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AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DA ALTERAÇÃO NA RESISTÊNCIA MECÂNICA 

DE AÇOS PARA TUBOS APÓS CONFORMAÇÃO PLÁSTICA 

 (QUANTIFICAÇÃO DO EFEITO BAUSCHINGER) 

 

1. RESUMO 

Foi projetada e construída uma calandra para simular o processo de fabricação 

de tubos, através de cálculos para deformação executada sobre o material estudado. 

Serão empregados corpos de prova de diferente tamanhos e ensaio de tração dando 

especial destaque ao efeito Bauschinger. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Existem algumas características a seres obtidas em aços para fabricação de 

tubos na indústria de petróleo e gás. Uma delas é a obtenção de estreitas faixas de 

propriedades mecânicas, que devem ser homogênea, e será sobre essa característica 

que o trabalho está atuando.  O tipo de aço a ser estudado tem como propriedade a 

elevada resistência mecânica e tenacidade com refino do tamanho de grão ferrítico, com 

isso o baixo teor de carbono equivalente, o que melhora a soldabilidade. (Artigo: 

DESENVOLVIMENTO DE AÇOS LAMINADOS A QUENTE NA COSIPA PARA A 

FABRICAÇÃO DE TUBOS API PELO PROCESSO ERW - Willy Ank de Morais, Raul 

Mazza de Mello, Herbert Christian Borges, Fernando Oliveira Borges, Lara Crystinne Paes 

Ret, Carlos Alexandre Machado, Marcos Roberto Soares da Silva, Célio de Almeida Filho 

e Marcos Cezario Sanchez). O estudo dessas propriedades será realizado através da 

conformação plástica do aço por um processo de calandragem, onde corpos de provas 

serão conformados por uma calandra, pois esse é o processo que simula a fabricação de 

tubos. Após o material passar pelo processo de conformação plástica, será realizado a 

quantificação do efeito Bauschinger, que é o processo contrário da conformação inicial, 

para que o efeito possa ser observado. 

 

3. OBJETIVOS 

O trabalho visa analisar o comportamento das propriedades mecânicas do 

material após ser conformado através do processo de calandragem. Com os resultados 

obtidos através do ensaio de tração, quantificar o efeito Bauschinger e fornecer os dados 

ao setor siderúrgico e fabricantes de tubos para beneficiamento do material. A figura 1 
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mostra um exemplo do efeito Bauschinger através de gráficos de tensão X deformação de 

dois corpos de prova com o mesmo material. No exemplo 1 o corpo de prova foi 

conformado em um tudo de diâmetro grande e o exemplo 2 em um tubo de diâmetro.  

 

                                                   Figura 1 

Nota-se que no exemplo 1 através da linha vermelha em relação a verde ocorreu o 

efeito Bauschinger, pois o material conformado por ter um diâmetro grande, possui uma 

grande área de deformação elástica, já no exemplo 2, não ocorreu o efeito Bauschinger 

devido a grande área de deformação plástica do material conformado. 

  

4. METODOLOGIA 

Projetar e construir uma calandra para a realização da conformação plástica do 

material estudado, e assim, realizar ensaio de tração e analisar graficamente a 

quantificação do efeito Bauschinger. O material escolhido é o aço API 5L X70 PSL2, o 

estudo será feito com cinco corpos de provas de mesmas espessuras, porém 

comprimentos diferentes, de 300 mm a 700 mm, a largura será de 30 a 40 mm. Serão 

necessários cálculos da força necessária para conformação do material, cálculos para o 

sistema de acionamento da calandra e tratamento térmico dos rolos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram utilizadas as fórmulas abaixo para determinação das forças. (Livro: 

Tecnologia Mecânica – Tecnologia da Deformação Plástica Vol. II – Aplicações Industriais 

– Jorge Rodrigues e Paulo Martins). 

                                                           
   Força do rolo inferior                           Força do rolo superior                Distância de contato   
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Os valores obtidos foram os seguintes: Força do rolo inferior com o menor 

comprimento da chapa de 7,468 KN e rolo superior com 22,404 KN. A calandra é 

composta por quatro rolos e os mesmos são fabricados com aço 1045. Para aumentar 

a dureza, foi realizado tratamento térmico por salmoura, os rolos foram aquecidos 

dentro de um forno por 30 minutos na temperatura de 900 ºC e resfriados num 

recipiente com 5 litros de água e 300 gramas de sal. A dureza dos rolos ficou com 46 

HC Rockwell C e BH = 444 Dureza Brinell 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As figuras 2 e 3 são representações da calandra, vista frontal e vista lateral 

respectivamente. 

                       

                         Figura 2                                                     Figura 3 
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