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RESISTENCIA AO IMPACTO DE JUNTAS DE A<;O AO CARBONO COLADAS

Delfim Ferreira Monteiro, Fernando . F. Oliveira, António Augusto
Fernandes, Departamento de Engenharia Mecanica e Gestao Industrial,
Rua dos Bragas, 4099 PORTO, Codex, Portugal

Sumário: Neste trabalho faz-se urna abordagem do uso de adesivos estruturais como processo de ligac;:ao
de metais; referem-se em particular os adesivos abase de resinas epoxy, propriedades e aplicac;:oes.
A influencia das características do aderente e do adesivo, da geometría da junta, das condic;:oes
ambientais e do tratamento da superfície de colagem, no comportamento a fractura de juntas metálicas,
sao passados em revista
É feíto um levantamento dos diferentes tipos de ensaios dinamicos usados na avaliac;:ao do
comportamento das juntas e sao apresentados os resultados de um programa experimental concebido
para analisar o comportamento ao impacto de juntas de as:o ao carbono.
Abstract: This paper reviews the use of structural adhesives as a joining method of metallic materials.
The effect of adherent and adhesive characteristics, joint geometry, durability and varying environmental
conditions and surface pretreatment are analised.
The impact behaviour of bonded steel joints evaluated with wedge type specimens is reported.

l.INTRODU<;ÁO
Os
adesivos
estruturais
foram
desenvolvidos
inicialmente na indústria aeronáutica e aeroespacial, por
permitirem a obtens:ao de boas relac;:oes resistencia 1
peso, tanto em estruturas de avioes comerciais como em
naves espaciais, mísseis e foguetes [ 1,2]. Atendendo a
sua resistencia mecanica e fácil aplicac;:ao, podem ser
usados para ligar quase todos os materiais e nas mais
diversas aplicas:oes; assim os adesivos estruturais
assumem-se cada vez mais como um método de ligas:ao
alternativo a soldadura por pontos e a rebitagem.
Existem já exemplos de aplicac;:oes bem sucedidas dos
adesivos, como é o caso do "Renault Espace" em que
mais de um milhar de pec;:as foram coladas, mesmo em
zonas do automóvel com requisitos de resistencia ao
choque severos [3]. Esta tecnología apresenta contudo
limitac;:oes que se referem a seguir: A resisténcia de urna
junta adesiva é " direccional", isto é, depende da
direcs:ao de aplicas:ao da solicitac;:ao externa; os
adesivos usados na colagem de metais (as:o por
exemplo ), tem urna elevada resistencia ao corte, baixa
resistencia ao arrancamento e a clivagem, e urna boa
resistencia a tracs:ao; as superfícies exigem urna
preparas:ao mais cuidada do que os outros processos,
assim como urna escolha adequada do adesivo; a
resistencia química das juntas pode sofrer degradas:ao
pela acs:ao do calor, da humidade e de agentes químicos
e após a cura é muito difícil a descolagem das pes:as
para reparas:ao (a cura é urna operac;:ao que origina a
solidificac;:ao do adesivo pela ocorrencia da reac<;ao de
polimerizas:ao da resina base com o agente de cura,
entre outros aditivos).

Os adesivos epoxy possuem boas propriedades químicas
e mecanicas, senda geralmente comercializados sobre a
forn1a de um ou dois componentes. A sua cura pode ser
processada a partir de 5°C nao senda necessário aplicar
grande pressao, bastando um simples posicionamento
das pes:as a colar. O endurecimento destes adesivos
depende do tipo de endurecedor podendo acorrer a
temperatura ambiente ou mediante aquecimento. Além
disso, sao resistentes a deformas:ao plástica, as
condi<;oes atmosféricas e ao choque.No entanto, devido
a sua estrutura molecular, largamente reticulada,
apresentam urna grande rigidez após polimerizas:ao.
Urna junta colada está condicionada por diversos
factores, que afectam a sua resistencia tais como: as
características medl.nicas dos aderentes ( módulo de
elasticidade, coeficiente de Poisson, tensao de cedencia
e tensao de rotura); a geometría da junta (forma da
junta, espessura dos aderentes, espessura do adesivo e
comprimento de sobreposic;:ao); as características
mecanicas do adesivo ( módulo de elasticidade,
coeficiente de Poisson, tensao de rotura ao corte e a
tracs:ao); tratamento superficial (rugosidade e
desengorduramento da superfície e eliminac;:ao de
óxidos); condis:oes ambientais (temperatura, humidade
relativa, agentes químicos e radiac;:ao) e as solicitac;:oes
externas (forc;:as, deslocamentos, rotas:oes ou momentos)
[2].
O melhor compromisso entre a resistencia da junta e a
ausencia de defeitos é obtido para espessuras da cola
entre 0.2 e 0.3mm.
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2. MA TERIAIS E METODOLOGIA
EXPERIMENTAL.

A resisténcia de uma junta aumenta com a espessura do
material base, para diferentes tipos de juntas [4]. A
partir de um certo valor a resisténcia ao corte mantemse constante.

2.1. Adesivos

A resisténcia da junta aumenta, normalmente, com a
melhoria do tratamento da superfície de colagem,
dependendo do maior ou menor grau de sensibilidade
do adesivo a presen9a de contaminantes e do nível de
rugosidade da superfície. A norma ASTM D2651 [5]
específica tratamentos adequados para a superficie dos
avos.

Os adesivos usados foram o Terokal 5045 e terokal
5050. Ambos sao produtos experimentais pelo que os
dados técnicos podem sofrer alterav5es.
Sao
constituídos a base de uma resina epoxy e de um
endurecedor que é um solvente livre, tixotrópico,
tratando-se portanto de adesivos bicomponente. Sao
fabricados pela "TEROSON" [16].

O efeito da água numa junta colada com um adesivo
epoxy, manifesta-se pela perda de adesao entre o
adesivo e aderente metálico, ainda nao devidamente
explicada [1,2,6,7,8,910].

2.2. Material base

A presen9a simultanea de tensoes e de condic;:oes
ambientais adversas constituem uma acvao que limita a
durabilidade das juntas adesivas [ 11]. Especialmemte
no caso dos adesivos epoxy, a exposic;:ao a ambientes
húmidos e a temperaturas relativamente elevadas
possibilita a formac;:ao de microcavidades e o efeito
plasticizante da humidade [12,13]. Também, o binómio
temperatura!tempo de cura é fundamental para a
resisténcia da junta [14].
Podem ocorrer trés tipos de fractura: A fractura coesiva,
que ocorre quando o provete rompe dentro da camada
adesiva, que corresponde a resisténcia máxima de
adesao; a fractura adesiva, quando o provete fractura na
interface adesivo/aderente; a fractura mista, isto é,
adesiva!coesiva , sendo conveniente, neste caso, registar
as percentagens de fractura; em alguns casos pode
também ocorrer fractura do próprio aderente [ 15].
O conhecimento dos modos de solicita9ao ao choque de
juntas coladas, a localizac;:ao das deformac;:oes na
estrutura e a avaliac;:ao das energías em jogo é
inprescindível para a defini9ao da performance da junta.
Para a caracteriza9ao da junta é necessário, deste modo,
definir um conjunto de ensaios que garantam a
fiabilidade da junta em servi9o [3].

É chapa de a<yo ao carbono de espessuras 1, 1.5 e 2mm.
Os provetes ensaiados ao rasgamento (impact wedge
method) foram preparados de acordo com a Norma
ISO/DIS 11343-92 [17]. As propriedades meciinicas do
aderente foram obtidas através da realiza9ao de ensaios
estáticos de trac9ao na máquina "TINIUS OLSEN"
(FEUP), e indicam-se na Tabela l. Os provetes foram
preparados de harmonia com a Norma NP-NE 10002-1
de 1990.
Tabcla
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substrato [ 14].
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A geometría e dimensoes dos provetes destinados ao
ensaio de rasgamento por impacto, com cunha
simétrica, sao ilustradas na Figura l.
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Keisler [3], passa em revista algumas técnicas de ensaio
de juntas ao impacto com velocidades de aplicac;:ao da
carga até 10 4 mm/s. Em juntas coladas simples
sobrepostas, e em juntas ao rasgamento, o ensaio de
impacto pode ser feíto em máquina tipo queda de peso
ou máquinas servohidráulicas, usando dispositivos
apropriados de fixac;:ao do provete e de embate do
impactar, sendo possivel fazer o registo das curvas
for9a versus tempo e fon;:a versus deslocamento [ 14].
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Fig. 1. Provete usado no caso do impacto por cunha
simétrica [17]
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A largura da amostra deve ser de preferencia de 20 mm
e a espessura da camada adesiva entre os dois aderentes
de 0.3mm. Prepararam-se as amostras individualmente,
para cada urna das espessuras do substrato, e colaram-se
ao longo de um comprimento de 30 mm. De salientar
que só os provetes com 1.5mm de espessura foram
submetidos a envelhecimento em camara climática.
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Foi concebido e executado um dispositivo de fixa<;ao
dos provetes e de embate do impactor (calha) ilustrado
na figura 4.

2.3. Equipamento experimental
Na realiza<;ao dos ensaios de impacto foi utilizada urna
máquina de ensaio de impacto ROSAND IFW5HV, que
se mostra na Figura 2, tendo sido utilizada na realiza<;ao
dos ensaios de envelhecimento a camara climática da
WEISS 500 SB/ + 10 IV/40 DV (FEUP), apresentada
na Figura 3.
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Os pariimetros de ensaio foram os seguintes:
Fig. 2. Máquina de ensaio por impacto

- Velocidade de ensaio---------- 2m/s;
- Energía disponível------------ 11.66 joules;
- Massa---------------------------- 5.83 Kg;
- Registo:
- For<;a----------------- IOKN;
- Tempo---------------- 50ms;
- Altura---------------- O.2m.
A camara climática pode ser programada directamente,
ou controlada por interface, depois de pré- instalado o
respectivo software num PC. Deste modo é possível
armazenar tanto os programas como os resultados
obtidos.
2.4. Metodología.
Os parametros usados foram os seguintes:

Fig. 3. Camara climática
A opera<;ao da máquina Rosand é feíta de acordo com
procedimentos indicados pelo fabricante [ 18].

1) Espessura do material base
A-lmm;
B-1.5mm;
C-2mm.
2) Adesivos
D- Terokal 5045;
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E- Terokal 5050.
3) Tratamento superficial
F- Estado de fornecimento;
G- Desengorduramento comRidolene 1402;
H- Desengorduramento com Ridolene + Lixagem
com escova de afi:O inoxidável adaptada a
um
berbequim eléctrico + Desengorduramento com
Ridolene.
4) Envelhecimento
L- 21 días;
M- 42 días.

(1996)
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4.2. Ensªios de Rasgamento (impact wedge method ).
A figura 6 ilustra a influencia das condi96es ambientais
(temperatura e humidade) no comportamento ao
impacto de juntas coladas com ambos os tipos de
adesivos.
Terokal 11046
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Provete tipo "cunha (impact wedge method)"

~
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Após a prepara91io das amostas destinadas ao ensaio de
rasgamento, estas foram devidamente referenciadas.
A cola foi aplicada com urna espátula e as juntas
apertadas com grampos, adquirindo a sua resistencia
inicial ao fnn de sete horas. Para controlar a espessura
da camada adesiva e por consequencia, a resistencia da
junta usaram-se esferas de vidro calibradas de 0.25mm
de difunetro, misturadas no adesivo.

o tempo de cura a temperatura ambiente foi
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de 5 días,

para ambos os tipos de adesivos.
No caso de provetes envelhecidos, usou-se o seguinte
ciclo climático: 4h a 80°C/80% HR, 2h intervalo, 4h a 40°C, 4h a 80°C/80% HR, sendo HR a humidade
relativa. Esta acelerafi:íio do envelhecimento permite
urna análise comparativa da vida útil dos diferentes
adesivos [14].

4. RESULTADOS EXPERIMENT AIS E ANÁLISE
PARAMÉTRICA DO COMPORTAMENTO AO
IMPACTO.
4.1. Ensaios de envelhecimento.
Na figura 5 é ilustrado o ciclo de envelhecimento a que
foram sujeitos os provetes usados no programa
experimental.

Fig. 5. Ciclo real de temperatura e humidade utilizado
nos ensaios
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b) TEROKAL 5050
Fig. 6. Valores médios das energías de fractura (Joules)
e do deslocamento no momento da fractura (mm),
espessura do aderente 1.5mm.
A cola Terokal 5045 apresenta fractura essencialmente
coesiva antes de envelhecida e após envelhecimento,
sobretudo em juntas SUJeltas a tratamento de
desengorduramento + lixagem + desengorduramento.
No entanto, juntas coladas no estado de fornecimento
revelam fractura essencialmente adesiva após
envelhecimento, assim como juntas desengorduradas e
sujeitas a 21 días de exposic;ao climática. Esta cola é
bastante tolerante a presenfi:a de contaminantes,
verificando-se, geralmente, um abaixamento da energía
de fractura com o desengorduramento, principalmente
em juntas envelhecidas a 21 días. Quando envelhecidas
a 42 días há casos que revelam aumento do valor da
energía de fractura. A energía de fractura baixa após
envelhecimento, com maior intensidade ao fim de 21
días verificando-se urna relativa estabilizafi:íio dos
valores da energía de fractura, quando se associa o
desengorduramento a lixagem, sendo a rugosidade da
superfície urna fun91io determinante na resistencia final
da junta. O deslocamento no momento da fractura tem
urna evolufi:íio semelhante a da energía de fractura
exceptuando juntas coladas no estado de fornecímento.
De salientar urna subida da energía de fractura e urna
diminuiyao das deforma96es, com o aumento da
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espessura do aderente, sobretudo nos estados de
desengorduramento e de desengorduramento + lixagem
+ desengorduramento, para ambos os tipos de adesivos.
Apresentam-se na Figura 6 curvas for~a versus
deslocamento correspondentes a juntas coladas com
Terokal 5045 e Terokal 5050.
O adesivo Terokal 5050 exibe fractura essencialmente
adesiva antes e após envelhecimento, o que mostra a
falta de adesao. Revela sensibilidade a presen~a de
contaminantes, notando-se urna melhoria da energía de
fractura, sobretudo nos estados de fornecimento e de
desengorduramento,
respectivamente
sem
envelhecimento e quando exposta a 21 dias de ciclo
climático. A evolu~ao do deslocamento no momento da
fractura é muito semelhante a da energía de fractura, a
excep~ao de juntas coladas no estado de fomecimento.
Todavía , esta cola sofre urna degrada~ao das
propriedades após envelhecimento, sobretudo após 21
días de ciclo climático.
Na figura 7 é ilustrado um registo de ensaio ao impacto.
Constata-se que a for~a cai a zero, dentro de um
determinado valor do deslocamento independentemente
das condi~oes de colagem ou de envelhecimento. A
fractura deve ser descrita como frágil [ 17]. Os factores
preponderantes a considerar na análise da resistencia ao
impacto sao a energía de fractura e também o
deslocamento no momento da fractura, embora numa
fractura frágil a frente da fenda se desloque mais
rápidamente que a cunha. A cola Terokal 5045
apresenta melhores performances que a cola 5050,
embora ambos os adesivos apresentem urna fraca
resistencia ao arrancamento. Mesmo assim, é de preferir
a cola Terokal 5045 que é de mais fácil aplica~ao.
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5. CONCLUSÁO
Apesar da fraca resistencia ao arrancamento
(rasgamento) evidenciada por ambos os adesivos, a cola
Terokal 5045 possui energías e deslocamentos no
momento da fractura muito superiores aos apresentados
pela cola Terokal 5050. A fractura é sempre frágil,
embora a cola 5045 exiba um comportamento mais
dúctil do que a cola Terokal 5050. A cola 5045 exibe,
geralmente, fractura essencialmente coesiva o que
significa a existencia de urna adesao quase total.
Normalmente, as performances aumentam com a
melhoria do tratamento da superfície de colagem e com
o aumento da espessura do material base
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