode ser perfeitamente uti

lizada para prever a tenacidade dessa classe de aços a par

tir dos valores de Rgb de amostras Charpy prê-trincadas na

faixa de a/W entre 0,43 e 0,62.

Por outro lado a linha pontilhada constante na figura

4 representa a correlação entre KT, / e Rsfe de corpos
de prova Charpy pTe-trincados com a/W - 0,5. Para este ca-

so, oN foi determinada a partir da carga máxima PM, obtida

pela substituição dos Valores correspondentes de K.. na se

guinte relação de MFEL [ S ] ~

'id

- 37.6 (§)7'2 * 38,7
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Os valores de a e 9 neste caso serão dados por 0,44 cm
-7 1/2

e 6,2 x 10 cm ' , respectivamente.

Potencial do corpo de prova Charpy

A figura 4 indica uma correlação muito boa entre K. ,

e o»,, englobando todos os resultados experimentais obtidos

com as microestruturas utilizadas neste estudo. E bem prov£

vel que esta correlação possa ser extrapolada para valores

de R . maiores que 2,1 que representa a razão mais alta en

contrada com os aços estudados. No entanto, na ausência de

dados experimentais, não se pode afirmar que isto seja gji

rantido. Em todo caso os dados da figura 4 indicam que o p£

tencial do corpo de prova Charpy pré-trincado vai até val£

res de KJJ / oy superiores a 1 cm ' .

De acordo com a norma E399-74 da ASTM Q 7 "] . as dimen

soes do corpo de prova necessárias para a obtenção de estji

mativas válidas da tenacidade, K.,, em condições de deforma^

ção planar, devem satisfazer a seguinte desigualdade

a.W-a.B > * f-^)

onde <t - 2,5. Isto significa que os valores de a, W-a e B

exigidos pela norma no caso do aço B. que apresenta o va

lor mais alto de K., / Oy (aproximadamente 1 cm ' " ) , devem

ser maiores ou iguais a 2,5 cm. Entretanto uma estimativa

valida da tenacidade deste mesmo aço pode ser obtida a pa_r

tir do valor de R u de uma amostra Charpy pré-trincada com

a/W * 0,5.. Desde que para esta amostra a profundidade da

trinca a • 0,5 cm, o fator 4> na desigualdade acima menciona,

da pode ser reduzido por um fator 5, o que implica em uma

redução significativa no tamanho do corpo de prova exigido

pela norma para obtenção de medidas válidas de K.j nesta

classe de aços.

4. ConclusSes

A tenacidade dinâmico, Kjd, do aço AISI 4140 em vá_

rias condições microestruturais pode ser obtida a partir da

razão de resistência, R *, de corpos de prova Charpy pré-
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trincados com a/W na faixa entre 0,43 e 0,62.

Para o caso de a/W « 0,5, a correlação entre

R , é representada pela equação

0.44

Os critérios de validade Teferontes ao tamanho do Cojr

po utilizados para a avaliação da tenacidade, especificados

pela norma E399-74 da ASTM parecem ser muito restritivos, p£

ra os aços de alta resistência ensaiados em impacto. Neste

sentido o potencial da amostra Charpy vai até um valor de

Kj. / Oy, no mínimo, igual a 1.cm ' . Isto implica em uma

relaxação das exigências referentes ao tamanho do corpo de

prova constantes da norma e o fator <|> ê reduzido de 2,5 p^

ra 0,5.

Pesquisas adicionais são necessárias para determinar

se a observada redução em $ pode ser aplicada, ou não, a ou

tros materiais de alta resistência.

REFERENCIAS
[l] Server, W.L. e Wullaert, R.A., Eng. Frac. Mech., Vol.lJ.

(1979), p. 477.

[2] Rapid Inexpensive Tests for Determining Fracture Tough-

ness, National Materials Advisory Board. NMAB-328, Na-

tional Academy of Sciences, Washington, D.C. (1976), ci_

tada na referência [l].

[3] ASTM Designation 1:23-72, Annual Book of ASTM Standards

(1972).

[4] Pereira, L.C. e Darwish, F.A., Anais do XXXVI Congresso

Anual da ABM, Vol. 2_, p. 69.

[5] Server, W.L., J. Testing and Materials, Vol. £, N» 1_,

(1978), p. 29.

[6] Server, W.L., Oldfield, W. e Wullaert, R.A., Electric

Power Research Institute, Report EPRI NP-372, Palo Al-

to, California (1977).

[7] ASTM Designation E399-74, Annual Book of ASTM Stan-
dards (1974).


