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Tensões Residuais – tratamento térmico – parte 2
Durante o tratamento térmico dos aços são criadas tensões resultantes da conjugação das
variações volumétricas provenientes não apenas dos gradientes térmicos, mas também das
transformações de fase.
Para a situação de aquecimento a uma determinada temperatura e resfriamento de um volume de
aço sem transformações de fases, o quadro final de tensões será de compressão na superfície e
tração no núcleo. Para a situação de resfriamento onde presente a transformação de fase, além
das variações volumétricas de origem puramente térmica, também variações volumétricas
resultantes das alterações estruturais. Assim o quadro final de tensões será a somatória das
tensões de origem térmica com as de origem estruturais.
As Figuras abaixo ilustram as diferentes situações de resfriamento com transformação de fase
(“austenita–martensita”).

Breve descrição das ilustrações (a), (b) e (c):
(a) Transformação da superfície ocorre antes de atingida a máxima diferença de
temperaturas superfície e centro da peça: quadro de tensões tração na superfície e
compressão núcleo;
(b) Transformação da superfície ocorre depois de atingida a máxima diferença de
temperaturas superfície e centro da peça: quadro de tensões de compressão na
superfície e tração no núcleo;
(c) Transformação do centro inicia mais tarde que a superfície, mas termina antes: estado
final de tensões equivalente a de um resfriamento lento (compressão na superfície e
tração no núcleo).
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“Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, mas sim um hábito”. Filósofo Aristóteles
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