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RESUMO 

 

O presente estudo constitui na análise de falha e na caracterização microestrutural e 

comportamental de um aço empregado em segmentos de mandril de bobinadeira de um 

laminador de tiras a quente. A análise de falhas envolveu os procedimentos convencionais 

para avaliação das causas de fratura do componente estrutural, notadamente análise 

macroscópica e microfratográfica da fratura, assim como a checagem das especificações para 

o aço. A caracterização microestrutural foi realizada por microscopia ótica e difratometria de 

raios-X. A avaliação comportamental envolveu ensaios de tenacidade à fratura (integral J e 

curva de resistência), ensaios de crescimento de trinca por fadiga, e uma tentativa de 

simulação de comportamento real do aço, através de ensaios com aplicação de ciclos 

térmicos. O processo de degradação do material foi caracterizado como sendo de fadiga 

térmica. O aço apresentou um comportamento mecânico relativamente frágil, indicando a 

possibilidade de substituição por outro material mais tenaz. A simulação de fadiga térmica foi 

insuficiente para iniciar o trincamento no material estudado.  

 

Palavras-chave: integral J, crescimento de trinca por fadiga, fadiga térmica, mandril, 

bobinadeira. 
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ABSTRACT 

 

This study is based on analysis of failure and microstructural and behavioral characterization 

of a steel used in coiler mandrel segments of hot strip mill. The failures analysis involving the 

conventional procedures for assessing causes of fracture of the structural component, 

especially macroscopic and microscopic analysis of the fracture as well as checks in the steel 

specifications. The microstructural characterization was carried out by optical microscopy and 

X-ray diffraction. The evaluation involved behavioral tests of the fracture toughness (J 

integral and resistance curve), testing for crack growth caused by fatigue, and an attempt to 

simulate the actual behavior of steel, through testing with application of thermal cycles. The 

material degradation process was characterized as being of thermal fatigue. The steel 

mechanical behavior showed a relatively weak, indicating the possibility of change by other 

materials more tenacious. The thermal simulation fatigue was insufficient to start the crack in 

the material studied. 

 

Keywords: J integral, fatigue crack growth, thermal fatigue, mandrel, coiler 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A linha de Laminação de Tiras a Quente (LTQ) da ArcelorMittal Tubarão foi inaugurada em 

2002 (1,2,3,4) e, atualmente, tem uma capacidade produtiva de 2,8 milhões de toneladas por ano.        

As matérias-primas para o processo de laminação de tiras a quente são placas de aço com 

espessuras na faixa de 200 a 250 mm. O processo de laminação de tiras a quente consiste, 

basicamente, em reduzir a espessura dessas placas, originando as chamadas bobinas a quente 

(BQ). O LTQ da ArcelorMittal Tubarão tem capacidade para produzir BQ’s com espessuras 

entre 1,20 e 19,00 mm e larguras entre 700 e 1.880 mm (1,2,3,4). 

As condições inerentes ao processo de produção de tiras laminadas a quente, tais como a alta 

velocidade de processamento, os fortes impactos entre a tira e os equipamentos e as altas 

temperaturas de trabalho (1,2,3,4) são fatores que podem propiciar falhas prematuras dos 

componentes. 

O desafio das empresas detentoras de processo de laminação de tiras a quente é maximizar a 

vida útil dos componentes, prevenindo contra as falhas catastróficas, mantendo a estabilidade 

operacional. Dentre essas falhas, destaca-se a formação de trinca na superfície do segmento 

do mandril da bobinadeira.  

O mandril tem a função de enrolar a bobina de aço através de um equipamento denominado 

de bobinadeira (1,4,5,6). 

Desde o início de operação do LTQ, a ArcelorMittal Tubarão vem buscando aumentar a vida 

útil dos segmentos da bobinadeira, evitando falhas prematuras. Entretanto, até o momento, a 

vida útil desse componente está abaixo daquela prevista pelo fornecedor. 

A literatura apresenta muitos trabalhos realizados sob a ótica teórica dos fenômenos de falha 

em aços(6,7,8,9,10,11), embora poucos trabalhos encontram-se disponíveis na visão de falhas em 

segmentos de mandril de bobinadeira.  

Este estudo é composto por oito capítulos. Os três primeiros capítulos abordarão a introdução, 

os objetivos e a justificativa, respectivamente. 
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No capítulo quatro será apresentada a revisão dos conceitos sobre o assunto, mostrando-se 

uma breve explanação sobre o processo de produção de aços laminados em tiras a quente na 

ArcelorMittal Tubarão(1,2,3,4,), as características gerais dos segmentos dos mandris, além dos 

mecanismos de falha a que esses estão propícios.  

No capítulo cinco, será apresentado o material e a metodologia experimental que foi utilizado 

para caracterizar as trincas encontradas nos segmentos do mandril da bobinadeira, assim como 

a caracterização microestrutural e comportamental do material.  

O sexto capítulo apresentará os resultados obtidos em cada ensaio, e também as discussões 

pertinentes. 

Nos capítulos sete e oito serão apresentadas as conclusões e as recomendações para os 

trabalhos futuros, respectivamente.  
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2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo constitui na análise de falha e na caracterização microestrutural e 

comportamental de um aço empregado em segmentos de mandril de bobinadeira de um 

laminador de tiras a quente.  

Especificamente, esse estudo visou: 

• Identificar o mecanismo de fratura encontrado neste material; 

• Avaliar a microestrutura e o comportamento mecânico do material, através de ensaios de 

tenacidade à fratura e de crescimento de trinca por fadiga; 

• Simular o comportamento real do material, através de ensaios de fadiga térmica. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O processo de laminação de tiras a quente possui condições inerentes ao processo, tais como a 

alta velocidade de processamento, os fortes impactos entre a tira e os equipamentos e as altas 

temperaturas de trabalho. Esses fatores tendem a favorecer o surgimento de falhas prematuras 

nos equipamentos. 

Uma das falhas prematuras que ocorre na ArcelorMittal Tubarão é a formação das trincas na 

superfície dos segmentos do mandril da bobinadeira. Essa falha tem surgido com certa 

freqüência, diminuindo a confiabilidade dos componentes(6). 

 As trincas nos segmentos do mandril nº. 03 ocasionaram uma fratura catastrófica de um 

desses componentes no ano de 2005, impossibilitando a sua operação. Como conseqüência, 

houve a interrupção do processo de laminação, o que provocou elevados prejuízos. 

Basicamente, esses prejuízos foram em função da perda de produção, da perda precoce do 

componente e dos altos custos relacionados à reposição. 

Pretendeu-se nesse trabalho realizar um estudo experimental para avaliar o comportamento da 

liga usada no mandril sob condições de ciclagem térmica, bem como avaliando-se de forma 

complementar as propriedades mecânicas dessa liga.  

Assim sendo, a determinação dos mecanismos que provocaram danos ao componente objeto 

desse estudo poderá contribuir com perspectivas de aumento de confiabilidade no processo 

em questão. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesse capítulo serão abordados, principalmente, os assuntos referentes ao mandril de 

bobinamento e à análise de falhas em aços. 

 

4.1 – Processo de Laminação de Tiras a Quente (LTQ) 
 

Laminação de tiras a quente é um processo mecânico-metalúrgico de conformação plástica 

dos metais, com o objetivo de reduzir a espessura das placas. No LTQ da ArcelorMittal 

Tubarão essa redução de espessura é feita em dois laminadores(1,4). O primeiro laminador é 

quádruo reversível e tem a função de reduzir, de forma gradativa (em passes de laminação), 

através da passagem da placa entre cilindros de laminação. No segundo laminador, composto 

por seis cadeiras de laminação, o esboço é submetido à redução de espessura através da 

passagem por um sistema do tipo trem contínuo ou tandem(12) (redução de espessura 

contínua). Após as etapas de redução a tira é submetida a um resfriamento e posteriormente 

enrolada (bobinada) no equipamento denominado bobinadeira.  

 

4.1.1 – Características da Linha de Laminação de Tiras a Quente (LTQ) da ArcelorMittal 

Tubarão 

 

O laminador de tiras a quente da ArcelorMittal Tubarão, inaugurado em agosto de 2002, 

permite a obtenção de produtos denominados como bobinas a quente (BQ’s), que atendem as 

tolerâncias mais restritivas do mercado, seja a espessura (1,20 a 19,00 mm) ou a largura (700 

a 1.880 mm) (1,2,3,4). A Figura 4.1 apresenta, esquematicamente, o LTQ da ArcelorMittal 

Tubarão. 
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Figura 4.1 - Layout do LTQ da ArcelorMittal Tubarão (Fonte: Trabalho interno ArcelorMittal Tubarão).
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Os principais equipamentos do LTQ são (1,2,3,4): 

1. Um forno de reaquecimento de placas; 

2. Um laminador denominado de esboçador ou desbastador; 

3. Um Coil Box; 

4. Um trem contínuo de laminação ou laminador de acabamento; 

5. Uma mesa de resfriamento; 

6. Duas bobinadeiras.  

 

A matéria-prima para a laminação de tiras a quente são as placas de aço. Essas placas são 

fundidas e moldadas através de uma etapa contínua de solidificação, denominada de 

lingotamento contínuo, objetivando espessuras na faixa de 200 a 250 mm.  

No processo de laminação de tiras a quente a etapa inicial é a de reaquecimento das placas de 

aço. Nessa, as placas são aquecidas e homogeneizadas termicamente no forno de 

reaquecimento, à temperatura e tempo médio de 1250°C e três horas, respectivamente.  

A etapa de redução de espessura ocorre em dois momentos. O primeiro acontece no laminador 

desbastador. Após o processamento das placas no desbastador, os esboços apresentam-se com 

espessuras na faixa de 28 a 40 mm. A etapa de processamento através do Coil Box é 

responsável em promover o bobinamento do esboço, amenizando a perda térmica e 

equalizando a temperatura, garantindo uma melhor estabilidade operacional na próxima etapa.  

Na segunda etapa de redução, que ocorre no trem acabador, os esboços são processados em 

uma seqüência de laminadores acabadores ou trem de laminação, colocados em série (ou em 

tandem)(12) que reduzem, gradativamente, a espessura da tira até aquela solicitada pelo cliente.  

Após a laminação de acabamento, a tira é submetida à etapa de resfriamento que tem o 

objetivo de reduzir a temperatura dessa até um valor pré-determinado, visando garantir 

propriedades mecânicas e microestruturas(13) adequadas à sua aplicação posterior. 

A última etapa do processo de laminação de tiras a quente consiste em submeter a tira a um 

enrolamento, através de equipamentos denominados de bobinadeiras(6), transformando-a em 

uma bobina a quente, facilitando assim o transporte e o manuseio.  

Ao final do processo de laminação, parte das bobinas segue processamentos programados nas 

linhas de acabamento e expedição, enquanto outras bobinas seguem para os clientes. 
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No processo de laminação de tiras a quente, a área de interesse deste estudo foi o 

processamento termo-mecânico das tiras na bobinadeira. 

 

4.2 - Características da Bobinadeira do LTQ da ArcelorMittal Tubarão 

 

O LTQ da ArcelorMittal Tubarão é composto de duas bobinadeiras, sendo denominadas de 

bobinadeira nº. 01 e bobinadeira nº. 02.  

Ambas são localizadas abaixo da linha de rolos e possuem (cada) um conjunto de rolos 

puxadores, três rolos abraçadores e um mandril de bobinamento composto por quatro 

segmentos, conforme a Figura 4.2. 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 - Representação esquemática do mandril e seus segmentos (6). 

 
A Figura 4.3 mostra, esquematicamente, o tipo de bobinadeira que atualmente é utilizada na 

produção de tiras a quente da  ArcelorMittal Tubarão. 

 

 

 

 

 
Figura 4.3 - Vista esquemática da bobinadeira (6). 
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O princípio de funcionamento do bobinamento baseia-se na medida em que a tira se aproxima 

das bobinadeiras, ela é centrada e guiada por guias laterais ajustáveis, sendo conduzida 

através da mesa de rolos até o enrolamento no mandril.   

Normalmente, durante a laminação, trabalha-se com ambas bobinadeiras, revezando-as, 

operacionalmente, com o intuito de garantir maior produtividade e conferir desgaste 

igualmente distribuído. 

O intervalo de laminação entre uma bobina e outra varia na faixa de cinco a dez minutos, 

sendo influenciado pelo tipo de material e o ritmo de produção do dia.  Esse intervalo entre 

bobinas faz com que o mandril da bobinadeira esteja constantemente submetido a uma 

ciclagem térmica, ora influenciado pelas altas temperaturas em que as bobinas são bobinadas 

e ora influenciado pelo resfriamento após a extração das BQ’s. 

 

4.2.1 – Rolos Puxadores da Bobinadeira do LTQ 

 

Os rolos puxadores têm a função de encaminhar o topo da tira até o mandril, gerando a tensão 

necessária e adequada para iniciar o bobinamento(5).  

Conforme se pode observar na Figura 4.3, esses rolos são defasados para permitir o 

calandramento(5), facilitando o seu encaminhamento para o mandril. Na Tabela 1 poderão ser 

observadas algumas características dos rolos puxadores. 

 

Tabela 4.1 – Principais características dos rolos puxadores 
 

Dimensão do 

Rolo Puxador Inf. 

Dimensão do 

Rolo Puxador Sup. 

Vida útil 

aproximada Características 

Ø 500 mm x 2030 mm Ø 900 mm x 2030 mm 120.000 t 

Fonte: Padrão interno ArcelorMittal Tubarão. 

 



 

 10

4.2.2 – Rolos Abraçadores da Bobinadeira do LTQ 

 

Os rolos abraçadores têm a função de auxiliar o dobramento e guiar a tira em torno do 

mandril, proporcionando a formação da bobina. Durante o bobinamento, esses rolos permitem 

ajustagens de força (pressão), através de controle cadenciado de afastamento, individualmente 

por rolo, reduzindo/eliminando o amassamento da tira(5).  

 

4.2.3 – Mandril da Bobinadeira do LTQ 

 

O mandril da bobinadeira é o equipamento em que a bobina será enrolada em torno de si, 

formando-se o diâmetro interno das BQ’s. Esse equipamento trabalha com a velocidade de 

giro média de cinco a oito por cento superior à velocidade da tira, estabelecendo a tensão de 

bobinamento. Essa tensão é importante para evitar os espaços entre as espiras, 

minimizando/impossibilitando a origem de defeitos de bobinamento(5,6), tais como 

espiralamento ou bobinamento frouxo. 

O mandril encontra-se retraído ao receber a tira e é expandido após a formação das primeiras 

espiras sobre ele, conforme a Figura 4.4. Essa seqüência de movimentos auxilia o controle da 

tensão de bobinamento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 - Vista esquemática do mandril retraído e expandido (Fonte: Interno ArcelorMittal 

Tubarão). 
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A Tabela 4.2 apresenta as principais características do mandril. 

 

Tabela 4.2 – Principais características do mandril 
 

Ø retraído Ø expandido Tempo de troca Vida útil 

Características 732 mm 

 

767 mm 6 a 8 horas 

 

1,0 a 2,0 Mt entre 
trocas 

Fonte: Padrão interno ArcelorMittal Tubarão. 
 

O mandril é do tipo quadri-segmentado, ou seja, formado por um miolo e quatro segmentos 

ao seu redor, conforme a Figura 4.4. 

 

4.3 – Visão Geral Sobre os Segmentos do Mandril da Bobinadeira do LTQ da 

ArcelorMittal Tubarão  

 

Os quatro segmentos do mandril da bobinadeira são as partes que envolvem o miolo do 

mandril, sendo as peças que mantêm o contato com a tira durante todo o bobinamento. Essas 

peças são de aço inoxidável, da norma DIN 17240(14), que foram submetidos aos tratamentos 

térmicos de têmpera e revenimento. Na Figura 4.5, pode-se observar uma fotografia de um 

segmento íntegro, destacado pelo círculo vermelho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Fotografia de um segmento íntegro (Fonte: Interno ArcelorMittal Tubarão). 
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Devido os segmentos ser a parte externa do mandril, essas peças ficam expostas às condições 

adversas, sejam impactos ou atritos. Como a velocidade média da tira ao iniciar o processo de 

bobinamento é de 1.500 fpm (feet per minutes = pés por minuto) ou 7,62 m/s (metros por 

segundo) e as bobinas têm peso médio de 30 t, o impacto que o segmento recebe é muito 

elevado.  

Outro fator agravante para a vida útil dos segmentos é a ciclagem térmica. Em média, a cada 

cinco a dez minutos uma tira é bobinada. Como a temperatura de bobinamento dessas tiras, 

em função do tipo de produto, varia entre 200 ~ 750ºC (2,3), é inevitável que a elevação e a 

queda de temperatura sejam transmitidas para os segmentos do mandril. 

 

4.4 – Aços Inoxidáveis e Suas Principais Características 

 

O aço inoxidável é uma liga formada, basicamente, de ferro e cromo, podendo conter também 

níquel, vanádio, molibdênio e outros elementos. De acordo com a literatura, quando a liga Fe-

Cr possui um percentual de cromo maior ou igual a 11% em peso, essa liga já pode ser 

denominada como aço inoxidável. Esta denominação se deve à formação de uma película 

protetora de óxido, que é rica do elemento cromo(15,21).   

Esse tipo de aço tem propriedades físico-químicas superiores aos aços comuns, sendo 

destacada a alta resistência à oxidação atmosférica a sua principal característica. Os elementos 

de liga, em particular o cromo, são os responsáveis em promover essa elevada proteção contra 

a corrosão. Eles são, na realidade, aços oxidáveis. Isto é, o cromo presente na liga oxida-se em 

contato com o oxigênio do ar, formando uma película, muito fina e estável, de óxido de 

cromo - Cr2O3 - que se forma na superfície exposta ao meio. Ela é chamada de camada 

passiva e tem a função de proteger a superfície do aço contra processos corrosivos. Esta 

película é aderente e impermeável, isolando o metal abaixo dela do meio agressivo(15).  

Em função da adição diferenciada de elementos de liga, há uma grande variedade de aços 

inoxidáveis, com níveis progressivamente maiores de resistência à corrosão e resistência 

mecânica. A classificação é baseada na composição química e na microestrutura final do 
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material, sendo as principais famílias dos aços inoxidáveis, classificados conforme a 

seguir(15,16,21):  

• Aço Inoxidável Ferrítico; 

• Aço Inoxidável Austenítico; 

• Aço Inoxidável Endurecível por Precipitação; 

• Aço Inoxidável Duplex; 

• Aço Inoxidável Martensíticos. 

 

Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam uma estrutura macia, tenaz e homogênea. Os mais 

utilizados possuem um teor de cromo entre 11 e 17%. Eles têm um reticulado do tipo cúbico 

de corpo centrado (CCC), são ferromagnéticos e têm boa ductilidade.  

Em geral, possuem menos resistência à corrosão quando comparados aos aços austeníticos, 

além do menor preço devido à ausência ou baixo teor de níquel em sua composição. 

Apresentam, também, crescimento de grão mais rápido que os aços inoxidáveis do tipo 

austeníticos, não sendo, portanto, endurecíveis por tratamento térmico. Estes aços apresentam 

endurecimento por trabalho a frio relativamente baixo quando comparados aos aços 

inoxidáveis austeníticos(15,17,19,20,21). 

Os aços inoxidáveis austeníticos são aqueles que apresentam reticulado do tipo cúbico de 

face centrada (CFC), são paramagnéticos e seus principais elementos de liga são o cromo e o 

níquel. O molibdênio é introduzido como elemento de liga nos aços inoxidáveis precisamente 

para diminuir a suscetibilidade à corrosão.  

O mais conhecido é o que possui 17% de cromo e 8% de níquel em sua composição. São 

muito dúcteis e apresentam excelente soldabilidade. Esses aços apresentam altas taxas de 

endurecimento por deformação, superiores às taxas dos aços inoxidáveis ferríticos, além de 

serem endurecíveis por tratamento térmico(15,16,17,18,19,20, 21). 

Os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação, são tipos de aços em que o aumento da 

propriedade mecânica ocorre através da formação de precipitados. Para se obter este 

endurecimento, vários elementos de liga são utilizados, tais como o alumínio, titânio, nióbio 

ou cobre. Normalmente, apresentam estrutura martensítica sendo, portanto, ferromagnéticos. 

Possuem boa ductilidade e tenacidade(14,15,17,19,20). 
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Os aços inoxidáveis duplex são aqueles que possuem uma microestrutura mista de austenita 

e ferrita, tendo algumas propriedades mecânicas e resistência à corrosão melhores que os aços 

inoxidáveis austeníticos e ferríticos. Sua composição química típica apresenta cromo, níquel, 

molibdênio e nitrogênio.  

São endurecíveis por tratamento térmico e são mais duros que os aços ferríticos e austeníticos 

na condição recozida. São ferromagnéticos, mas apresentam boa conformabilidade e 

soldabilidade quanto aos aços austeníticos. Estes aços podem ser utilizados em projeto com 

seções mais finas que os aços austeníticos, mas sua grande vantagem é a sua alta resistência 

mecânica e maior resistência à corrosão sob tensão(15,17,19,20, 21).  

Os aços inoxidáveis martensíticos são aqueles em que o carbono está numa concentração tal 

que permite a formação de martensita, durante o resfriamento, a partir da austenita em altas 

temperaturas. A martensita é uma fase supersaturada em carbono, frágil e dura.  

Esses aços são ferromagnéticos e endurecíveis por tratamento térmico apresentando, uma 

microestrutura acicular. A resistência mecânica obtida pelo tratamento térmico depende do 

teor de carbono da liga.  

Estas ligas apresentam menor resistência à corrosão quando comparadas com aços 

inoxidáveis ferrítico e austenítico. O principal elemento de liga é o cromo, com um teor típico 

de 12 a 15%(15,17,19,20,21). 

 

4.4.1 – Aço Inoxidável Martensítico das Séries X20 e X22  

 

Dentre os aços inoxidáveis martensíticos podemos destacar as séries X20 e X22 com alta 

resistência à corrosão quando submetidos às altas temperaturas.  

Estes aços possuem, aproximadamente, teores (% em massa) de cromo e carbono igual a 18 e 

0,25, respectivamente, na condição temperada. São geralmente utilizados na fabricação de 

caldeiras, rotores de turbinas hidráulicas, tubulações de vapor na indústria química e de 

petróleo, mandril de bobinadeiras e outras aplicações onde são exigidas resistência à fluência, 

corrosão e oxidação em altas temperaturas(22). As referências bibliográficas encontradas dão 
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enfoque maior aos aços da série X20. Devido a isso, pelo menos para que se tenha uma base 

de referência, algumas citações posteriores estarão referenciando apenas o aço X20. 

 

4.4.1.1 – Composições Químicas dos Aços das Séries X20 e X22  

 

As faixas das composições químicas de alguns aços das séries X20 e X22 são apresentadas na 

Tabela 4.3(22). 
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Tabela 4.3 – Faixas de composições químicas dos aços das séries X20 e X22(22).  
 

Composição química (% em peso) 
Norma Aço 

C Si Mn P S Cr Mo Ni V 

DIN17175 X20CrMoV12-1 0,17 a 0,23 ≤0,50 ≤1,00 ≤0,030 ≤0,030 10,00 a 
12,50 

0,80 a 
1,20 

0,30 a 
0,80 

0,25 a 
0,35 

ISO9327 X20CrMoV11-1 0,17 a 0,23 ≤0,04 0,30 a 
1,00 ≤0,035 ≤0,030 10,00 a 

12,50 
0,80 a 
1,20 

0,30 a 
0,80 

0,25 a 
0,35 

EM10222-2 X20CrMoV11-1 0,17 a 0,23 ≤0,04 0,30 a 
1,00 ≤0,025 ≤0,015 10,00 a 

12,50 
0,80 a 
1,20 

0,30 a 
0,80 

0,25 a 
0,35 

UNI7660 X20CrMoNi1201KG 0,20 a 0,26 0,15 a 
0,40 

0,30 a 
1,00 ≤0,040 ≤0,030 11,50 a 

12,50 
0,70 a 
1,20 

0,30 a 
1,00 

0,20 a 
0,35 

DIN17240 X22CrMoV12-1 0,18 a 0,24 0,10 a 
0,50 

0,30 a 
0,80 ≤0,035 ≤0,035 11,00 a 

12,50 
0,80 a 
1,20 

0,30 a 
0,80 

0,25 a 
0,35 
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Pode-se perceber que cada tipo de aço possui uma norma de referência, de acordo com as 

combinações dos elementos de liga. 

Por sua vez, cada elemento de liga tem a sua  função, conforme a Tabela 4.4 (23), por exemplo: 

O elemento vanádio é um formador de carbonetos (forma VC) e tem ação benéfica nas 

propriedades mecânicas de aços tratados termicamente, especialmente na presença de outros 

elementos. Ele precipita no revenido na faixa de 500 - 600 0 e pode induzir endurecimento 

secundário. O vanádio em pequenas quantidades aumenta a tenacidade pela redução do 

tamanho de grão(23). 

 

Tabela 4.4 – Influência dos elementos de liga nas propriedades mecânicas dos aços(23).  
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4.4.1.2 – Microestruturas Típicas dos Aços das Séries X20 e X22 

 

As propriedades mecânicas, de fluência e de fratura dos aços das séries X20 e X22 dependem 

fortemente da microestrutura, a qual depende da composição química e do histórico de 

tratamento térmico ao qual foi submetido. 

A evolução microestrutural pode ser determinada através dos diagramas denominados como 

Transformação no Resfriamento Contínuo (TRC) e Tempo Temperatura Transformação 

(TTT). As curvas TRC podem ser usadas para avaliar a microestrutura através do ciclo 

térmico aplicado em diferentes processos de fabricação.  

As principais temperaturas de transformação de fase de um aço X20, tipicamente são: 

• Temperatura em que a austenita começa a se transformar, durante o aquecimento: 820ºC; 

• Temperatura em que a transformação de ferrita em austenita é completa, durante o 

aquecimento: 851ºC; 

• Temperatura em que a transformação de austenita em ferrita + cementita é completa, 

durante o resfriamento: 600 ~ 650ºC; 

• Temperatura em que a austenita começa a se transformar em ferrita + cementita, durante o 

resfriamento: 650 ~ 750ºC; 

• Temperatura em que a transformação austenita em martensita começa, durante o 

resfriamento: 300ºC. 

O diagrama TRC de um aço do tipo X20, com composição química típica descrita na Tabela 

4.5, é apresentado na Figura 4.5(22). 

 
 
 

Tabela 4.5 - Composição química típica de um aço do tipo X20 (% em peso)(14,22) 
 

C Si Mn P S N Al Cr Ni Mo V 
0,20 0,24 0,47 0,026 0,009 0,032 0,002 11,59 0,39 0,98 0,28 
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Figura 4.6 – Diagrama TRC de um aço do tipo X20(22). 

 
Pode-se observar no diagrama TRC que baixas taxas de resfriamento, que estão mais 

próximas ao equilíbrio, tipicamente formarão a ferrita. Já a bainita ou martensita são formadas 

sob condições de resfriamento mais rápido. Na Figura 4.7 observa-se uma micrografia típica 

de um aço da série X20 com aumento de 500X, evidenciando uma microestrutura de 

martensita revenida(22). 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Micrografia de um aço da série X20 (22). 
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4.4.1.3 – Precipitados  

 

A quantidade de carbonetos presentes na microestrutura revenida influencia diretamente nas 

propriedades destes materiais. A alta resistência à fluência destas ligas é devida a uma 

distribuição fina carbonetos de alta estabilidade térmica (22,25).  

Os tipos de precipitados formados (M23C6, M7C3, M2X ou MX, onde M é o metal e X é o 

elemento não metálico, podendo ser carbono ou nitrogênio) dependem da composição 

química, história térmica durante a fabricação, do tempo e da temperatura aos quais o material 

é exposto em serviço. O principal precipitado presente em aços com teor de cromo entre 9 e 

12% é o M23C6, onde M pode ser cromo, ferro, molibdênio ou tungstênio. Este tipo de 

carboneto precipita preferencialmente em contornos de grão austenítico e retarda o 

crescimento de subgrão, aumentando a resistência à fluência em aços com 12% em peso de 

cromo. Sua estabilidade térmica é relativamente alta. Os precipitados do tipo MX e M2X 

consistem principalmente dos metais vanádio e nióbio, precipitando no interior dos subgrãos. 

Eles também possuem alta estabilidade térmica, proporcionando ao aço uma alta resistência à 

fluência(24).  

 

4.4.1.4 – Propriedades Físicas  

  

Dentre as propriedades físicas de um aço do tipo X20 podem-se citar, variando da temperatura 

ambiente até 600°C(22): 

• Módulo de Young, E: 218 a 168GPa; 

• Condutividade Térmica, k: 24 a 26,4W/K.m; 

• Calor Específico, c: 439 a 598J/kg.K; 

• Resistividade Elétrica, ρ: ((0,603 a 1,035).10-6) Ω.m 

 

As Tabelas 4.6 e 4.7 listam algumas das propriedades físicas da liga X22CrMoV12-1, em 

função da temperatura(14,26). 
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Tabela 4.6 - Propriedades físicas da liga X22CrMoV12-1(14) 
 

Coeficiente de expansão térmica (10-6K-1) entre 
20°C e 

Condutividade 
térmica 
 








m.K
W  

Calor 
específico 









K.kg

J  Densidade 
a 20°C 

(kg/dm3) 
100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 600°C 20°C 20 a 

650°C 20°C 0 a 
800°C

7,7 10,5 11 11,5 12 12,3 12,5 24 29 460 540 

 

 
Tabela 4.7 - Propriedades físicas da liga X22CrMoV12-1(14) 

 
Módulo de Young (GPa) a 

20°C 100°C 200°C 300°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 
216 209 200 190 179 175 167 157 127 

 

4.4.1.5 - Propriedades Mecânicas 

 

Os valores das propriedades mecânicas da liga X22CrMoV12-1, para amostras à temperatura 

ambiente e às temperaturas mais elevadas, são listados nas Tabelas 4.8 e 4.9(14,26). 

 
Tabela 4.8 - Propriedades mecânicas à temperatura ambiente da liga X22CrMoV12-1(14) 

 

Condição 

Aplicável 
a 

diâmetros 
(mm) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Limite de 
resistência

(MPa) 

Alongamento
 (%) 

 

Redução 
em 
área 
(%) 

 

Energia 
absorvida 
(ISO-V) 

(J) 

Recozido 600  800 a 950 14 40 27 

Temperado 
≤250 

700 
900  

a  
1050 

11 35 20 

 
Tabela 4.9 - Limite de escoamento a diferentes temperaturas da liga X22CrMoV12-1(14) 

Limite de escoamento (MPa) Condição Aplicável a 
diâmetros 

(mm) 
20°C 200°C 300°C 400°C 500°C 600°C 

Recozido 600  530 480 432 344 206 
Temperado 

≤250 
700 603 550 485 392 250 
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Nas Figuras 4.8 e 4.9, pode-se observar a resistência à fluência de um aço da família X20, em 

função da temperatura (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Resistência à fluência para o aço X20 a 550ºC (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Resistência à fluência para o aço X20 a 600ºC (22). 
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Pode-se observar através das figuras acima que esse aço torna-se frágil com o acréscimo da 

temperatura de trabalho. Entretanto, pela sua alta resistência à oxidação, conforme a Figura 

4.10, ele ainda é muito utilizado para aplicações tais como turbinas, segmentos de mandril e 

etc(22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Resistência à oxidação para o aço X20 a 650ºC (22). 

 

4.4.1.6 – Iniciação e Crescimento de Trinca Por fluência (22) 

 

As falhas ocorridas nos aços podem se apresentar através de trincas induzidas durante a 

própria fabricação do componente pelo fabricante, e/ou até mesmo durante a operação. 

Na Figura 4.11 pode-se observar um gráfico que mostra o crescimento da trinca por fluência, 

obtido dos ensaios por C(T) e DENT(T) em função do fator de intensidade de tensão K (22). 
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Figura 4.11 – Crescimento de trinca em função de K (22). 

 

Para avaliar o comportamento de um determinado componente em serviços, envolve a 

determinação do momento de iniciação da trinca por fluência. A Figura 4.12 mostra uma 

comparação do aço X20 ensaiado à 550C  em comparação com outra temperatura – 490C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Iniciação da trinca em função da temperatura (22). 
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Pode-se observar a forte correlação entre a temperatura de trabalho e o fator de intensidade K. 

 

4.4.1.7 – Propriedades de Fadiga (22) 

 

Quando componentes a altas temperaturas são submetidos à ciclagem de cargas, grande 

tensão térmica pode ser gerado. Normalmente, danos de fadiga térmica ocorrem em locais de 

mudança de espessura e geometrias com pontos de concentração de tensão. O número de 

ciclos para iniciar e propagar a trinca é geralmente da ordem de centenas e milhares de vezes. 

A Figura 4.13 mostra o comportamento do aço X20, sob fadiga de baixa ciclagem, à 

temperatura ambiente e à 550C, em comparação com várias aplicações.  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.13 – Comportamento do aço X20 sob fadiga (22). 

 
 
 
É possível observar no gráfico acima a correlação dos dados de fadiga para tubo, header e 

material de solda, com pouca diferença entre si. 
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4.4.1.8 – Crescimento de trinca por fadiga (22) 

 

O crescimento de trinca por fadiga é fornecido como a taxa da/dn em função do valor de K. A 

Figura 4.14 apresenta o comportamento do aço X20 à 550C. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.14 – Comportamento do aço X20 no crescimento de trinca por fadiga (22). 

 

É possível perceber claramente as três regiões distintas. De acordo com a literatura(22) o 

aumento da exposição à temperatura, aumenta o crescimento de trinca. Isso pode ser visto na 

Figura 4.15, comparando o aço X20 após horas de trabalho com outras ligas CrMo, também 

resistentes à altas temperaturas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.15 – Comportamento do aço X20 e outras ligas em função da temperatura(22). 
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4.4.1.9 – Temperatura de fragilização (22) 

 

Os aços alto cromo são particularmente susceptíveis à fragilização por tempera, que pode 

conduzir a um aumento da dureza e um decréscimo da tenacidade ao impacto(22). Isso pode ser 

também observado na Figura 4.16, onde mostra o aço X20 no estado inicial e após ser 

trabalhado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.16 – Comportamento do aço X20 em seu estado inicial e após ser trabalhado(22). 

 

 
4.5 – Mecânica de Fratura  

 

Nessa parte do texto, serão abordadas as principais características e fenômenos que envolvem 

a avaliação comportamental dos materiais através da mecânica de fratura. 

4.5.1 – Caracterização da Mecânica de Fratura  

 

No campo da engenharia, sempre se considera uma fratura como um acontecimento 

indesejável. Geralmente essa fratura se desenvolve a partir de uma trinca e que vai se 

propagando na medida em que sofre um carregamento. Desta forma, o controle de fratura é 

visto como uma metodologia para evitar o dano do material devido à presença de trincas. 
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A mecânica de fratura é uma ferramenta que fornece os conceitos e as equações utilizadas 

para se determinar o quanto a trinca cresce e como esse crescimento afeta a resistência dos 

materiais.  

 

4.5.2 – Comportamento dos Materiais  

 

Nos materiais que apresentam baixa tenacidade, a fratura frágil é o mecanismo que determina 

a falha. Nos materiais que apresentam valores muito elevados de tenacidade, a fratura é 

determinada pelas propriedades de escoamento do material. Quanto ao material que apresenta 

níveis intermediários de tenacidade, há uma transição entre a fratura frágil e dúctil(7,8,9, 10). 

 

4.5.3 – Tenacidade à Fratura  

 

Tenacidade à fratura de um material é a capacidade desse material de resistir a uma certa 

tensão na extremidade de uma determinada trinca, sem que ocorra a fratura. É a combinação 

entre tamanho de trincas e carregamento que levem à fratura(10,27, 28,29). 

De acordo com a literatura sobre Mecânica de Fratura, existem diversas metodologias para 

determinação da tenacidade à fratura de um material. A metodologia a ser aplicada depende 

do comportamento do material e do estado de tensões aplicado, sendo(10): 

• Para materiais com comportamento elástico linear a tenacidade pode ser expressa através do 

fator de intensidade de tensão K, nas seguintes condições: 

 Kc: Quando o carregamento é estático e as condições de tensão são planas; 

 K1c: Quando o carregamento é estático e as condições de deformação são planas; 

 KR: Quando apresenta resistência ao crescimento estável de trinca; 

 Kd: Quando o carregamento é dinâmico e as condições de deformação são planas. 
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• Para materiais com comportamento elasto-plástico a tenacidade pode ser expressa pelos 

seguintes parâmetros: 

 δc: Deslocamento crítico de abertura de trincas; 

 JR ou δR: Resistência ao crescimento estável da trinca; 

 J1c: Valor crítico da integral “J”. 

 

 

4.5.3.1 - Ensaio de Tenacidade 

 

Um ensaio de tenacidade à fratura tem por objetivo a medição da resistência de um material à 

propagação de trinca. Portanto, esse ensaio visa à determinação de um parâmetro de 

tenacidade, seja K1c, J1c ou δc. Esses parâmetros podem ser obtidos a partir de um valor 

pontual de instabilidade ou a partir de uma curva de resistência(10,27,28,29), caso o material 

tenha comportamento frágil ou dúctil, respectivamente. 

 

A. Tipos de Corpos-de-prova 

 

Existem cinco tipos diferentes de corpos-de-prova, de acordo com a ASTM E1820(29), sendo: 

• compact tension C(T); 

• single edge notched bend SENB; 

• middle tension M(T); 

• disk compact tension DC(T); 

• arc tension A(T). 

 

Cada corpo-de-prova apresenta três importantes dimensões: o comprimento de trinca (a), a 

espessura (B) e a largura (W). A Figura 4.176 apresenta um esquema do corpo-de-prova do 

tipo C(T). 
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Figura 4.17 – Modelo de corpo-de-prova do tipo C (T). 

 

A maioria dos testes é conduzida nos corpos C(T) ou SENB. Destaca-se apenas o CP do tipo 

C(T) por ser o corpo-de-prova mais prático e que envolve menos custo em sua confecção, 

devido a sua geometria(10). 

O corpo-de-prova C(T) é carregado por intermédio de pinos acoplados a garras especiais, 

como ilustrado na Figura 4.18. 

   

 

 

 

 

 

Figura 4.18 - Aparato para o teste com o corpo-de-prova C(T). 

 

B.  Pré-Trincamento por Fadiga 

 

A teoria da mecânica de fratura aplica-se a trincas que são muito agudas na sua ponta antes do 

carregamento. Entretanto, a confecção do entalhe nos corpos-de-prova, geralmente, não 

fornece esta configuração. Sendo assim, há a necessidade de uma preparação adicional dos 

corpos-de-prova, provocando o pré-trincamento com carregamento cíclico - fadiga. 

Pino

Amostra

Máquina

Pino

Amostra

Máquina
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A Figura 4.19 esquematiza a obtenção da pré-trinca através de um ensaio de fadiga. A trinca 

de fadiga se inicia na ponta do entalhe e cresce até o tamanho desejável, por intermédio de um 

controle cuidadoso de cargas cíclicas. 

 
 

 
Figura 4.19 - Pré-trincamento de fadiga em um corpo-de-prova da mecânica de fratura(10). 

 
 A pré-trinca de fadiga deve ser introduzida no corpo-de-prova de tal forma a não influenciar 

o valor de tenacidade que se deseja medir(10,27).  

 

C.  Instrumentação 

 

Um ensaio de tenacidade à fratura fornece no mínimo o registro da carga aplicada e um 

deslocamento característico no corpo-de-prova. A medição da carga aplicada no corpo-de-

prova durante o ensaio é relativamente simples, uma vez que praticamente todas as máquinas 

de testes são equipadas com uma célula de carga. O mais comum medidor de deslocamento 

em corpos-de-prova da mecânica de fratura é o clip on gage(10,27), acoplado na “boca” do 

entalhe.  

D.  Entalhe Lateral 

 

Em alguns casos o corpo-de-prova de tenacidade à fratura possui entalhes laterais. O objetivo 

principal destes entalhes é manter as condições de deformação plana ao longo de toda a frente 

da trinca. Um corpo-de-prova sem estes entalhes pode desenvolver a formação de uma frente 
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de trinca não linear, devido à alteração no campo de tensões entre o centro e as superfícies do 

corpo-de-prova(10,27). 

 

E. O método da Integral J 

 

A determinação da tenacidade à fratura através da integral J se faz em corpos de prova C(T) 

ou SENB. 

O ensaio consiste basicamente no traçado da curva de resistência J-∆a (Extensão da trinca) do 

material, conforme esquematizado na Figura 4.20. Baseando-se nessa Figura, a curva de 

resistência inicia-se a partir da existência de uma trinca bem fina e quando o material está 

descarregado. No momento em que o material é submetido a carregamento, a ponta da trinca 

embota. Este embotamento aumenta com a elevação da carga, até que se atinge um 

determinado nível de carga e o avanço da trinca ocorre na frente do embotamento. No 

momento em que o primeiro avanço da trinca ocorre, uma medida para a tenacidade à fratura 

é definida. Em termos de J, esta medida é o valor de Ji. Este valor crítico está representado no 

encontro entre a linha de embotamento e a linha de avanço da trinca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 - Esquema da curva de resistência em termos da integral J para um material 

dúctil(10). 

A curva de resistência pode ser gerada com a utilização de vários corpos-de-prova ou com um 

único corpo-de-prova. 

Extensão da Trinca

Iniciação

Embotamento

Extensão da Trinca

Iniciação

Embotamento
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Na técnica de vários corpos-de-prova uma série de amostras idênticas são carregadas, cada 

uma em um nível de carga distinto e, posteriormente, descarregadas.  Algum crescimento 

estável de trinca vai ocorrer em boa parte destas amostras. Este crescimento de trinca é 

marcado por oxidação em um forno ou trincamento por fadiga, ambos os procedimentos são 

realizados após o ensaio. Cada corpo-de-prova é então fraturado, e a extensão da trinca é 

medida na superfície de fratura. 

A técnica de um único corpo-de-prova utiliza a determinação da flexibilidade elástica (inverso 

da rigidez), conforme ilustrado na Figura 4.21.  Essa Figura foi gerada a partir do registro da 

carga aplicada em função do deslocamento (flecha) da linha de carga. O comprimento de 

trinca vai ser calculado em intervalos regulares durante o teste, através de descarregamentos 

parciais e de medição da flexibilidade elástica.  Com o crescimento da trinca o corpo-de-prova 

vai se tornando cada vez menos rígido.  A norma de ensaio fornece uma expressão 

polinomial, que relaciona a flexibilidade elástica com a razão a/W. Este procedimento requer 

tamanhos de trinca relativamente grandes, 0,50 ≤ a/W ≤ 0,70, porque a técnica de medição  da  

flexibilidade elástica não é suficientemente sensível para a/W < 0,50.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 - Método de descarregamento do corpo-de-prova para determinação do tamanho 

da trinca (10). 

Assim, a integral J é dividida em duas componentes, uma elástica e uma plástica: 

J = Jel + Jpl                (4.1) 

A componente elástica será computada a partir da sua relação com o fator de intensidade de 

tensão a seguir, e com a definição geral para K.  
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J = K2 / E’                (4.2) 

E’ = E - tensão plana; E’ = E/(1-ν2)  - deformação plana  

A componente plástica em cada ponto da curva de resistência pode ser estimada pela área 

plástica situada abaixo da curva carga x deslocamento: 

Jpl = η (Apl / Bbo)                (4.3) 

onde η é uma constante adimensional, Apl é a área plástica abaixo da curva carga x 

deslocamento - Figura 4.22,  e  bo  é  o comprimento do ligamento remanescente do corpo-de-

prova.  Para um corpo-de-prova C(T) ,  

η  =  2 + 0,522 bo/W              (4.4) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Energia plástica absorvida em um teste de J1c
 (10). 

 

Deve-se notar que as equações anteriores se referem ao comprimento inicial de trinca, e não 

relacionam J com o crescimento de trinca.  Desta forma, está-se determinando o início da 

propagação estável da trinca. 

Posto isto, determina-se um valor provisório JQ ,  conforme  ilustra  a  Figura  4.23  Linhas de 

exclusão são desenhadas para valores ∆a = 0,15mm e ∆a = 1,5mm. Estas linhas possuem uma 

inclinação igual a 2σY, onde σY é a tensão de escoamento do material, definida como média 

entre o limite de escoamento e o limite de resistência. Esta inclinação corresponde 

aproximadamente à componente de extensão de trinca devida ao embotamento da ponta da 
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trinca, em oposição ao rasgamento dúctil. Uma linha horizontal de exclusão é definida no 

máximo valor de J: 

Jmax = bo σY / 15                (4.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 - Determinação de JQ a partir da curva J-R(10). 

Todos os pontos que caírem dentro das linhas de exclusão são ajustadas para uma expressão 

potencial: 

J = C1 (∆a) C2                 (4.6) 

 

O valor de JQ será definido como interseção entre a curva representada pela equação anterior e 

a reta inclinada a partir de ∆a = 0,2mm. Daí, JQ = Ji uma vez atendido o requisito de 

dimensões do corpo-de-prova: 

B, bo ≥ 25 JQ / σY             (4.7) 
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De acordo com a norma(29) quando ocorre menos de oito pontos entre as linhas de exclusão, 

um único ponto de tenacidade à fratura pode ser obtido, denominado Jqu. Além disso, parte de 

uma curva R pode ser desenvolvida ou o último ponto pode ser usado como um valor de 

iniciação de tenacidade J1c. J é calculada no ponto final, onde ocorre instabilidade, utilizando 

as fórmulas para o método básico. Estas fórmulas devem ser utilizadas para avaliar um único 

valor J, não importa qual o método utilizado no teste. Este ponto é um valor Ju. 

 

4.5.4 – Ensaio de Propagação de Trinca por Fadiga 

 

Atualmente, a característica de fadiga que tem recebido a maior atenção pela Engenharia 

Estrutural é a taxa de propagação de trinca. A maioria das modernas estruturas pode ser 

projetada com a hipótese de que está presente na estrutura um defeito de dimensões abaixo 

dos limites de detecção por testes não destrutivos. A taxa de crescimento deste defeito, antes 

que ele alcance um tamanho instável, determina então o período de inspeção da estrutura. 

Materiais com uma melhor resistência à propagação de trinca por fadiga admitiriam maiores 

intervalos entre períodos de inspeção ou a capacidade para trabalhar com tensões mais 

elevadas e pesos reduzidos(10). 

A avaliação da taxa de propagação de trinca é conduzida em uma máquina do tipo servo-

hidráulica. Corpos-de-prova cuidadosamente pré-trincados (conforme o ensaio para 

determinação da tenacidade) são ciclados em torno de uma tensão média e de acordo com 

uma razão R (= σmin/σmax ), e o  comprimento  de trinca é monitorado durante o  ensaio.  A 

partir deste ensaio, gera-se o gráfico comprimento de trinca como uma função do número de 

ciclos de fadiga, esquematizado na Figura 4.24. 

A partir desse gráfico aplicam-se os conceitos da mecânica de fratura elástica linear, e 

trabalha-se com o gráfico taxa de propagação de trinca da/dN como uma função do fator 

cíclico de  intensidade de tensões ∆K (Kmax - Kmin). A relação da/dN x ∆K é apresentada  em 

um gráfico com escalas logarítmicas e fornece  para  a  maioria dos materiais uma curva 

sigmoidal, conforme esquematizado na Figura 4.25. Esta figura mostra que o processo de 

propagação de trinca por fadiga é dividido em três regiões(10,30,31,38).  
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Figura 4.24 - Curvas tamanho de trinca x número de ciclos de fadiga, mostrando o efeito do 

nível de tensão aplicado(10). 

 

 
Figura 4.25 – Curva sigmoidal de propagação de trinca por fadiga(10). 

 
Dentro da região I a taxa de propagação de trinca torna-se cada vez menor com o decréscimo 

de ∆K. Existe nesta região, o limiar ∆Kth (threshold), abaixo do qual as trincas não crescem. 

Neste caso, a trinca não avança de uma quantidade definida por ciclo, mas de maneira bem 
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mais complexa. A microestrutura e as condições de carregamento influenciam fortemente o 

limiar ∆Kth. Nesta região, as taxas de propagação de trinca correspondem aos primeiros 

estágios da formação e da propagação da trinca. 

Na região II, o comportamento é normalmente caracterizado por uma relação linear entre 

log(da/dN) e log(∆K). Nesta região, a trinca geralmente cresce através do avanço de uma 

quantidade definida por ciclo de tensão.  Para esta situação, a microestrutura e as condições de 

carregamento não são tão importantes. 

  O estágio final da propagação da trinca está caracterizado pela região III, quando ∆K (ou 

mais especificamente Kmax) aproxima-se da tenacidade à fratura do material.  Esta região 

sofre grande influência da microestrutura e das condições de carregamento. 

Em todos os ensaios de propagação de trinca por fadiga a carga máxima é calculada de tal 

forma a se ter a propagação da trinca sempre no regime linear-elástico.  

A medição do comprimento de trinca é realizada pelo método indireto da determinação da 

flexibilidade elástica do corpo-de-prova. No lugar da observação visual, o comprimento da 

trinca é estimado, usando-se uma equação polinomial que correlaciona o comprimento da 

trinca com a rigidez do corpo-de-prova, ou melhor, o seu inverso – flexibilidade – para uma 

dada geometria do corpo-de-prova(10,30,31,38).  

Durante o teste de fadiga, um clip on gage (transdutor) é colocado na “boca” do corpo-de-

prova. Desta forma, registra-se instantaneamente o gráfico de carga aplicada. A partir deste 

gráfico, calcula-se o valor correspondente para o comprimento de trinca. 

Seguem-se as etapas mais detalhadas. 

 

 - Determinação da curva da/dN x∆K 

 

Os ensaios de fadiga forneceram curvas de tamanho de trinca a como função do número de 

ciclos de fadiga, esquematizada na Figura 4.26. A partir dessas curvas, foram obtidos gráficos 

de velocidade de propagação de trinca da/dN como função do fator cíclico de intensidade de 

tensão ∆K. 
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Figura 4.26 - Curva esquemática, tamanho de trinca em função da vida do material. 
 

A medição do comprimento de trinca foi realizada pelo método indireto da determinação da 

flexibilidade elástica (compliance) do corpo-de-prova. No lugar da observação visual, o 

comprimento da trinca é estimado usando-se uma equação polinomial que correlaciona o 

comprimento da trinca com a rigidez do corpo-de-prova para uma dada geometria do corpo-

de-prova. Existe uma relação direta entre o comprimento de trinca e a flexibilidade elástica 

que, para o corpo-de-prova empregado neste trabalho, é a seguinte. 

 

A / W = 1,001 – 4,6695U+18,460 (U)2 – 236,82 (U)3 + 1214,9 (U)4 – 2143,6 (U)5   (4.8) 

 

Em que a/W é o comprimento de trinca normalizado pela largura do corpo-de-prova e U é 

dado por: 

U = 1 / (BEV/P)1/2 + 1                  (4.9) 

 

em que, B é a espessura do corpo-de-prova; E é o módulo de Young do material; V é o 

deslocamento de abertura de 

trinca (COD); P é a carga aplicada; 

V/P é a inclinação da 

curva COD x Carga, tomada 

durante o ensaio, conforme a 

Figura 4.27. 
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Figura 4.27 – Gráfico carga aplicada em função de COD (10). 
 
Como todos os materiais estudados apresentaram um fechamento de trinca relativamente 

apreciável, na região do limiar ∆Kth, tomou-se o cuidado de calcular a inclinação desta curva 

entre 90 e 50% da carga máxima. Desta forma, durante todo o ensaio de fadiga teve-se certeza 

que a equação (B) foi aplicada para a trinca totalmente aberta. 

 

A partir deste gráfico, calculou-se o valor de U, e o correspondente valor para o comprimento 

de trinca. 

 
O cálculo da velocidade de propagação de trinca da/dN é realizado através do método de 

diferenciação da secante à curva tamanho de trinca versus número de ciclos, como mostra a 

Figura 4.28. 

 

da/dN = ai+1 – ai/ Ni+1 - Ni (4.10) 

 

O fator ∆K é calculado por intermédio da seguinte expressão: 

 

                                                                           (4.11) 

 

em que: 
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                                                                                                            (4.12) 

a/W é a relação entre o tamanho de trinca e a largura do corpo-de-prova 

 

A determinação do limiar ∆Kth de início de propagação de trinca consiste em ensaios com 

decréscimo gradual e automático do valor de ∆K aplicado. Neste caso, utiliza-se a seguinte 

expressão para o controle de ∆K: 

 

                                                          (4.13) 

 

onde C é o gradiente normalizado de K, neste caso negativo e igual a – 0,08 mm -1, e n é um 

número de ciclos específico. Assim, inicia-se o ensaio com um certo valor de ∆K, que vai 

diminuindo progressivamente. O valor de ∆Kth é calculado, a partir de uma regressão linear 

entre, pelo menos, cinco pontos de da/dN entre 10 -6 e 10 -7 mm/ciclo. 

 

 
Figura 4.28 - Método de diferenciação da secante. 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.1 – Modelamento Matemático da Curva de Propagação de Trinca de Fadiga (32, 33, 34, 35, 

36, 37) 

)] (exp[ 00 aaCKK nn −∆=∆ 
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Vários modelos matemáticos têm sido propostos para descrever a propagação da trinca de 

fadiga, a partir da curva da/dN como uma função de ∆K, e alguns deles consideram os efeitos 

de ∆Kth, Kc e da carga média quantificada pelo parâmetro R ou por Kmax  = ∆K/(1-R).  

 

Os modelos matemáticos de Priddle e Collipriest descrevem o comportamento da curva nas 

três regiões, dados pelas equações (4.14) e (4.15), respectivamente, 
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onde C e n são constantes do material que dependem da tensão média e das condições 

ambientais, R é a razão entre as tensões (R = 0,1 neste trabalho), Kc é o fator intensidade de 

tensão crítico para o material (tenacidade a fratura). 

 

Miranda propôs uma modificação no modelo de Collipriest, cuja equação (4.16) foi utilizada 

neste trabalho. 
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O modelo matemático de Forman descreve o comportamento da curva nas regiões II e III 

dado pela equação (4.17): 

KK)R1(
K.C
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O modelo de Paris e Erdogan descreve o comportamento da curva sigmoidal apenas na região 

II, supondo uma relação alométrica entre da/dN como uma função de ∆K dada pela equação 

(4.18), 

 

nK.C
dN
da

∆=
                                            (4.18) 

 

onde C e n são constantes do material e ∆K é o fator de intensidade de tensão. 

 

Os modelos de Forman e de Paris geram previsões conservativas, mas é de uso prático quando 

a propagação da trinca estiver na região II. 

 

4.6 – Mecanismos de Falha  

 

Dentre os mecanismos de falha existentes, destaca-se três, que são os seguintes: 

• Trincas originadas por fadiga térmica; 

• Trincas originadas por fadiga; 

• Desgaste. 

 

A seguir, cada um desses mecanismos será explorado. 

 

4.6.1 - Trincas Originadas por Fadiga Térmica 

 

De acordo com a literatura, quando um determinado corpo (fixo em suas extremidades) está 

sujeito a tensões térmicas gerada pelo seu resfriamento ou aquecimento (contração ou 

dilatação) de forma cíclica, ou seja, repetitivas dentro de um intervalo de tempo, afirma-se 

que esse corpo está sob fadiga térmica(10, 21, 38). 
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A fadiga térmica faz com que o componente entre em regime de dilatação e contração 

periodicamente. Esse regime conduz o componente a deformações elásticas, e algumas vezes, 

pode agregá-lo deformações da ordem plástica e permanente. 

Experimentos mostram que, quando a diferença de temperatura dentro de um ciclo térmico é 

grande, poderá iniciar-se no componente a nucleação de trincas. Essas trincas são nucleadas a 

partir da concentração de tensões aplicadas ao componente pelas dilatações e compressões. 

A temperatura é o principal parâmetro que controla a fadiga térmica. Ela pode influenciar a 

fadiga térmica do material de diferentes formas: 

• Causando expansão volumétrica; 

• Causando tensão compressiva ou expansiva; 

• Reduzindo a resistência do material; 

• Causando transformações de fases. 

 

O rápido aquecimento ou resfriamento aumenta a taxa de variação da temperatura 

aumentando assim o estado de tensão, que por sua vez leva a uma condição mais crítica de 

fadiga térmica. As tensões associadas a um ciclo de fadiga são usualmente 60 a 80% da 

tensão de resistência do componente(39,40,41,42,43) . 

A temperatura máxima ou de pico do ciclo térmico causa diminuição da tensão de 

escoamento, da resistência à fluência e pode ainda acarretar perda de dureza por revenimento 

da microestrutura do aço. 

O tempo em que o material é mantido em temperatura, na faixa de pico, pode levar a 

transformações metalúrgicas, tal como o aumento do tamanho de grão e precipitação de 

carbonetos secundários. 

Para cada 50°C de incremento na temperatura máxima, o risco de falha aumenta. O número 

de ciclos que precedem à falha varia inversamente com a temperatura. Ainda, em se tratando 

de elevadas temperaturas, acima de 500°C ocorre oxidação interna e externa reduzindo assim 

a resistência à fadiga térmica.  

Outra forma de abordagem de fadiga térmica que a literatura apresenta é a fadiga térmica 

superficial. A ciclagem térmica aplicada à superfície de um componente adere a esse um 

comportamento de expansão e compressão constantes. Entretanto, como o centro do material 
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está sujeito a uma tensão térmica diferenciada, faz com que a dilatação térmica da superfície 

gere concentrações de tensões no interior do componente, nucleando trincas. 

Independente do tipo de formação de trincas originadas por fadiga térmica, esse 

comportamento pode reduzir a vida útil do componente conduzindo-o a falha 

prematura(6,44,45,46, 50,51). 

 
 
4.6.2 - Trincas Originadas por Fadiga  

 

O material está sob fadiga, quando recebe um carregamento mecânico que geram variações de 

tensões e deformações (mesmo em níveis abaixo da tensão de escoamento), de maneira 

cíclica, dentro de um intervalo de tempo. Esta ocorre, geralmente, em um nível de tensão 

inferior ao limite de escoamento para uma carga estática e após um longo período de tensão 

repetitiva ou ciclo de deformação. A fadiga é a maior causa individual de falhas em metais, 

atingindo cerca de 90% destas falhas. 

O processo contínuo de fadiga pode resultar em alteração na estrutura do material, de forma 

progressiva, culminando em nucleação de trincas. Esse tipo de falha também pode ocasionar 

redução na vida útil do componente conduzindo-o a falha prematura. 

O processo de fadiga apresenta-se em três fases distintas, sendo(9, 10, 38): 

• Nucleação de trinca; 

• Propagação de trinca; 

• Fratura ou falha final. 

 

O comportamento de um material sujeito à fadiga é função de fatores tais como composição 

química, processamento termo-mecânico do material, microestrutura, morfologia, inclusões, 

precipitados, textura, segunda fase, entre outras.  

A nucleação de trincas de fadiga é controlada pela deformação plástica cíclica microscópica e 

localizada. Em geral, essas trincas nucleiam nas superfícies livres de metais expostos ao 

carregamento cíclico, devido a tensões externas aplicadas ou tensões geradas por variações 

periódicas de temperatura. Isso ocorre, pois a deformação plástica cíclica é maior nas 
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superfícies livres, em função das maiores tensões geradas e ao menor grau de restrição à 

deformação dessas regiões. Outros fatores que provocam a nucleação destas trincas são as 

presenças de defeitos internos ou segundas fases na microestrutura.  

Os sítios nucleadores de trincas de fadiga mais comuns são: 

• Contornos de grão; 

• Bandas de deformação; 

• Partículas de segunda fase. 

 

Nos materiais que apresentam partículas de segunda fase em sua microestrutura, essas são 

sítios preferenciais de nucleação de trincas. A propagação destas trincas se inicia a partir da 

presença de deformação plástica. Inicialmente, elas possuem dimensões da ordem de alguns 

grãos do material e apresentam direções de propagação de 45° em relação à tensão de tração 

principal. No início da propagação não há formação de estrias de fadiga regularmente 

espaçadas. 

Na segunda etapa de propagação das trincas há a formação da maior parte da superfície de 

fratura numa direção perpendicular à direção de aplicação da tensão de tração principal. Esta 

superfície formada apresenta marcas irregulares, chamadas estrias, que indicam a posição da 

frente da trinca de fadiga termo-mecânica a cada ciclo. As estrias de fadiga são relativamente 

planas e possuem aparência de clivagem quando formadas num meio agressivo. Por fim, 

ocorre um processo de fratura frágil ou dúctil, dependendo da tenacidade do material(46,47, 52). 

 

4.6.3 - Desgaste  

 

O mecanismo de falha por desgaste de um determinado componente pode ocorrer de forma 

natural (em função da forma e ambiente em que esse componente encontra-se), bem como de 

forma forçada, levando o componente ao fim de vida útil prematuro. 

As superfícies dos materiais, em linhas gerais, não são totalmente regulares e planas. Essa 

rugosidade superficial, ocasionada pelo próprio desgaste natural, pode criar pontos de 

concentrações de tensões. A concentração de tensões, conseqüentemente, levará a nucleação 
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de trincas no componente. O desgaste pode-se apresentar sob vários aspectos, dependendo da 

sua origem, sendo os principais(10, 11, 49,50): 

• Por vibração; 

• Poe erosão; 

• Por aderência; 

• Por abrasão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS  
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Nesse capítulo será apresentado um breve histórico do mandril, o material objeto de estudo, 

bem como a metodologia utilizada na realização dos ensaios dessa dissertação. 

 

5.1 – Considerações Relativas às Trincas nos Segmentos do Mandril da 

Bobinadeira da ArcelorMittal Tubarão 

 

O LTQ da ArcelorMittal Tubarão possui quatro conjuntos de mandril, sendo que dois 

encontram-se em serviço e dois são mantidos como sobressalentes. 

De acordo com o fornecedor do equipamento, um conjunto de mandril tem vida útil média de 

3.000.000 t, devendo ser reparado, de forma preventiva, na metade de sua campanha. 

Abaixo segue um breve histórico sobre a campanha de trabalho de cada conjunto, a saber: 

• MANDRIL Nº. 1  

Esse mandril iniciou-se sua operação em 31/08/2002, no start-up do LTQ, em atividade na 

bobinadeira nº. 01. Com 1.196.800 t. foi reparado na SMS-Demag.  

Atualmente os segmentos acumulam 2.276.056 t., estando em reparo na SMS DEMAG 

(fratura do furo de fixação da alavanca de acionamento).  

• MANDRIL Nº. 2  

Esse mandril iniciou sua operação em 31/08/2002, no start-up do LTQ, em atividade na 

bobinadeira nº. 02. Com 1.637.822 t. foi reparado na SMS-Demag.  

Os segmentos acumularam 3.485.718 t. até serem trocados. 

 

 

• MANDRIL Nº. 3 
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Esse mandril iniciou sua operação em 03/05/2004, na bobinadeira nº. 01. Em 2005, com 

2.056.288 t foi retirado de operação (fratura em um dos segmentos). Os conjuntos de 

segmentos apresentam uma malha de trincas na superfície, conforme a Figura 5.1, sendo que 

o mandril nº. 03 sofreu uma fratura, conforme mostrado na Figura 5.2 (a). Esse segmento foi 

o objeto de estudo desta proposta. 

• MANDRIL Nº. 4 

Este mandril entrou em operação na bobinadeira nº. 02 no dia 05/12/2006, onde permanece e 

acumula uma produção de 659.100t.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Fotografia do segmento do mandril que se fraturou. 

 

Figura 5.2 – (a) Fotografia do segmento do mandril que fraturou e (b) de um íntegro. 

 

Malha de 
trincas na 
superfície 
do 
segmento 
do mandril 

(a) (b) 
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5.2 – Corpos-de-prova 

 

Para a realização dos diversos ensaios, que serão detalhados posteriormente, foram utilizadas 

amostras retiradas do segmento do mandril da bobinadeira, após estar submetido a ciclos 

térmicos durante a operação de bobinamento e sofrido fratura catastrófica.  

Foram retiradas amostras em três regiões distintas, sendo: região isenta de trinca (denominada 

de SAn); região próxima a superfície de fratura (denominada de SAf) e a parte que foi 

denominada de “cabeça” do segmento, conforme mostra a seção II do esquema representativo 

da Figura 5.3. 

Na região denominada de SAn foram retiradas amostras para os ensaios de análise química, 

tração, impacto, microscopia, dureza, microdureza e ultra-som. 

Na região denominada de SAf foram retiradas amostras para os ensaios de microscopia, 

dureza, microdureza, ultra-som, tração e impacto. 

Na região denominada “cabeça” do segmento foram retiradas amostras para os ensaios de 

fadiga térmica, tenacidade à fratura e crescimento de trinca por fadiga. 

As seções III e IV de amostragem são específicas para a realização dos ensaios de dureza e 

microdureza, com dimensões de 15x15x15mm, identificadas na ordem crescente da superfície 

para o interior do segmento.  

O ensaio de líquido penetrante foi realizado ao longo de todo o segmento do mandril, bem 

como nas amostras ensaiadas após a simulação de fadiga térmica.  

O ensaio de medição do ciclo térmico foi realizado com outro mandril em regime normal de 

trabalho, em duas condições: sem resfriamento do mandril à água e com resfriamento do 

mandril à água (condição normal). 
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Figura 5.3 – Seqüência de preparação das amostras para ensaios. 

 

5.3 – Ensaio de Líquido Penetrante 

 

Objetivando avaliar a malha de trinca superficial existentes nos segmentos do mandril foram 

feitos ensaios de líquido penetrante ao longo de todo o segmento do mandril. 

O ensaio de líquido penetrante foi realizado nas duas partes fraturadas do segmento do 

mandril. Nas Figuras 5.4 e 5.5a são evidenciadas algumas etapas do ensaio.  

O ensaio foi realizado na oficina central da ArcelorMittal Tubarão. 

Foi realizada uma limpeza da superfície do segmento com o removedor E 59. Em seguida foi 

aplicado o líquido penetrante VP-31. Após o tempo de penetração do líquido (12 minutos – de 

acordo com o padrão interno ArcelorMittal Tubarão) foi realizada a limpeza superficial do 

excesso do líquido avermelhado. Depois, foi aplicado o revelador D 70. 
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Figura 5.4 – (a) Etapas de limpeza e (b) aplicação do líquido no ensaio de líquido penetrante. 

A Figura 5.5 b apresenta uma fotografia de uma parte do segmento próximo à região de 

fratura.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – (a) Etapas de aplicação do revelador e (b) fotografia de uma parte do segmento 

próximo à região de fratura. 

Objetivando avaliar possível formação de malha de trinca superficial existentes nas amostras 

ensaiadas após a simulação de fadiga térmica, foram feitos ensaios de líquido penetrante ao 

longo de todas as amostras. 

(a) (b) 

(b) 

(a) (b) 
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5.4 – Ensaio de Medição da Malha de Trinca 

 

A medição de malha de trinca foi feito na superfície do mandril, em uma região muito 

próxima à região de fratura, na face de contato tira-mandril, no centro da largura, em uma 

região de 40x40mm.  

Foi realizado o ensaio de líquido penetrante para auxiliar na revelação das trincas.  

 

5.5 – Ensaio de Ultra-Som 

 

Objetivando avaliar a profundidade das malhas de trincas e possíveis trincas/descontinuidades 

sub-superficiais existentes nos segmentos do mandril foram feitos ensaios de ultra-som em 

uma amostra retirada em região isenta de trabalho e em outra região próxima à fratura. 

O ensaio de ultra-som foi realizado na oficina central da ArcelorMittal Tubarão, de acordo 

com a norma interna da ArcelorMittal Tubarão PO-ENG-EEME-MP-0002. 

Foi realizada uma limpeza da superfície do segmento. Após esse momento foi aplicado um 

óleo acoplante ao longo da superfície das amostras a serem analisadas, iniciando-se o ensaio. 

Foi utilizado um cabeçote do tipo USM-35, aplicando um ângulo de 0º, varrendo toda a 

superfície das amostras. O transdutor utilizado foi do tipo MSEB-4HB B4SN e a metodologia 

adotada foi a conhecida como pulso-eco.  
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5.6 – Medição de Perfil Térmico do Mandril 

 

Com o intuito de avaliar o ciclo térmico ao qual o segmento está submetido em regime de 

trabalho foram realizadas medições de temperaturas nas superfícies do segmento do mandril 

durante os intervalos de laminação, abrangendo desde a saída da bobina do mandril até a 

chegada da próxima bobina. 

As medições foram feitas através de pirômetro óptico, sendo coletados os dados e registrados 

através de carta gráfica.  Para a realização desse ensaio foram coletados dados levando-se em 

consideração os diversos tipos de aços, e por conseqüência, as diversas temperaturas de 

bobinamento. 

Para se obter o ciclo térmico completo em que o segmento está sujeito, sob serviço, seria 

necessário manter um medidor de temperatura no interior do mandril durante um determinado 

intervalo de tempo. Entretanto, isso não foi possível devido ao projeto do mandril. 

Foram feitas cinco medições de perfil térmico do mandril em regime de trabalho, 

representando aqueles materiais que são mais produzidos. As medições foram feitas com 

resfriamento à água do mandril (condição normal) e com resfriamento natural (devido a 

confiabilidade e facilidade de se medir por não haver interferência da água). 

Com isto, determinaram-se de forma aproximada as temperaturas cíclicas em que o segmento 

está sujeito. O resultado desse ensaio foi utilizado como base para a simulação de fadiga 

térmica. 

 

5.7 – Análise Fratográfica 

 

Para a realização desse ensaio utilizou-se um Microscópio Eletrônico de Varredura modelo 

JEOL JSM-5510 da EM-UFOP, mostrado na Figura 5.6, através do qual analisaram-se as 

diferentes superfícies de fratura da região fraturada do mandril, bem como dos corpos-de-

prova ensaiados. 
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Figura 5.6 – Fotografia do microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM-5510 da EM-

UFOP. 

 

5.8 – Analise Química 

 

O ensaio foi realizado no laboratório químico da ArcelorMittal Tubarão. 

Esse ensaio consistiu na determinação da composição química do aço. Esta etapa foi realizada 

através da utilização de um espectrômetro de plasma. 

 

5.9 – Análise via Microscopia 

 

As amostras foram avaliadas por microscopia ótica e eletrônica de varredura, com o objetivo 

de identificar as principais fases presentes no aço, verificar a possível presença de 

precipitados e caracterizar as superfícies de fratura da falha e das amostras após os ensaios. 

Os ensaios foram realizados nos laboratórios da UFOP. 
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5.9.1 - Análise via Microscopia Ótica 

 

Para revelar a microestrutura foi utilizado o ataque químico com reativo Vilella. Este reativo é 

composto de uma solução de 2g de ácido pícrico, 100ml de álcool etílico e 5ml de ácido 

clorídrico. O ataque foi feito pela imersão da superfície polida na solução por vinte e cinco 

segundos. 

Foi utilizado o ataque químico de Murakami com o objetivo de revelar os precipitados. Este 

reagente é composto de 10g de ferricianeto de potássio (K3Fe(CN6)), 10g de hidróxido de 

potássio (KOH) e 100ml de água destilada. O ataque foi realizado por imersão das amostras 

na solução em ebulição, durante 6min. 

Para a metalografia foram utilizadas lixas com granulometria 100, 220, 320, 400, 600, 800 e 

1200. O polimento foi realizado utilizando pasta de diamante, com granulometria de 3 e 1µm. 

 

5.9.2 - Análise via Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As amostras foram avaliadas por MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura)da UFOP, com 

o objetivo de caracterizar as superfícies de fratura da falha e das amostras após os ensaios. 

Para esta análise, as amostras foram limpas em ultra-som, imersas em acetona durante 15 

minutos. 

 

5.10 – Difração de Raios X 

 

As amostras foram analisadas por difração de raios-X, com o objetivo de identificar as fases 

presentes no aço em estudo. Os ensaios foram realizados nos laboratórios da UFOP. As 

amostras para esta análise mediam 15mm de largura, 15mm de comprimento e 2mm de 
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espessura. Elas foram preparadas utilizando lixas com granulometria 100, 220, 320, 400, 600, 

800. A radiação utilizada foi a K-alpha do Fe ( )Å93604,1=λ . 

 

5.11 – Propriedades Mecânicas  

 

Para a caracterização das propriedades mecânicas convencionais do aço em estudo, foram 

realizados os ensaios de tração, impacto, dureza e microdureza, como descritos a seguir. 

 

5.11.1 – Ensaio de Tração 

 

O ensaio de tração foi realizado no laboratório de teste mecânico da ArcelorMittal Tubarão à 

temperatura ambiente. 

Foram realizados ensaios de tração para se ter uma caracterização mecânica inicial do aço em 

estudo, além de gerarem dados para os ensaios de fadiga e tenacidade. Com estes ensaios 

determinou-se o limite de escoamento, o limite de resistência, o alongamento total e a redução 

de área. 

A direção de corte dos corpos-de-prova para o ensaio de tração foi a direção transversal do 

segmento do mandril (no sentido do raio). A Figura 5.7 mostra as dimensões dos corpos-de-

prova. As pontas dos corpos-de-prova são do tipo roscadas (M16). Foram utilizados 3 corpos-

de-prova para cada situação (SAn e SAf), de acordo com a norma ASTM E8(58). 

 

 
 

 

 

 
DDD
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A (comprimento da seção reduzida) (80,00) mm 

B (comprimento das cabeças) (24,0) mm 

C (Rosca das cabeças) M16 

D (comprimento total) (148,0) mm 

R (Raio de concordância) (10,0) mm 

W (diâmetro útil) (12,5)mm 

 

Figura 5.7- Corpo-de-prova de tração convencional (seção reduzida). 

 

5.11.2 – Ensaios de Dureza e Microdureza 

 

As propriedades mecânicas das amostras foram avaliadas através das medições de dureza 

Vickers ao longo da espessura do segmento do mandril.  A carga utilizada no ensaio de dureza 

Vickers foi de 50kgf. Para preparação das amostras foram utilizadas lixas com granulometria 

de 100, 220, 320, 400 e 600. 

Foram realizadas medições de microdureza Vickers apenas com o objetivo de confirmar a 

presença de precipitados. A carga utilizada no ensaio de microdureza Vickers foi de 10gf. 

Para preparação das amostras foram utilizadas lixas com granulometria de 100, 220, 320, 400, 

600, 800 e 1200. O polimento foi realizado utilizando pasta de diamante, com granulometria 

de 3 e 1µm. Os ensaios foram realizados nos laboratórios da UFOP. 

 

5.11.3 – Ensaio de Impacto do Tipo Charpy 

 

O ensaio de impacto Charpy foi realizado no laboratório de teste mecânico da ArcelorMittal 

Tubarão, à temperatura ambiente.  

A direção de corte dos corpos-de-prova para o ensaio de tração foi a direção transversal do 

segmento do mandril (no sentido do raio). A Figura 5.8 mostra as dimensões dos corpos-de-

prova. 
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Figura 5.8 – Amostra de ensaio de impacto. 

 
Os ensaios, bem como os corpos-de-prova foram feitos de acordo com a norma ASTM 

E23(60). Apesar da norma solicitar cinco corpos-de-prova para cada situação (SAn e SAf), em 

função de pouco material disponível para ensaio, foram feitos apenas três medições para cada 

situação. 

 

5.12 – Tenacidade a Fratura - Ensaios de integral J 

 

Os ensaios de tenacidade a fratura foram realizados no laboratório do DEMET da Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto-MG (UFOP). 

Os ensaios de integral J foram realizados em uma máquina do tipo servo-hidráulica MTS de 

10 t., com monitoramento através de computador, à temperatura ambiente, em torno de 23ºC e 

com umidade relativa em torno de 60%. A medição da carga aplicada no corpo-de-prova 

durante o ensaio foi feita pela célula de carga da própria máquina, enquanto que para se medir 

o deslocamento, foi usado um clip on gage. Foram ensaiadas cinco amostras do segmento do 

mandril, retiradas na região denominada de “cabeça” do mandril. Os corpos-de-prova para a 

realização do ensaio de integral J foram confeccionados com a geometria do tipo compact 

tension – C(T), conforme Figura 5.9.  
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CP Nf af Pmax final Pmax Kmax final Kmax
ciclos mm kgf kgf MPa.m1/2 MPa.m1/2

1 51285 25 653 1332 25 37
2 45132 25 651 1210 25 35
3 42734 25 648 1213 25 35
4 46017 25 650 1211 25 35
5 40967 25 651 1215 25 35

 

Figura 5.9– Esquema do corpo-de-prova C(T), usado para ensaio de integral J (em mm). 

As dimensões dos corpos-de-prova mostrados na Figura 5.9 se baseiam na norma ASTM 

E1820(28).  

A orientação dos corpos-de-prova foi no sentido transversal do segmento do mandril (no 

sentido do raio). 

Os ensaios foram realizados com corpos-de-prova com entalhe lateral, onde a espessura foi 

reduzida de 25%.  

Inicialmente, foi confeccionada a pré-trinca de fadiga, conforme estabelece a norma ASTM 

E1820. Esses dados são mostrados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Dados da pré-trinca de fadiga das cinco amostras. 
 

 

 

 

CP : corpo-de-prova; 

Nf: número de ciclos; 

af : tamanho da pré-trinca de fadiga; 

Pmax final: carga máxima final; 

Pmax: carga máxima; 
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Kmax final: valor de K máximo final; 

Kmax: valor de K máximo. 

 

Após a confecção da pré-trinca de fadiga, iniciou-se o carregamento objetivando conhecer a 

curva J x ∆a (crescimento de trinca).  

Através de uma rotina computacional calculou-se uma curva normalizada individual para o 

corpo-de-prova através dos pares de dados carga e deslocamento da linha de carga e tamanho 

inicial e final da trinca. Uma vez definida essa curva, ficou estabelecida uma relação única 

entre carga, deslocamento e comprimento de trinca que permitiu a obtenção da curva JR. 

 

5.13 – Ensaio de Propagação de Trinca por Fadiga 

 

Os ensaios de propagação de trincas por fadiga foram realizados no laboratório do DEMET da 

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto-MG. 

Foram ensaiadas três amostras, na máquina MTS servo–hidráulica de 10 toneladas. A Figura 

5.10 apresenta o equipamento utilizado para os ensaios de fadiga. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.10 - Máquina MTS de ensaios mecânicos do DEMET/EM/UFOP. 

Os corpos-de-prova para os ensaios de fadiga foram confeccionados de acordo com a norma 

ASTM E647–00(31). A Figura 5.11 mostra um esquema do corpo-de-prova utilizado. 
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Figura 5.11 - Esquema mostrando a geometria dos corpos-de-prova utilizados para os ensaios 

de fadiga (mm). 

 
As amostras foram retiradas no sentido transversal (sentido do raio) do segmento do mandril. 

A pré-trinca de fadiga exigida nos corpos-de-prova foi inserida de acordo com a norma 

ASTM E647–00, com um tamanho igual a 3,0mm. Após os corpos-de-prova serem pré-

trincados eles foram submetidos a uma ciclagem em torno de uma tensão média e de acordo 

com uma razão R (= σmin/σmax ) igual a 0,1. O comprimento da trinca foi monitorado durante 

todo o ensaio através de um clip on gage (transdutor) que foi colocado na “boca” do corpo-

de-prova. A freqüência dos ensaios foi de 30 Hz e a temperatura dos ensaios foi de 25ºC. 

Na Figura 5.12 pode-se observar um corpo-de-prova durante a realização do ensaio. 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Corpo-de-prova durante a realização do ensaio. 
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5.14 – Ensaio de Fadiga Térmica 

 

Os ensaios de fadiga térmica foram realizados no Centro de Pesquisas de uma empresa do 

grupo ArcelorMittal, chamada ArcelorMittal Stainless Europe, localizada em Isbergues 

(França). As máquinas foram construídas pelo próprio Centro de Pesquisas, em bancadas de 

teste. 

Para a confecção dos corpos-de-prova, foram retiradas tiras de 20 x 140mm no sentido 

transversal do segmento do mandril (sentido do raio), com espessura de 3,00mm. Foi feito um 

entalhe central de 20mm e 1,50mm de espessura. A Figura 5.13 mostra as dimensões desses 

corpos-de-prova. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Detalhes do corpo-de-prova do ensaio de fadiga térmica. 

 

A próxima fase foi gerar ciclos alternados de aquecimento e de resfriamento. O aquecimento 

foi feito através de uma resistência elétrica (submetida à corrente elétrica), sendo aquecido o 

corpo-de-prova pelo efeito joule. A temperatura foi medida através de termopares instalados 

em contato com o corpo-de-prova. O resfriamento foi realizado de forma natural, ou seja, ao 

ar. Em todas as amostras não houve tempo de permanência nem na temperatura mínima, nem 

na temperatura máxima. 

 

 

20mm

140mme = 1,5 mm
20mm

20mm

140mm

20mm

140mme = 1,5 mm
20mm
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Foram testadas quatro amostras, conforme se segue: 

• Amostra I:  

 Temperatura Mínima: 25ºC 

Temperatura Máxima: 500ºC 

Taxa de aquecimento: 16°C/s 

Número de ciclos: 5500 

Situação simulada: Fluxo de produção interrompido (inicio de laminação – temperatura 

ambiente) e a temperatura de bobinamento do aço laminado é em torno de 750ºC. Partiu-se de 

uma temperatura máxima de simulação igual 500ºC, pois no instante em que a bobina é 

extraída, em regime normal de trabalho, a temperatura média do mandril já está em torno 

desse valor. 

• Amostra II:  

 Temperatura Mínima: 200ºC 

Temperatura Máxima: 500ºC 

Taxa de aquecimento: 12°C/s 

Número de ciclos: 500 

Situação simulada: Fluxo de produção ininterrupto e a temperatura de bobinamento do aço 

laminado é em torno de 750ºC. Partiu-se de uma temperatura máxima de simulação igual 

500ºC, pois no instante em que a bobina é extraída, em regime normal de trabalho, a 

temperatura média do mandril já está em torno desse valor. 

• Amostra III:  

 Temperatura Mínima: 25ºC 

Temperatura Máxima: 350ºC 

Taxa de aquecimento: 15°C/s 
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Número de ciclos: 500 

Situação simulada: Fluxo de produção interrompido (inicio de laminação – temperatura 

ambiente) e a temperatura de bobinamento do aço laminado é em torno de 580ºC. Partiu-se de 

uma temperatura máxima de simulação igual 350ºC, pois no instante em que a bobina é 

extraída, em regime normal de trabalho, a temperatura média do mandril já está em torno 

desse valor. 

• Amostra IV:  

 Temperatura Mínima: 100ºC 

Temperatura Máxima: 600ºC 

Taxa de aquecimento: 15°C/s 

Número de ciclos: 2300  

Situação simulada: Fluxo de produção ininterrupto e a temperatura de bobinamento do aço 

laminado é em torno de 750ºC. Partiu-se de uma temperatura máxima de simulação igual 

600ºC, pois no instante em que a bobina é extraída, em regime normal de trabalho, a 

temperatura média do mandril já está em torno desse valor. 

O intuito desses ensaios foi simular a ciclagem térmica a que um mandril está sujeito em 

regime normal de trabalho, tendo como base os valores medidos na medição do perfil térmico 

do mandril. Houve variação das temperaturas, representando as diversas situações em que o 

segmento está sujeito em regime normal de trabalho.  

O ideal seria ensaiar esse corpos-de-prova até o surgimento da primeira trinca ou até o 

rompimento total, o que não foi possível devido à limitação de tempo. Assim sendo, foram 

aplicados o máximo de ciclagem possível, dentro do tempo disponível.  

Apesar dessa bancada de testes proporcionar uma restrição de dilatação no corpo-de-prova, o 

que caracteriza uma fadiga do tipo termo-mecânica, levou-se em consideração esse tipo de 

fadiga apenas como térmica. 

O ensaio foi realizado em uma bancada de testes, conforme mostra a Figura 5.14. 
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Figura 5.14 – Bancada de testes do ensaio de fadiga térmica. 

 

A Figura 5.15 mostra uma fotografia do corpo-de-prova utilizado na realização do ensaio de 

fadiga térmica. 

 

 
Figura 5.15 – Corpo-de-prova utilizado no ensaio de fadiga térmica. 

 

Durante a realização do ensaio não houve tempo de espera nas temperaturas mínimas e 

máximas. Para todas as amostras o resfriamento foi ao ar. Vide a Tabela 5.2 com os dados dos 

ensaios realizados. 

 

Tabela 5.2 – Dados do ensaio de fadiga térmica. 

Amostras Temp. Mín e Máx Nº Ciclos
Tempo médio de 

resfriamento por ciclo
Tempo médio de 

aquecimento por ciclo
Taxa de 

aquec média
Cabeça 1 25 – 500°C 5500 ~310 s ~30 s 16°C.s-1

Cabeça 2 200 – 500°C 500 ~45 s ~25 s 12°C.s-1

Cabeça 3 25 – 350°C 500 ~255 s ~22 s 15°C.s-1

Cabeça 4 100 – 600°C 2300 ~110 s ~32 s 15°C.s-1
 

 

Após a realização dos ensaios de fadiga térmica, os corpos-de-prova foram submetidos aos 

ensaios de líquido penetrante e ultra-som, não sendo observada nenhuma descontinuidade. 
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Em seguida, as amostras foram cortadas ao meio, conforme a Figura 5.16. O intuito foi 

analisar, via microscopia ótica (nas superfícies A – C), objetivando avaliar o aparecimento de 

possíveis descontinuidades e/ou mudança de microestrutura. Entretanto, não foi encontrada 

nenhuma descontinuidade, bem como alteração de microestrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.16 – Corpos-de-prova utilizados no ensaio de fadiga térmica, sendo preparados para 

análise. 

 
Outra análise realizada foi o ensaio de microdureza. As amostras também não apresentaram 

diferenças significantes entre si, resultando em um valor médio de 320 HV, sendo utilizada 

carga de 50kgf. 

 

 

 

 

 

B A C 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos durante a realização dos ensaios e 

uma breve discussão sobre eles. Os resultados serão apresentados subdivididos em três etapas 

distintas, conforme o esquema abaixo. 

 

A etapa da Análise da Falha será apresentado conforme o fluxograma abaixo. 
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A etapa de Resistência ao Trincamento será apresentada conforme o esquema abaixo. 

 

 

A etapa de Simulação será apresentada conforme abaixo. 
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6.1 – Líquido Penetrante 

 

O ensaio de líquido penetrante apresentou o resultado abaixo, apresentado sob a forma de 

fotografias de determinadas regiões do segmento, nas Figuras 6.1 a 6.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Fotografia evidenciando as malhas de trinca próximo à região que o segmento do 

mandril se fraturou. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Fotografia evidenciando as malhas de trinca. 

Com trinca 
Sem trinca 
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Figura 6.3 – Fotografias evidenciando a malha de trinca no segmento do mandril. 

A Figura 6.4 evidencia que determinadas regiões do segmento do mandril apresentaram 

malhas de trinca de menor grau, bem como superfícies íntegras.   
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Fotografias evidenciando que determinadas regiões apresentaram trincas menos 

grosseiras (a) e outras não apresentaram as malhas de trinca (b). 

 

70 mm 

(a) 

(b) 

563 mm 
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Figura 6.5 – Fotografias evidenciando a medição de densidade de trincas. 

Pode-se perceber uma extensa malha de trincas superficiais na parte central do segmento e 

próxima à fratura, característica de degradação por fadiga térmica. Para se ter uma idéia da 

densidade de trincas presente nesta malha, foi feita uma contagem numa área de 40x40mm, 

conforme Figura 6.5, muito próxima à região da fratura. Foram contadas 31 trincas 

longitudinais e 12 trincas transversais, no sentido da maior dimensão do segmento 

(longitudinal). 

Com os resultados acima pode-se concluir que somente na região central, região em que se dá 

o contato tira-segmento, ficou evidenciada a malha de trinca. Nas bordas do segmento, 

conforme a Figura 6.4 (b), não foi caracterizada nenhuma trinca. Isso, provavelmente, se deve 

ao fato da largura máxima da bobina produzida no LTQ da ArcelorMittal Tubarão não ocupar 

todo o corpo do segmento do mandril. Essa evidência correlaciona a forte influência da 

degradação com a ciclagem térmica sofrida pelo segmento. 
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6.2 – Ultra-Som 

 

Para evidenciar a penetração das trincas ao longo da espessura do segmento, foi realizado um 

ensaio não-destrutivo de ultra-som. A Figura 6.6 apresenta esta distribuição na amostra 

retirada da região SAf.  

 

 
 

Figura 6.6 – Distribuição de trincas segundo a profundidade no segmento do mandril (em 
mm). 

 

Detectou-se descontinuidades distribuídas numa profundidade de até 22 mm da superfície do 

segmento. A análise macrofratográfica foi realizada com uma máquina fotográfica digital, 

modelo CANON, de 8.0 megapixels. 

 
 

Figura 6.7 – Parte ensaiada do segmento do mandril, na região isenta de falha. 
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Assim, como ficou evidenciado no ensaio de líquido penetrante que as bordas do segmento do 

mandril não apresentaram trincas, no ensaio de ultra-som essa constatação foi ratificada. A 

Figura 6.7 apresenta o ultra-som na região SAn. 

Essa evidência também correlaciona a forte influência da degradação com a ciclagem térmica 

sofrida pelo segmento. 

 
 
6.3 – Perfil Térmico do Segmento do Mandril 

As medições foram feitas através de pirômetro óptico, sendo coletados os dados e registrados 

através de carta gráfica, de acordo com as Figuras 6.8 a 6.12. Nas situações apresentadas nas 

figuras 6.8 a 6.11 a queda de temperatura seria ainda maior, pois foi necessário cortar os jatos 

de água para não mascarar a medida. 

 
 

Figura 6.8 – Medição da temperatura no centro do segmento do mandril entre o bobinamento 
de tiras (sem resfriamento à água). Aço IF, temperatura de bobinamento = 750ºC, dimensão 

3,00 x 1350mm, peso19,0t.  
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Figura 6.9 – Medição da temperatura no centro do segmento do mandril entre o bobinamento 

de tiras (sem resfriamento à água). Aço bi-fásico, temperatura de bobinamento = 200ºC, 
dimensão 4,50 x 1300mm, peso 20,0t. 

 
 

 
 

Figura 6.10 – Medição da temperatura no centro do segmento do mandril entre o bobinamento 
de tiras (sem resfriamento à água). Aço SAE1008, temperatura de bobinamento = 600ºC, 

dimensão 3,80 x 1450mm, peso 18,5t.  
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Figura 6.11 – Medição da temperatura no centro do segmento do mandril entre o bobinamento 
de tiras (sem resfriamento à água). Aço API, temperatura de bobinamento = 650ºC, dimensão 

13,80 x 1400mm, peso 22,5t.  
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6.12 – Medição da temperatura no centro do segmento do mandril entre o bobinamento 
de tiras (com resfriamento à água). Aço SAE10006, temperatura de bobinamento = 580ºC, 

dimensão 3,30 x 1340mm, peso19,0t.  
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Os resultados dos gráficos acima mostram a forte ciclagem térmica que os segmentos estão 

sujeitos quando estão em regime normal de trabalho, no centro da sua largura. A ciclagem 

varia em função da temperatura de bobinamento da bobina que está em processo, mas, 

puderam-se observar ciclagens da ordem de 60 a 560ºC, o que representam um range muito 

grande entre a temperatura mínima e máxima. Além da ciclagem térmica, puderam-se 

observar que a amplitude também é curta, ou seja, de cinco a dez minutos, o que favorece o 

fenômeno de fadiga. 

 

6.4 – Análise Macrográfica 

 

A análise macrofratográfica foi realizada através de uma câmera fotográfica sony, com 7.2 

megapixels de resolução. A Figura 6.13 apresenta uma fotografia de um segmento íntegro. 

 
Figura 6.13 – Fotografia de um segmento íntegro. 

 

A Figura 6.14 apresenta uma fotografia do segmento fraturado. 
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Figura 6.14 – Fotografia do segmento fraturado. 

 

A Figura 6.15 apresenta a macrofratográfica das duas partes do segmento fraturado. 

 

 
Figura 6.15 – Macrofratografia das duas partes do segmento fraturado. 

 

A Figura 6.16 apresenta a macrofratografia das duas partes do segmento fraturado (vista de 

cima). 
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Figura 6.16 – Macrofratografia das duas partes do segmento fraturado (vista de cima). 

 

A Figura 6.17 apresenta a macrofratografia da superfície de fratura do segmento do mandril. 

 
Figura 6.17 – Macrofratografia da superfície de fratura do segmento do mandril. 

 

A Figura 6.18 apresenta a macrofratografia de detalhe da superfície de fratura do segmento do 

mandril. 
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Figura 6.18 – Macrofratografia de detalhe da superfície de fratura do segmento do mandril. 
 
 
A Figura 6.19(a,b) ilustra uma região da fratura. Pode-se observar o início de um trincamento 

típico de degradação por fadiga (fratura plana, marcas radiais, marcas de praia). A Figura 6.20 

é uma fotografia tirada em um plano imediatamente abaixo da região de fratura, confirmando 

que as trincas que se formam na superfície do segmento crescem ao longo de sua espessura. 

 

     
(a)      (b) 

Figura 6.19 – Detalhe da iniciação (a) e da propagação (b) de trinca na fratura do segmento do 
mandril. As setas indicam o sentido de trincamento. 
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Figura 6.20 – Seção imediatamente abaixo da fratura, mostrando a malha de trincas, com 
profundidade. 
 
 
 
6.5 – Análise Química 

 

A Tabela 6.1 apresenta a composição química média do material utilizado no segmento do 

mandril. Permite-se, se comparada esta tabela com a Tabela 4.3, concluir que o aço em 

questão atendeu em parte a especificação, pois o vanádio ficou abaixo. O elemento vanádio, 

pode propiciar ao aço um aumento da tenacidade pela redução do tamanho de grão. Dessa 

forma, esse valor mais baixo pode ter contribuído para o colapso prematuro. 

 

Tabela 6.1: Composição química do aço do segmento do mandril (% em peso). 

C Mn Si Ni Cr Mo V Ti P S 

0,186 0,67 0,33 0,67 11,2 0,83 0,18 0,008 0,022 0,001

 

 

 

 

Malha de trinca na 
superfície do 
segmento 
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6.6 – Análise Microestrutural 

 

Foram preparadas amostras para análise metalográfica visando a caracterização 

microestrutural do aço empregado no segmento do mandril, o tipo de tratamento térmico 

empregado e a presença de precipitados. As análises foram realizadas nas regiões SAn e SAf.  

As Figuras 6.21 e 6.22 mostram as micrografias obtidas para as amostras SAn e SAf, com o 

aumento de 400X. 

 
 
 

 
 

Figura 6.21 – Micrografia da amostra SAn com o aumento de 400X (ataque: Vilella). 
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Figura 6.22 – Micrografia da amostra SAf com o aumento de 400X (ataque: Vilella). 

 

Comparando a microestrutura das Figuras 6.21 e 6.22 com a Figura 4.7, percebe-se que o aço 

atendeu a especificação. 

Realizou-se uma difração de raios-X, para identificação de fases. Trata-se de martensita 

revenida, possivelmente sem a presença de austenita residual. Esta microestrutura está 

presente em todo o segmento, e apesar de atender a especificação para o mandril, essa 

estrutura torna o aço frágil, com boas propriedades mecânicas, mas baixa tenacidade. A 

martensita apresenta estrutura tetragonal de corpo centrado, mas como o teor de carbono da 

liga em estudo é baixo, o cisalhamento da rede cúbica de corpo centrado é pequeno. Assim, o 

difratômetro ainda identifica esta estrutura como sendo cúbica de corpo centrado. O gráfico 

da Figura 6.23 mostra os difratogramas das amostras SAn e SAf. 
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Figura 6.23 – Difratogramas das amostras SAn e SAf. 

 

Verificou-se, a partir da microscopia óptica e eletrônica de varredura, a presença de 

precipitados na microestrutura, devido à alta estabilidade térmica dos mesmos e por estarem 

dispersos. As Figuras 6.24 e 6.25 mostram as micrografias obtidas, por microscopia óptica, 

para as amostras SAn e SAf, com o aumento de 400X. 
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Figura 6.24 – Micrografia da amostra SAn com o aumento de 400X (ataque: Reagente de 
Murakami). 

 

 
 

Figura 6.25 – Micrografia da amostra SAf com o aumento de 400X (ataque: Reagente de 
Murakami). 

As Figuras 6.26 e 6.27 mostram as micrografias obtidas, por MEV, para as amostras SAn e 

SAf, com o aumento de 500X. 
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Figura 6.26 – Micrografia da amostra SAn com o aumento de 500X. 
 

 
 

Figura 6.27 – Micrografia da amostra SAf com o aumento de 500X. 
 

A presença de precipitados foi confirmada a partir de medições de microdureza Vickers. A 

resolução do equipamento utilizado não permitiu realizar as medições dos valores de dureza 

dos precipitados. Portanto, foram feitas identificações nos precipitados e na matriz de forma 

comparativa. As Figuras 6.28 e 6.29 mostram as identificações realizadas. Nota-se, 

qualitativamente, que as identificações nas regiões escuras são bem menores que na matriz, o 
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que indica valores de dureza mais elevados. Portanto, estas regiões escuras podem ser 

identificadas como precipitados, provavelmente do tipo M23C6, previsto micrografias típicas 

desse aço. 

 

 
 

Figura 6.28 – Micrografia da amostra SAf com o aumento de 500X. 
 

 
 

Figura 6.29 – Micrografia da amostra SAf com o aumento de 500X. 
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6.7 – Tração 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de tração estão mostrados na forma de tabelas.  

A Tabela 6.2 apresenta os resultados obtidos nas seis amostras dos ensaios convencionais de 

tração, realizados com  os aços X22CrMoV12-1, considerando a composição química e a 

posição dos corpos-de-prova.  

 

Tabela 6.2– Propriedades mecânicas em tração do aço X22CrMoV12-1. 

Amost σe 

(MPa) 

σr  

(MPa) 

Al (%) RA (%) 

SAn 
(Média) 

740 865 14 31 

Desvio 

Padrão 

50 3 2 8 

SAf 

(Média) 
756 908 17 35 

Desvio 

Padrão 

5 4 1 2 

 

Amost : amostra; 

σe : limite de escoamento; 

σr : limite de resistência; 

Al : alongamento; 

RA : redução de área. 

 

Analisando a Tabela 6.2 observa-se que as amostras retiradas na região próxima à fratura 

apresentaram um limite de resistência, em média, 11% superior às amostras retiradas na 

região isenta de trabalho. Essa diferença pode indicar a presença de um gradiente de tensões 

internas , provavelmente em função da deformação ocorrida nessa região em conseqüência da 
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iniciação e propagação de trincas. Não existe diferença significativa com relação ao limite de 

escoamento e ao alongamento. Comparando esses dados com a especificação, Tabela 4.8, 

observa-se que o limite de resistência teve uma tendência ao limite inferior da norma. 

                         (a) 35X                                                           (b) 250X 

As Figuras 6.30 (a – d) mostram as microfratografias das superfícies de fratura dos corpos-de-

prova tracionados. 

                           

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 (c) 1000X                                                                           (d) 2500X 

 
Figura 6.30 – Microfratografias da amostra de aço do mandril, região central de corpo-de-

prova de tração, temperatura ambiente, análise no MEV.  

Pelas microfratografias da Figura 6.30 podemos observar que o aspecto da fratura indica um 

comportamento relativamente frágil, com separações intergranulares provavelmente devido a 



 

  90 

precipitação de partículas de segunda fase em contornos de grãos. 

 

6.8 – Dureza Vickers 

 

Foram feitos os ensaios de dureza Vickers ao longo da espessura do segmento do mandril, 

desde a superfície até o interior deste. Nove amostras foram retiradas da região SAn e nove 

foram retirados da região SAf. 

A Figura 6.31 apresenta dois perfis de dureza, obtidos a partir da utilização de um aparelho de 

microdureza Vickers, modelo Wolpert, com carga de 50kgf. Os valores de dureza são 

relativamente baixos, ligados ao tipo de tratamento térmico realizado. A diferença de dureza 

entre as duas regiões era esperada em função do aumento das propriedades mecânicas na 

região de falha, e também, pelo decréscimo dos valores de energia absorvida no ensaio de 

impacto. Entretanto, na bibliografia disponível para esse aço, não há citações sobre os valores 

especificados na norma. 

 

 
 

Figura 6.31– Gráfico dos valores médios de dureza Vickers em função da espessura do 

segmento do mandril, para as amostras representativas da região isenta de trincas térmicas e 

da região de fratura. 
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6.9 – Impacto 

 

Foram feitos os ensaios de impacto em seis corpos-de-prova, sendo que três foram retirados 

da região SAn e três foram retirados da região SAf. 

A Tabela 6.3 apresenta os resultados obtidos nas seis amostras dos ensaios de impacto, 

realizados com  os aços X22CrMoV12-1.  

 

Tabela 6.3 – Resultados obtidos no ensaio de impacto. 

Amost EA (J) FD (%)

San 

(Média)

34 30 

Desvio 

Padrão

3 0 

SAf 

(Média)

26 23 

Desvio 

Padrão

1 6 

 

Amost : amostras; 

EA (J): Energia Absorvida; 

FD (%): Porção de fratura dúctil. 

 

Todas as seis amostras foram rompidas no ensaio, que foi realizado à temperatura ambiente. 

Analisando a Tabela 6.3 observa-se que as amostras retiradas na região próxima à fratura 

apresentaram valores de EA, em média, 25% inferior às amostras retiradas na região isenta de 

trabalho. Esse diferença se deu em função do acréscimo das propriedades mecânicas na região 

de fratura. Em geral, a resistência ao impacto de um aço é inversamente proporcional à 

resistência mecânica. Entretanto, na bibliografia disponível para esse aço, não há citações 

sobre os valores especificados na norma. 
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As Figuras 6.32 mostram as microfratografias das superfícies de fratura dos corpos-de-prova 

submetidos ao ensaio de impacto charpy. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        (a) 35X                                                               (b) 250X  

 

                           (c) 1000X                                                             (d) 2500X 
 

Figura 6.32– Microfratografias da amostra de aço do mandril, região de transição 

entalhe/fratura de corpo-de-prova de impacto, temperatura ambiente, análise no MEV.  

O aspecto da fratura indica um comportamento relativamente frágil, com facetas de clivagem. 
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6.10 – Análise MicroFractográfica 

 

A análise microfratográfica da superfície de fratura do segmento do mandril foi realizada em 

um microscópio eletrônico de varredura - MEV, modelo JEOL JSM 5510. 

A Figura 6.33 (a,b,c) apresenta microfratografias de algumas regiões da fratura do segmento 

do mandril. Na análise macrofratográfica, mostrou-se que o processo de trincamento do aço 

foi por fadiga, iniciando na malha de trincas externa e propagando ao longo de sua espessura. 

As setas em vermelho evidenciam o sentido do trincamento. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6.33 – Microfratografias de regiões do trincamento por fadiga do segmento do 
mandril. MEV, 30X. (a) e (b) Malha de trincas e trincamento ao longo da espessura. (c) 

Superfície da fratura. 
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6.11 – Tenacidade à Fratura 

 

Para a realização do ensaio de tenacidade à fratura, foi feita a opção pelo ensaio de Integral J. 

O ensaio foi feito em cinco amostras, retiradas na “cabeça do mandril”. 

A Tabela 6.4 apresenta, resumidamente, os dados obtidos no ensaio de tenacidade à fratura.  

Tabela 6.4 – Dados do ensaio de tenacidade à fratura. 
  

 

 

 

Sendo:  

• Jqu: Tenacidade à fratura na instabilidade, após rasgamento estável; 

• Delta a: rasgamento estável; 

• Delta ap: fator limitador. 

Pode-se observar que ocorreu um pequeno crescimento de trinca (crescimento de trinca médio 

= 1,3mm). O material apresentou um comportamento entre frágil e dúctil, e dessa forma, não 

apresentou o número suficiente de pontos conforme a norma (≥ 8) para que fizéssemos a 

curva de resistência por completo. O valor médio final obtido de tenacidade foi de Jqu = 245,5.  

As Figuras 6.34 (a-d) mostram as microfratografias dos corpos-de-prova submetidos a fratura 

através do método da integral J. 

 

CP Jqu ∆a ∆ap
kJ/m2 mm mm

1 244,2 1,45 0,3494
2 288,5 1,95 0,3765
3 222,3 0,80 0,3360
4 237,5 1,23 0,3453
5 234,8 1,20 0,3436

Média 245,5 1,33 0,3501
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                      (a) 35X                                                                          (b) 250X 
  

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     (c) 1000X                                                                  (d) 2500X 
 

Figura 6.34 ––  Microfratografias da amostra de aço do mandril, região de transição 
entalhe/fratura de corpo-de-prova de tenacidade à fratura, temperatura ambiente, análise no 

MEV. 
 
O aspecto da fratura indica um comportamento relativamente frágil, com facetas de clivagem. 
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6.12 – Crescimento de Trinca por Fadiga 

 

Na Figura 6.35 pode-se observar uma curva a como função do número de ciclos do ensaio de 

fadiga de um dos corpos-de-prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.35 – Curva do ensaio de fadiga de um dos corpos-de-prova. 

 
 

Na Figura 6.36 pode-se observar a curva da/dn como função do número de ciclos do ensaio de 

fadiga de um dos corpos-de-prova. 
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Figura 6.36 – Curvas da/dN X ∆K de três corpos de prova. 
 

 

Utilizou-se um Microscópio Eletrônico de Varredura modelo JEOL JSM-5510 da EM-UFOP, 

mostrado na Figura 6.37, através do qual se analisaram as diferentes regiões de fratura dos 

corpos-de-prova ensaiados por fadiga. 
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                     (a) 1000X                                                                        (b) 2000X 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

                (c)     1000X                                                                    (d) 2000X 
 
Figura 6.37 – Microfratografias da amostra de aço do mandril, (a) e (b) região do limiar ∆Kth  

de propagação de trinca e (c) e (d) região de  taxa de propagação de trinca mais elevada, 
corpos-de-prova de fadiga, temperatura ambiente, análise no MEV.  

 
 

Na região de  ∆Kth  observa-se tortuosidade na propagação da trinca, enquanto na região de 

mais elevada taxa de propagação de trinca observa-se a formação de estrias. 
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Os resultados obtidos da aplicação dos modelos matemáticos à curva da/dN como uma função 

de ∆K estão listados na Tabela 6.5 e o ajuste das curvas aos dados experimentais são 

mostradas nas Figuras 6.39 a 6.42. 

Verifica-se na Tabela 6.5 que os valores de Kc são praticamente os mesmos, independente do 

modelo adotado (exceto Paris e Erdogan), indicando que este método pode ser utilizado para a 

determinação deste parâmetro. Assim, pode-se concluir que o valor de Kc para esta liga é de 

aproximadamente 186 MPa.m1/2. 

 

Tabela 6.5 – Comparação entre as constantes dos modelos aplicados ao aço em estudo 

Constantes Modelos C n Kc (MPa.m1/2) R2 

Paris e Erdogan 1,6x10-8±2x10-9 2,70±0,03 ------- 0,988 
Forman 1,0x10-5±1,98x10-8 2,26±0,01 193±32 0,9885 
Priddle 0,003±0,001 1,62±0,07 180±18 0,9889 
Collipriest 3,0x10-8±7x10-9 1,25 186±20 0,9889 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.38 – Curva da taxa de crescimento de fadiga para R = 0,1, com o ajuste ao modelo de 
Paris e Erdogan. 
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Figura 6.39 – Curva da taxa de crescimento de fadiga para R = 0,1, com o ajuste ao modelo de 

Forman. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.40 – Curva da taxa de crescimento de fadiga para R=0,1, com o ajuste ao modelo de 

Priddle. 
 
 

 
 
 
 
 



 

  101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 6.41 – Curva da taxa de crescimento de fadiga para R=0,1, com o ajuste ao modelo de 

Collipriest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.42 – Curva da taxa de crescimento de fadiga para R=0,1, com o ajuste de todos os 
modelos. 
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Considerando apenas a região I de propagação de trinca por fadiga, dos modelos utilizados o 

que melhor representou o comportamento da curva da/dN como uma função de ∆K foi o de 

Priddle e o de Collipriest. Na região II, todos os modelos um comportamento semelhante.  

 
 
6.13 – Fadiga Térmica 

 

Após a realização dos ensaios de fadiga térmica, os corpos-de-prova foram submetidos aos 

ensaios de líquido penetrante e ultra-som, não sendo observada nenhuma descontinuidade. 

Em seguida, as amostras foram cortadas ao meio, conforme a Figura 6.38. O intuito foi 

analisar, via microscopia ótica (nas superfícies A – C), objetivando avaliar o aparecimento de 

possíveis descontinuidades e/ou mudança de microestrutura. Entretanto, não foi encontrada 

nenhuma descontinuidade, bem como alteração de microestrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.43 – Corpos-de-prova utilizados no ensaio de fadiga térmica, sendo preparados para 

análise. 

 
 

B A C 
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7. CONCLUSÕES  

 

Pelos resultados apresentados é possível concluir que: 

• A análise de falha realizada no aço do segmento do mandril mostrou que o material 

sofreu trincamento por fadiga térmica; 

• A microestrutura de martensita revenida promoveu uma certa fragilidade no material, 

evidenciada pelos resultados dos ensaios de tração, dureza e impacto; 

• A resistência ao trincamento do material, avaliada pelos ensaios de tenacidade à 

fratura (integral J) e crescimento de trinca por fadiga,  também demonstraram que o 

material apresenta uma certa fragilidade; 

• A simulação do processo de fadiga térmica no laboratório não chegou a evidenciar 

trincamento superficial do material. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

• Realizar a simulação de fadiga térmica até o surgimento da primeira trinca, 
proporcionando conhecer o momento de formação da trinca, bem como o 
comportamento da trinca após determinados períodos de tempo; 

• Pesquisar e testar em regime normal de operação do mandril um material com maior 
resistência à tenacidade, possibilitando a troca do aço utilizado atualmente, visando à 
eliminação/redução de trincas nos segmentos do mandril; 

• Estudar a influência dos impactos recebidos pelo segmento do mandril em regime 
normal de operação, na formação das trincas; 

• Verificar a camada de oxidação formada pelos ensaios de fadiga térmica 
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