Manual do Programa ICAHE para HP

Origem do Programa:
Criei este programa em 22/06/2011, o motivo foi o fato de não encontrar em
nenhum lugar um programa capaz de facilitar a vida de quem trabalha com metalurgia.
Este manual é referente a versão 1.0, compilada hoje, dia 22/06/2011
A primeira versão (1.0), estou disponibilizando principalmente em meu site:
www.eduardomoreira.eng.br , agora, enquanto escrevo este manual, o programa está na
versão 1.0.
Motivo:
O motivo deste programa é facilitar a identificação de materiais que estão de acordo
com o diagrama de Henderson (Para Ferro Fundido Nodular), determinação de Carbono
Equivalente e Grau de Saturação (Nodular e Cinzento).
Assim como no programa ICARO para HP, este também traz cálculos teóricos aproximados
de limites de resistência baseados em Composição Quimica (Cinzento) e Matriz (Para o
Nodular)

Instalação:
O programa deve ser copiado para o diretório HOME. Isto pode ser feito através do
cabo de comunicação, ou se preferir, pode copiar para um cartão de memória, e pela
calculadora, copiar do cartão para o diretório HOME.
Com o programa no diretório HOME, basta pressionar a tecla VAR, que aparecerá o
programa ICAHE nas opções (F1 a F6), sempre tenha certeza de estar no diretório HOME, as
vezes devido a algum erro na execução do programa, ele sai no diretório HOME / FI, então,
volte para o diretório HOME, pressionando por um momento a tecla SHIFT ESQUERDO e
depois a tecla VAR, para executar o programa, no diretório HOME, aparecerá uma tela como
na figura abaixo:

O programa criará automaticamente em sua primeira execução a variável “OPCAO” que é
de uso interno do programa, apaga-la não afetará em nada o programa, mas sempre que o
programa for executado, ela será criada, contem apenas ‘0’ ou ‘1’ que o programa usa nas
escolhas de menu.

Ao executar o programa ICAHE, você verá a seguinte tela:

Escolhendo o primeiro ITEM - HENDERSON - NODULAR:
Aqui é onde você irá informar a composição química, como diagrama é baseado apenas em
Carbono e Silicio, basta estes dois elementos, aqui, coloquei valores que certamente darão
um defeito de acordo com o diagrama de Henderson:

Pela composição informada, o programa informa se a liga é Hipoeutética, ou Hipereutética:

Na próxima tela, informa o valor do Carbono Equivalente:

E agora, o grau de saturação:

E Finalmente, o resultado, segundo o diagrama de Henderson, que para esta composição,
deu “Tendência a Contração Elevada”

Depois o programa lembrará o usuário, que se trata de Cálculos que podem não representar
a realidade da peça, já que aqui só se baseamos em composições químicas.

Caso seja uma composição química que está dentro dos limites do diagrama de Henderson,
então aparecerá a seguinte informação:

E Caso haja tendência a Flotação de grafita (Ou Flutuação de grafita), aparecerá, como a
seguir:

E assim por diante para os outros casos ...

Escolhendo a Opção de Carbono Equivalente - Cinzento:

Escolhendo Menu de Resistencia Mecânica:

Irá aparecer o seguinte ALERTA:

Os cálculos de propriedades mecânicas são teóricos e podem não refletir a realidade da
peça, sendo que isso depende em muito da temperatura de desmoldagem, grau de
nucleação do banho, processo de fundição, etc;

Então, aparecerá o resultado, como na tela a seguir :

As 2 primeiras linhas são despresadas, trata-se de números que ficaram na pilha de
memória da calculadora, referente a outros cálculos que fiz.
Ali, ela mostra o resultado de Dureza, Tração, Compressão, Flexão, e Modulo de
Elasticidade.

O mesmo serve para os outros itens, porém, em ferro fundido cinzento, o usuário informará
as composições químicas, e em ferro nodular o usuário informará apenas a quantidade de
perlita. Isto porque no Ferro fundido cinzento, as propriedades são definidas
predominantemente pela forma da grafita e consequentemente pelo carbono equivalente,
e no ferro fundido nodular as propriedades são definidas predominantemente pela matriz.

Menu de Elementos no Ferro:
Aqui é mostrado a influencia de alguns elementos adicionados, ou presentes em ligas de
ferro fundido, conforme a seguir:

Escolhendo o Silicio por exemplo, aparecerá como a seguir:

As informações são limitadas devido ao tamanho da tela.

Espero que este programa seja útil, e em caso de duvidas, ou sugestões, escreva para meu
e-mail: eduardo@eduardomoreira.eng.br
Novas versões as vezes demoram a surgir devido minha falta de tempo para me dedicar a
programação.

