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Tensão de cisalhamento unidade



TENSÃO. TENSÃO. TENSÃO DE TESOURA – EXPERIÊNCIA DE DIREITO DE VISCOSIDADE DE NEWTON REALIZADA PARA DEFINIR FLUIDO Você pode obter outras conclusões importantes que serão descritas. Em primeiro lugar, o estresse da tesoura será definido. Esta força
pode ser distribuída na direção normal para a superfície e tangente, resultando em um componente normal e outra tangente. O estresse médio da cisalhamento é definido como o quociente entre o módulo do componente de força e a área em que é aplicado.                                 t = Ft A
Em outras palavras: o estresse da tesoura é a força tangente por superfície unitária. As unidades mais utilizadas deste tamanho serão o kgf/m2. sistema (técnico). fonte: mecânica de fluidos. Autor: Franco Brunetti Resposta:e) O estresse da tesoura é um tipo de tensão gerada pela
aplicação de forças na mesma direção, mas na direção oposta, no material, proporcionando deformação ou corte no material. Explicação: Este texto foi projetado para ajudá-lo a entender esses dois conceitos de forma simples e, assim, introduzir esses conceitos na análise de materiais
em cursos mais avançados, como engenharia mecânica. Certifique-se de não confundir o termo tensão, usado neste texto, com o termo tensão elétrica, que é usado no teor de eletricidade. Para saber qual é a tensão elétrica, clique aqui. Estresse O estresse a que nos referimos ao testar
a força dos materiais é o estresse mecânico e refere-se à distribuição de forças por unidade de superfície em torno de um ponto do corpo do material. A tensão mencionada aqui é uma medida da intensidade das forças internas agindo entre as partículas da seção transversal dentro do
corpo. Essas forças são formadas em resposta às forças externas aplicadas ao corpo. Como a tensão é definida pela força/área tem a mesma unidade de meditação (IA) que a pressão, ou seja, pascal (símbolo Pa). 1 Pa = 1 N/m2 (newton por metro quadrado) 1 Pa = 0,1 Kgf/m2 (
0,10197 kg-força por metro quadrado) O estresse de tesoura ou estresse tange tange tange é um tipo de tensão gerada por forças aplicadas em direções opostas, mas em direções semelhantes no material em análise. Nota na imagem a seguir: Neste caso, forças internas aparecem
agindo na seção T chamada forças de trituração. Você não pode assumir que a distribuição de estresse de tesoura é uniforme porque a distribuição varia de zero na superfície da barra até o valor máximo no centro do objeto. Materiais de corte por tesoura: Podemos corte de tesoura
colocando uma placa ou material a ser cortado entre duas facas de corte. A faca inferior é fixada e a parte superior é aprovada com um movimento para cima/para baixo. O esforço de corte é produzido movendo-se para baixo da faca superior, que ao penetrar o material de corte cria uma
zona de deformação e corte de tesoura. Quando você lê a explicação do corte, você se lembra de algum item que usamos todos os dias de nossas vidas? Sim, a tesoura é um dispositivo que usa tensão de tesoura para fazer um corte: Tesoura consiste em duas lâminas articuladas. As
lâminas, que podem ser muito afiadas, cortam o material por estresse de tesoura, aplicadas usando o princípio das alavancas. Portanto, a tesoura é ainda mais eficaz quanto mais próximo o objeto do corte estiver na articulação. O que são tensões? É uma medida de forças internas que
atuam sobre o corpo deformado pela ação da força. Por exemplo, quando uma força de tração é aplicada a uma barra de aço, o material tende a esticar-se com deformação gradual à medida que a força aumenta. A deformação é qualquer alteração na geometria de um objeto quando
uma força externa é aplicada. Esta é uma medida substituível que correlaciona o tamanho inicial com o tamanho final da geometria. No teste de tração, a deformação pode ser medida usando: Quais são os tipos de estresse? Tensão normal, dobra, tesoura... Basicamente, há
componentes de tração e compressão que atuam em cada molécula componente de materiais, nada mais. No entanto, combinações de tipos de estresse também podem causar tensões de dobra e tesoura. Conclusão: O estresse normal está associado a efeitos puramente tensos ou
compressivos (causa deformação no plano normal de uso da força) – utilizando força de tração na régua, o material tende a esticar resultando em alongamento e deformação; O estresse de dobra está associado aos efeitos da tração e compressão na mesma seção transversal – a
aplicação da força, o que torna a régua elástica, por exemplo, o estresse de tração é gerado na superfície superior e a compressão na superfície inferior, como mostrado nas seguintes imagens: Vetor vermelho representa adesão, e azul representa compressão: O estresse da
cisalhamento existe quando duas partes do material tendem a se mover em relação uma à outra – imagine aplicar uma força de corte de 01 muito perto de onde a régua está definida (fixa); As principais tensões associadas à cisalhamento são o eixo horizontal de 45º, como mostra a
figura a seguir: Figura 1 - exemplo de cisalhamento Qual é o estado do estresse mono eixo, plano e triplo? O estado de estresse em um ponto do material é todas as tensões que ocorrem em todos os níveis que passam pelo ponto. O objetivo é definir quais são as tensões em cada ponto
do material, e podemos analisar os resultados do estresse em volume infinito, como mostrado na imagem a seguir: Um estado de eixo único é quando há um componente de estresse considerado em apenas uma direção (por exemplo, teste de tração); Figura 2 – Estado de tensão de eixo
único O estado de tensão plana é quando as tensões em todas as direções do avião são consideradas, por isso, neste caso, as tensões de tesoura no avião já são levadas em conta. Um exemplo prático de um estado de estresse plano são as placas onde a espessura é muito pequena
em comparação com o comprimento. As tensões ao longo da espessura podem ser omitidas no caso de um estado de tensão plana: O estado de tensão tripla permite a existência de tensões em todas as direções de volume não-final, levando em conta os 09 elementos necessários para
determinar o tensionador de tensão de tensão; Um exemplo prático do estado de estresse triplo são partes conectadas e forjadas grossas e duráveis, onde suas dimensões são significativas em todas as direções e, portanto, há tensões significativas em todas as direções. De fato, todas
as aplicações causam estresse em todas as direções e, portanto, podem ser classificadas como estado de tríplice tensão. Na prática, uma vez que há casos em que as tensões são mínimas em algumas direções, simplificações são realizadas para o estado plano ou de eixo único. Dadas
as instruções acima, você pode se perguntar como você pode correlacionar todos os estresses ativos em um ponto para evitar a falha do componente. O primeiro passo importante é caracterizar o material como questionável ou frágil, pois a partir daí é possível determinar se o material
falhará por fluxo ou adesão. Os materiais frágeis falham devido a tensões normais (tração e/ou compressão), onde a fratura é súbita e o material não tem o poder de se deformar antes de estourar (plasticidade). Materiais questionáveis não por estresse de fluxo, onde a fratura ocorre após
o fluxo do material, é característico da formação do pescoço, das propriedades dos aços de carbono, por exemplo. Figura 3 – exemplo de fratura questionável da imagem (a) e imagem frágil (b) Dada a necessidade de combinar estado de estresse em um ponto do material, combinado
com as características dos materiais, houve critérios para danos aos tipos de materiais, sendo o mais famoso Tresca, Von Mises e Rankine. Critério de Tresca Usando a ideia de que materiais questionáveis não são por corte, Henri Tresca propôs em 1868 sua teoria de que é usada para
prever o estresse da falha de material questionável todos os tipos de carregamento. Esta teoria acredita que o fluxo material começa quando o estresse máximo absoluto da cisalhamento atinge o valor de estresse da cisalhamento que faz com que o material flua no teste de tração. O
estresse máximo da tesoura ocorre na maior diferença entre as principais tensões, de modo que podem ser calculadas a partir de: Tensões tresca podem ser calculadas com base em tensões principais, pois também está disponível na maioria dos softwares Finite Element. Levando-se em
conta a equação apresentada acima, no estado do plano de estresse, dependendo do estresse principal σ1 no eixo x e do mínimo σ2 no eixo y do elemento infinitamente pequeno, podemos prever o critério de Tresca da seguinte forma: Observe que a região mais crítica está nos
quadrantes 2 e 4, onde as principais tensões têm sinais opostos e são resumidas para fornecer um valor de estresse equivalente. Esta equação nos mostra que, no caso de maior estresse de corte, este é o lugar onde há a maior diferença nos valores de estresse, levando em conta 02
direções, ou seja, se você realizar cálculos em um determinado pedaço de material questionável e considerar tensões apenas na direção de 01, muitas vezes você não recebe os valores do máximo de estresse de tesoura e assim, calcular mal calculado. Critério von Mises A teoria de Von
Mises também é usada para materiais questionáveis, apresentando melhores resultados com dados experimentais e, portanto, é geralmente mais utilizada na validação estrutural. O critério von mises leva em conta os conceitos de energia de distorção de elementos, que também podem
ser interpretados como a energia necessária para mudar a forma de um elemento. Este critério especifica que um elemento estrutural (dúctil) falhará se a energia associada à mudança na forma do corpo, submetida a uma carga multiaxial, exceder a energia de distorção do teste de tração
que está sendo testado. A tensão equivalente von Mises pode ser calculada por: Para o estado do plano de estresse, podemos considerar o gráfico σ2 = 0, que causa a equação abaixo: Graficamente podemos apresentar a equação como: Figura 4 – Critério von Mises Comparando os
critérios de Tresca e Von Mises, podemos analisar que o critério de Tresca é mais conservador porque a área desenhada dentro dos limites especificados por sua equação é menor do que a área especificada na equação von Mises. Figura 5 – comparação da teoria da tensão máxima
normal de criterios Os materiais rankine brittle tendem a falhar repentinamente ao quebrar sem fluxo visível. No teste de tração, a fratura ocorre quando a tensão normal atinge o esta teoria estabelece nada mais do que um material delicado falha quando o estresse principal máximo σ
atinge um limite igual ao limite de resistência que o material suporta quando submetido a tração simples. Esta teoria se aplica a materiais delicados cujas parcelas de estresse e deformação são semelhantes sob tração e compressão. Portanto, o critério rankine pode ser aplicado levando
em conta as seguintes equações: Figura 6 - Teoria máxima do estresse normal - Rankine Vários termos importantes: Flexibilidade - é a capacidade do material retornar ao seu estado inicial após o término da carga, não representando deformidades residuais; Plasticidade – é uma
deformação que não retorna ao seu estado inicial após o término da carga, apresentando deformações residuais. Plasticidade – a capacidade do material de se deformar antes da ruptura. Quanto mais questionável o aço, maior a redução da área da seção de teste, bem como o
alongamento. Imunidade – a capacidade de absorver energia mecânica em um sistema elástico, ou seja, a capacidade de restaurar a energia mecânica absorvida. Perseverança - capacidade mecânica de absorver energia no sistema flexível e plástico. É representada pela área total da
superfície do diagrama de estresse e tensão, e sua unidade (J/m³), ou seja, a energia total que o material pode absorver até que se rompa, por volume unitário. Dureza – é a resistência oferecida pela superfície de penetração um pedaço de maior dureza; A setricação – é uma redução
das dimensões da seção transversal, causada pela carga de tração aplicada ao material. Resistência à tração – este estresse máximo é aplicado na parte de teste do corpo em relação à carga máxima de tração aplicada. Soldabilidade – é uma oportunidade de adaptação à soldagem que
o material oferece. Sharps – é a suscetibilidade do endurecimento por resfriamento rápido, ou propriedades, em alusões de ferro, que determina a profundidade e distribuição da dureza produzida pelo temperamento. Descrevendo fisicamente, podemos determinar como a capacidade do
aço de converter toda ou parte da austeridade em uma certa porcentagem de martensite em profundidade após o resfriamento sob certas condições. Aumentando o limite de resistência e dureza à tração, reduzindo a plasticidade e a resistência dos materiais, também aparecendo em
estresses internos. Este artigo tem sido útil para você? Deixe seu comentário e compartilhe com seus colegas. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição para ajudá-lo. Abraço, abraço,
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