
CONFORMAÇÃO  PLÁSTICA  DOS   MATERIAIS
Engenharia Mecânica
Prof. Luis Fernando Maffeis

04



Laminação



Laminação



Deformação plástica



Deformação plástica



Deformação plástica



Encruamento

Alteração nas propriedades mecânicas em função da realização de 
deformação plástica a frio.

- aumento do limite de elasticidade
- aumento do limite de resistência
- redução da ductilidade
- aumento da dureza
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% alongamento (ductilidade)
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Exercício

1) Calcular as propriedades mecânicas obtidas em uma chapa de 
aço SAE 1040 com espessura de 1,50 mm que foi laminada a frio a 
partir de uma bobina laminada a quente com dimensões 2,00 mm x 
1200 mm.



Exercício

2) Calcule as propriedades mecânicas de uma bobina de latão que 
sofreu o seguinte processo de fabricação:

a) matéria prima: barra retangular  laminada a quente com 
dimensões = 19,05 mm x 127,0 mm

b) laminação a frio até espessura de 8,00 mm
c) tratamento térmico de recozimento
d) laminação a frio até espessura de 4,00 mm
e) tratamento térmico de recozimento
f) laminação a frio até  espessura de 3,00 mm



Exercício
3) Você trabalha em uma empresa de laminação de aços, e necessita 
produzir um rolo de aço SAE 1040 de espessura 1,20 mm e com as 
seguintes propriedades mecânicas:

Limite de escoamento: máx. 750 MPa
Limite de resistência: 800 a 900 MPa
%  alongamento: mín. 13%

Para a produção deste material a empresa tem no estoque rolos  
laminados a quente com espessuras de 1,80 / 2,65 / 3,50 mm.

Sabendo que para o aço SAE 1040 a taxa de redução a frio mínima 
para recozimento é de 20% e que a redução máxima possível em 
laminação a frio é de 50 %, defina:
-qual a matéria prima a ser utilizada
- qual o processo de fabricação a ser realizado para se obter as 
propriedades mecânicas especificadas.


