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RESUMO

Em função do elevado número de falhas nos spindles do Laminador de Chapas Grossas da

companhia USIMINAS, foi necessária uma avaliação criteriosa para determinar as possíveis

causas que estavam provocando as fraturas. Através da técnica de Análise de Causa Raiz, foi

estabelecido que um dos principais fatores causadores destas fraturas era o fenômeno de

fadiga. Após considerações e análises de engenharia concluiu-se que os concentradores de

tensão, ou entalhes, na região crítica da peça, eram pontos iniciadores do processo de fadiga.

Portanto, realizou-se um estudo para compreender melhor e avaliar a influência deste fator na

peça em questão, utilizando a técnica do Método dos Elementos Finitos (MEF), onde foram

simuladas as condições com as quais o componente trabalha para se medir o nível de

influência do entalhe. Para realizar tais simulações foi necessário conhecer as propriedades do

material ensaiado bem como o carregamento ao qual ele está sujeito. Foram ensaiados corpos-

de-prova retirados do próprio material para se determinarem as propriedades mecânicas e de

fadiga. Também foi feita uma medição das tensões através do uso de extensômetros, que

possibilitou gerar as curvas de carregamento que o software usou para simular as condições

de trabalho do componente. Desta forma, foram simulados com o software, baseando-se na

geometria, material e carregamento, as condições operacionais do spindle e determinaram-se

os valores de vida à fadiga. Através da variação da geometria do spindle na simulação foi

possível determinar o grau de influência deste fator e a partir daí definir qual o seu papel no

processo de falha da peça.

Palavras-chave: Spindle, Fadiga, Método dos Elementos Finitos, Concentradores de Tensão.
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ABSTRACT

Due to the high number of failures of the USIMINAS company Plate Mill’s spindle, it was

necessary a careful evaluation in order to determine the causes responsable for the failure.

Through the use of the Root Cause Analysis technique, it was established that one of the main

factors causing the failures was the fatigue phenomena. After engineering analysis and

considerations, it was concluded that stress raisers, or notches, in critical areas of the part

were starting points for the fatigue process and therefore it was necessary a study with the

purpose of a better understanding and evaluation of this factor in the part.

With the use of the computerized Finite Element Analysis – FEM, it were simulated the

conditions with which the part works to measure the level of influence that the notch played.

To be able to use FEM for the evaluation, it was necessary to know the material properties

and also the load conditions at the structural component. Mechanical tests were performed in

specimens taken from the part itself to withdraw mechanical properties and fatigue data. It

was also performed a measurement of the stresses with the use of the strain gage measuring

technique that made possible to generate the load curve that the software used to simulate the

work conditions of the part.

It was then simulated with the software, based on geometry, material and load spectra, the

operational conditions of the spindle and it was able to determine the values of fatigue life.

Through spindle’s geometry variation in the simulation, it was possible to determine the level

of influence of this factor and from this point on, establish which role it plays in the failure

process.

Key words: Spindle, Fatigue, Finite Element Method, Stress Raisers.
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1. INTRODUÇÃO

O Laminador de Chapas Grossas é o equipamento responsável pela redução de espessura das

placas de aço provenientes da Aciaria (entre 200 e 250mm) para as espessuras

correspondentes àquelas dos produtos determinados como chapas grossas (entre 5 e 150mm).

É composto de dois cilindros de laminação apoiados por dois cilindros de encosto, montados

em uma estrutura chamada cadeira do laminador (vide Figura 1.1).

Figura 1.1 – Representação esquemática do Laminador de Chapas Grossas da USIMINAS.

As placas saem do forno de reaquecimento com temperatura aproximada de 1250oC e são

transportadas até o laminador através das mesas de rolos. O laminador está configurado com

os cilindros de trabalho posicionados com uma abertura menor do que a espessura da placa e

então promove a redução da espessura da mesma. O processo é repetido com o retorno da

placa para outra passagem pelo laminador com espessura ainda menor. Este ciclo é repetido

até se atingir a espessura desejada. A transmissão da potência dos motores para os cilindros de

laminação é feita através dos spindles, que são eixos de transmissão maciços (Figura 1.2)

Mesa de rolos

Cilindros de laminação

Placa de aço a
ser laminada

Motores

Spindles

Cadeira do laminador
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feitos de material do tipo SAE 4340, possuindo aproximadamente 11 metros de comprimento,

diâmetro da “cabeça postiça” de 1.020mm e do corpo de 560mm e pesando em torno de 17

toneladas. A potência transmitida é em torno de 4.500kW com um torque nominal de 110t.m,

máximo de operação de 247t.m, podendo em caso de emergência chegar a 307t.m.

Figura 1.2 – Montagem virtual mostrando os spindles.

Atualmente a Laminação de Chapas Grossas da USIMINAS possui oito spindles, sendo dois

trabalhando e o restante como sobressalentes.

Os spindles são componentes vitais para o processo produtivo, portanto é imprescindível que

se atue no sentido de minimizar ou se possível eliminar a ocorrência de falhas na vida

operacional normal do componente.

 É um componente crítico para o processo, pois a sua falha significa a parada do equipamento

com conseqüente interrupção do processo de laminação, o que acarreta grande prejuízo

financeiro. Outro aspecto importante é que o spindle é um componente de grandes dimensões

e peso (aproximadamente 17 toneladas, vide Figura 1.3) o que faz com que sua remoção e

reposição no caso de falha acrescente um tempo elevado ao já oneroso tempo de parada do

equipamento, que devido à falha, torna-se não-programada e é prejudicial ao processo

produtivo.

spindles
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Figura 1.3 – Spindle do Laminador de Chapas Grossas sendo transportado.

Nos últimos anos, os spindles do Laminador de Chapas Grossas da USIMINAS têm sofrido

falhas freqüentes. A Figura 1.4 mostra uma falha ocorrida na região de acoplamento do

spindle com o cilindro de laminação, chamada de “boca-de-lobo”.

Figura 1.4 – Spindle fraturado na região da “boca-de-lobo”.

Uma avaliação realizada com a utilização da ferramenta estatística chamada Análise de Causa

Raiz mostrou que a presença de concentradores de tensão era o ponto de partida de trincas por

fadiga, e este fenômeno foi identificado como o modo de falha em 10 das 19 fraturas

ocorridas nos 8 spindles durante o período de 1990 a 2002, sendo que as demais falhas foram

creditadas a sobrecargas oriundas de problemas operacionais. A Figura 1.5 ilustra o entalhe,

ou concentrador de tensão, da “boca-de-lobo” do spindle.
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Figura 1.5 – Representação esquemática mostrando o entalhe na região da “boca-de-lobo”.

A avaliação sistemática dos aspectos relativos às falhas, em especial o estudo da influência do

concentrador de tensão, é vital para se buscar a redução da incidência do fenômeno de fadiga

e aumentar a vida útil do componente, reduzindo com isso o número de falhas. Com a

utilização da ferramenta de análise pelo Método dos Elementos Finitos – MEF, o ANSYS

Workbench V.11, pôde-se simular as condições de trabalho que o spindle experimenta

durante a sua operação normal e analisar a resistência à fadiga em diferentes cenários,

podendo-se então avaliar qual a influência deste importante parâmetro na vida em trabalho do

componente.
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2. OBJETIVOS

Estudar e compreender a influência do entalhe no processo de fadiga a que o spindle está

submetido e propor alternativas de variações geométricas no perfil do entalhe com o intuito de

minimizar esta influência e aumentar a longevidade do componente, diminuindo ou mesmo

eliminando o número de falhas operacionais em função de fadiga.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para compreensão dos métodos aplicados ao estudo, bem como dos resultados obtidos nas

análises, é necessário compreender os aspectos teóricos das tecnologias envolvidas no

processo estudado. Entender o fenômeno de fadiga, sua definição, fatores influenciadores e

suas causas é imprescindível para se proporem as metodologias de estudo no caso do spindle

bem como interpretar os resultados alcançados nas análises por elementos finitos e também

direcionar soluções a partir destes resultados.

Compreender também os princípios envolvidos nas técnicas experimentais, como a teoria

envolvida na medição de esforços através dos extensômetros, possibilita a melhor aplicação

deste recurso no desenvolvimento de um monitoramento de tensões, englobando desde a

correta seleção e instalação do dispositivo adequado ao caso estudado até a interpretação

correta dos valores obtidos na medição e sua correta compilação para aplicação na análise do

MEF.

Não menos importante é a necessidade de se entenderem os aspectos fundamentais em torno

dos princípios que envolvem as análises através do método de elementos finitos, que foi a

ferramenta escolhida para simular as condições do problema. A fundamentação dos princípios

da técnica de MEF aplicada com o software escolhido, o ANSYS, possibilita estruturar uma

análise correta, com a entrada apropriada dos parâmetros, e também interpretar os resultados

obtidos na simulação e demonstrados pelo software.

Finalmente, nenhuma conclusão útil pode ser extraída sem que se tenha por parte do

interpretador um profundo conhecimento dos aspectos fundamentais em torno do seu objeto

de estudo, pois caso contrário, as conclusões poderiam ser desde meramente exageradas a

completamente equivocadas, induzindo o analista a atuar em alterações que poderiam não

surtir o efeito desejado ou, na pior das hipóteses, diminuir o desempenho do componente com

relação ao problema hoje enfrentado.
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3.1 Fenômeno de Fadiga

Todos os equipamentos que estão sujeitos a carregamentos cíclicos, ou seja, cargas com

variação de intensidade e/ou direção ao longo do tempo, experimentarão a variação das

tensões que atuarão no material da peça. Estes valores de tensão podem atingir níveis que,

mesmo menores do que os valores admissíveis de projeto da peça, irão levar à ruptura do

componente, desde que a variação seja repetida um número grande de vezes.

Esta falha é conhecida como falha por fadiga, sendo, pois, um fenômeno onde um

componente sob a ação de cargas cíclicas começa a falhar. A ASTM (American Society for

Testing and Materials) define, através da Norma ASTM E 1150/96, o termo fadiga como “o

processo de mudança estrutural progressiva localizada e permanente que ocorre em um

material sujeito a condições que produzam tensões e deformações flutuantes em um ponto ou

pontos do material e que possam culminar em trincas ou na fratura completa após um

número suficiente de flutuações”.

De acordo com DIETER (1976), três fatores básicos são necessários para causar a falha por

fadiga:

- Uma tensão de tração de valor suficientemente alto;

- Uma variação ou flutuação suficientemente grande da tensão aplicada;

- Um número suficientemente grande de ciclos de tensão aplicada.

Além desses, outras variáveis têm influência determinante na fadiga, tais como os

concentradores de tensão, corrosão, temperatura, sobrecarga, estrutura metalúrgica e tensões

residuais.

Todos estes fatores podem, de forma isolada ou combinada, influenciar o fenômeno de fadiga.

Para que se conheça a fundo a atuação de cada um destes fatores seriam necessárias várias

análises e muitos experimentos, além de equipamentos especializados. Condições limitadoras

como tempo, custo e disponibilidade não permitiram a análise de todos os fatores, ficando

somente aqueles considerados como mais importantes, como é o caso do entalhe e do

material, sendo o foco do presente estudo desenvolvido.
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3.2 Estágios do Processo de Fadiga

O processo de fadiga passa essencialmente por três estágios segundo o ASM HANDBOOK

VOL. 19 (1996):

1 – Dano inicial de fadiga levando à iniciação da trinca;

2 – Propagação da trinca até que a seção restante não-trincada da peça não resiste mais o

carregamento imposto;

3 – Falha catastrófica final e repentina da seção remanescente.

3.2.1 Iniciação da trinca por fadiga

O estágio de iniciação é creditado principalmente ao deslizamento de planos de

escorregamento nos grãos do material conhecidos como Bandas de Deslizamento Persistentes,

ou BDP, que surgem com a aplicação de tensão e provocam o deslizamento dos planos.

Assim que o primeiro deslizamento ocorre, surge no material uma superfície que, ao se expor

ao ambiente, é revestida por uma camada de óxido, que combinada com a deformação

plástica, impede que o carregamento cíclico reverta o processo quando carregado na direção

inversa, ocorrendo então o deslizamento em outro plano adjacente, formando conjuntos ou

bandas de deslizamento (Figura 3.1), chamadas de persistentes pelo fato de mesmo depois de

removidas da superfície da peça, ressurgem com um novo carregamento cíclico.

Figura 3.1 – Representação esquemática de bandas de deslizamento persistentes de fadiga.

(Adaptado do ASM HANDBOOK VOL. 19, 1996)

Extrusão
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Estas bandas formam intrusões e/ou extrusões na superfície da matriz que se tornam micro-

concentradores de tensão (Figura 3.1).

Com o aumento dos ciclos, a rugosidade superficial provocada pelo aumento de intensidade

das intrusões/extrusões leva à formação de descontinuidades que podem ser consideradas

“micro-trincas”.

FROST et al.(1999) citam que evidências sugerem que o maior papel que os deslizamentos

dos planos desempenham no processo é o de causar mudanças geométricas no perfil da

superfície, ao invés de causar danos levando a uma trinca no próprio plano de deslizamento.

Estas BDPs são favorecidas pelo fato de que a falta de material em um lado do componente,

no caso a superfície, não promove uma restrição ao escorregamento dos planos,

diferentemente das camadas sub-superficiais, onde há a presença de material com ligações

que restringem o movimento das discordâncias e, naturalmente, dos planos de deslizamento.

SCHIJVE (2004) destaca que “no período de iniciação da trinca, fadiga é um fenômeno da

superfície do material”.

Não é claramente determinada a transição entre o período de iniciação para o de propagação

da trinca de fadiga, mas é suposto que o período de iniciação está completo quando o

crescimento da micro-trinca não mais depende das condições de superfície livre. Este

processo pode cobrir um período significativo da vida à fadiga.

Nesta etapa, vários fatores podem influenciar o processo de iniciação da trinca: a

cristalografia, que varia de grão para grão do material em função da anisotropia; o tamanho,

forma e a orientação do grão, que provoca uma distribuição desigual das tensões nos grãos,

como mostra a Figura 3.2.

Inclusões presentes na matriz do material também afetam a distribuição de tensões, agindo

como concentradores de tensões. Podem contribuir fortemente para a iniciação da trinca,

especialmente em materiais de alta resistência mecânica, que podem ter sua resistência à

fadiga melhorada através da purificação da composição do mesmo com a eliminação destas

impurezas, como mostrado na Figura 3.3.
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Figura 3.2 – Distribuição heterogênea da tensão nos grãos devido à anisotropia. (SCHIJVE,

2004)

Figura 3.3 – Influência do processo de fusão no limite de fadiga de um aço SAE 4340.

(Adaptado de SCHIJVE, 2004)

Como foi comentado, o período de iniciação da trinca é primariamente um fenômeno de

superfície, significando que condições superficiais são determinantes para o seu surgimento.

Condições superficiais como rugosidade ou danos (riscos, sulcos, etc.) podem agir como

pequenos concentradores de tensão que podem significativamente afetar o comportamento das
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BDPs e nuclear uma trinca. Componentes com menor incidência dessas descontinuidades, ou

seja, com melhor condição superficial experimentam uma maior vida à fadiga como

demonstrado na Figura 3.4.

Figura 3.4 – Efeito da condição superficial na vida à fadiga (escala logarítmica). (Adaptado de

SCHIJVE, 2004)

Este fator superficial é mais pronunciado quando a amplitude de tensão (ver item 3.4.6) é

pequena, pois quando as amplitudes são maiores, são gerados núcleos de trincas de maneira

precoce onde a influência da superfície é menos importante.

Finalmente, barreiras ou limites podem existir, como por exemplo, contornos de grãos, que

impedem a passagem da trinca do estágio de iniciação para o de propagação, impedindo então

a evolução da trinca. Isso acontece em função da transição do estado plano de tensão, que

caracteriza o estágio de iniciação, para o estado plano de deformação, característico da

propagação, o que aumenta a resistência ao escorregamento das BDPs.

3.2.2 Propagação de trinca por fadiga

A transição entre o período de iniciação, chamado de estágio I, para o de propagação, estágio

II, não é claramente definida. De qualquer forma, se considera que o início do estágio II se dá

quando a micro-trinca evolui para uma camada sub-superficial do material, onde os efeitos de

superfície não mais influenciam o crescimento da trinca, que agora depende das

características de resistência do material ao seu avanço. Como foi visto, durante a iniciação a

Tensão
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trinca se origina dos deslizamentos dos planos cristalográficos preferenciais da estrutura

cristalina do material, que são devidos ao carregamento cíclico, que provoca tensão de

cisalhamento. Quando a micro-trinca evolui para o interior do material, a direção de

crescimento desvia da orientação inicial com a tendência ao crescimento perpendicular à

direção da carga, como mostra a Figura 3.5

Figura 3.5 – Estágios de propagação da trinca de fadiga. (CHAWLA et. al, 1999)

Essa evolução continua até a micro-trinca encontrar um contorno de grão. Neste momento,

esse contorno pode servir como barreira à evolução da trinca, diminuindo a taxa de

crescimento da mesma, que é novamente acelerada quando o contorno de grão é ultrapassado,

e decresce novamente ao se deparar com o próximo contorno, e o processo vai se repetindo

com uma taxa de crescimento estavelmente crescente. A Figura 3.6 ilustra o efeito do

contorno de grão na velocidade de propagação da trinca.

Figura 3.6 – Efeito do contorno de grão no crescimento de trinca por fadiga em uma liga de

alumínio. (Adaptado de SCHIJVE, 2004)
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No estágio de propagação a trinca evolui em uma direção perpendicular à do carregamento.

Ao passar por um número substancial de grãos, a frente da trinca deve permanecer coerente,

ou seja, haverá um encontro entre as várias trincas originadas formando uma única frente,

onde a taxa de crescimento e direção devem ser consistentes. A trinca se comporta mais ou

menos como uma linha contínua, com uma forma semi-elíptica, como é ilustrado na Figura

3.7, cuja velocidade de propagação depende da resistência ao crescimento de trincas do

material.

Figura 3.7 – Evolução da frente de trinca por fadiga ao passar pelos contornos de grãos do

material (Adaptado de SCHIJVE, 2004)

A taxa de crescimento é afetada por vários fatores, porém o mais importante é o fator cíclico

de intensidade de tensão (∆K), função do comprimento da trinca, da tensão atuante no

material e da geometria da trinca, sendo que:

∆K = Kmáx - Kmín

Existe um valor limiar para ∆K, chamado de ∆Kth (threshold), a partir do qual a trinca avança

no material.

 (3.1)
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3.2.3 Fratura por fadiga

Com a contínua evolução da frente de trinca, chega um determinado momento em que a seção

remanescente da peça não mais resiste ao esforço e ocorre então, no último ciclo de

carregamento, a falha final da peça através da fratura de tração, do tipo frágil, dúctil ou uma

combinação destas. A fratura do material ocorre no momento em que o valor de Kmáx atinge a

tenacidade à fratura do material, Kc.

A superfície fraturada de uma peça cuja falha é devida à fadiga apresenta características

peculiares que podem ser bastante úteis na determinação das características do processo,

podendo auxiliar na investigação da falha, permitindo a análise das condições de

carregamento ou aspectos importantes como de que maneira a forma ou tamanho da peça

possam ter influenciado o processo. A avaliação da superfície de fratura pode ser feita tanto

macro quanto microscopicamente e usualmente apresenta os seguintes elementos:

- Marcas de praia (beach marks): normalmente são as características mais usuais

encontradas nas superfícies de fraturas por fadiga, sendo elementos curvos cujos centros

apontam para o ponto de origem da trinca por fadiga. Podem ser resultantes da mudança

de intensidade ou freqüência de carregamento ou também causadas pela oxidação da

superfície de fratura durante períodos de serviço intermitente da peça. A Figura 3.8 ilustra

a forma geral de marcas de praia em uma superfície fraturada por fadiga.

Figura 3.8 – Representação de marcas de praia características de uma fratura de fadiga

(Adaptado de KELLY, 2004).
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- Zona final fraturada: normalmente se apresenta com aspecto fibroso e seu tamanho está

relacionado à magnitude do carregamento. Já sua forma depende do formato e tamanho da

peça e também da direção do carregamento e do tipo de solicitação. A Figura 3.9

exemplifica diversos tipos de seções fraturadas, onde se pode notar a influência da

magnitude e também da presença de concentradores de tensão.

Figura 3.9 – Influência da magnitude de carregamento e concentração de tensão na forma

final da superfície de fratura por fadiga. (Adaptado de ASM HANDBOOK

VOL 11, 2002)

- Marcas de “catraca” (ratchet marks): ocorrem quando duas ou mais frentes de trinca

que se originam na superfície se propagam em níveis diferentes e então se coalescem

formando uma espécie de degrau. Podem ocorrer também em fraturas com carregamento

monotônico, porém em um número bem menor e com menor freqüência. A Figura 3.10

ilustra a presença de ratchet marks em uma superfície fraturada.

Figura 3.10 – Ratchet marks vistas na superfície fraturada de um aço de baixa liga que falhou

por fadiga por flexão rotativa. (ASM HANDBOOK VOL 11, 2002)



16

- Estrias: são considerados os mais proeminentes indicadores da presença de fadiga no

processo de falha de um componente. São pequenos sulcos formados durante o avanço da

trinca por fadiga e são originadas pelo processo de abertura e fechamento da frente de

trinca, ou seja, são indicativos diretos da presença de carregamento alternado. Cada estria

é resultado de um único ciclo de tensão, mas nem todo ciclo de tensão necessariamente

cria uma estria, segundo o ASM HANDBOOK VOL 11 (2002), e o espaçamento depende

fortemente do nível de carga aplicado. A Figura 3.11 mostra um exemplo de superfície

estriada.

Figura 3.11 – Estrias formadas pelo carregamento cíclico, típicas de fraturas por fadiga.

(ASM HANDBOOK VOL 19, 1996)

As estrias são mais visíveis em materiais mais dúcteis e em carregamentos em níveis bem

acima do limite de fadiga do material. As estrias podem auxiliar no processo de avaliação de

falha, pois, uma vez observadas, são indicativos de presença de carregamento cíclico. Podem

também prover informações com relação à direção e à taxa de crescimento da trinca.
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3.3 Ensaios de Fadiga

Uma das principais razões para se realizar um ensaio de fadiga é a necessidade de se

desenvolver uma melhor compreensão (fundamental ou empírica) do comportamento à fadiga

do material, além da demanda de informações práticas da resposta à fadiga do componente ou

da estrutura do material.

Os ensaios convencionais têm sido feitos através do carregamento cíclico de um corpo-de-

prova em determinadas faixas de tensão, registrando-se o número de ciclos até a falha. Os

ensaios são realizados em equipamentos apropriados (Figura 3.12) com corpos-de-prova

padronizados (Figura 3.13) pelas normas.

Figura 3.12 – Equipamento de ensaio de fadiga (INSTRON, 2004).
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Figura 3.13 – Representação esquemática de corpos-de-prova para ensaios de fadiga.

(Adaptado da Norma ASTM E466-96, 2002)

Os resultados geralmente são “plotados” em uma curva S-N ou curva ∆ε-N. Há vários tipos

de ensaios de fadiga, sendo os mais comuns os ensaios com máquina rotativa, onde o corpo-

de-prova é posto a girar com um carregamento de um momento fletor conhecido, e os ensaios

com carregamento axial (Figura 3.14).

Figura 3.14 – Representação esquemática de ensaios de fadiga: (a) e (b) flexão, (c)

tração/compressão. (GODEFROID, 1995).

(a)

(b)

(c)
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3.3.1 Corpos-de-prova para ensaios de fadiga

Os corpos-de-prova (CPs) são a referência que será usada para representar o material durante

o ensaio. Para o caso de um ensaio de fadiga, o principal dado que se busca extrair, como já

foi descrito, é a curva S-N, ou seja, o número de ciclos que o material pode resistir para cada

nível de tensão.

Para que esta representação da curva S-N seja a mais correta possível, é necessário que o

corpo-de-prova seja capaz de representar com o máximo de fidelidade as características do

material real. Por isso, o corpo-de-prova não deve conter fatores que podem influenciar os

resultados e que não sejam foco do interesse do ensaio, como por exemplo, a condição

superficial, que como já foi visto é muito influente no processo de iniciação da trinca de

fadiga. Outros fatores, como presença de entalhes, microestrutura e tamanho podem também

influenciar o resultado do ensaio, que proverá então uma curva S-N irreal.

Com relação aos corpos-de-prova, várias etapas são essenciais durante o seu processo de

confecção. A primeira delas é a escolha adequada do material, sendo que a sua composição

química e microestrutura devem ser as mais próximas possíveis do material que será usado no

componente real, pois assim, as propriedades levantadas no ensaio darão uma boa indicação

de como será o comportamento do componente às solicitações. O segundo passo é o projeto

do corpo-de-prova. A Norma ASTM E466 (2002) que estabelece os parâmetros para ensaios

de fadiga de materiais metálicos (carregamento axial com amplitude constante) cita no item 5

“Specimen Design” (Projeto do corpo-de-prova) que o CP usado dependerá dos seguintes

fatores:

- Objetivo do ensaio;

- Tipo de equipamento;

- Forma na qual o material está disponível.

A norma ainda afirma que o corpo-de-prova deverá ser projetado de forma tal que a falha

venha a ocorrer na seção de ensaio da peça. Os corpos-de-prova podem ser de seção circular

ou retangular, dependendo do modelo do equipamento de ensaio utilizado.

O terceiro passo é a preparação do corpo-de-prova, que é de importância fundamental, pois se

não for feita de maneira apropriada pode influenciar os resultados. Uma cuidadosa preparação
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é essencial para garantir o máximo de fidelidade dos resultados, tomando-se o cuidado

durante a preparação de que todos os corpos-de-prova tenham não só os aspectos necessários,

mas que todos eles sejam preparados de maneira similar. A usinagem deve ser muito bem

controlada para garantir a mesma dimensão entre os corpos-de-prova e um excelente

acabamento superficial. A Norma ASTM E466 (2002) também cita no item 6 “Specimen

Preparation” (Preparação do corpo-de-prova) que os efeitos que mais devem ser evitados são

o corte excessivo e as tensões residuais induzidas pelo processo de usinagem, a não ser que

estes parâmetros sejam de interesse do estudo.

A norma ainda faz referência a outro fator de extrema importância para o ensaio, o

procedimento de montagem do corpo-de-prova na máquina de ensaio, no seu item 8

“Procedure” (Procedimento), onde ela cita dois fatores fundamentais neste caso:

- Montagem do corpo-de-prova: deve-se fazer uma boa fixação dos corpos-de-prova nas

garras da máquina de ensaio para garantir que o esforço de ensaio seja bem transmitido

para o corpo-de-prova;

- Verificação do alinhamento: aqui a maior preocupação é com um adequado alinhamento

das garras juntamente com o corpo-de-prova. Um mau alinhamento pode induzir esforços

não planejados e influenciar os resultados de maneira negativa.

3.3.2 Método de Wöhler, a Curva S-N

De acordo com CHAWLA e MEYERS (1999), o comportamento de um material sob fadiga é

descrito pela curva S-N. No caso do ensaio para a curva S-N, uma série de ensaios são

realizados sujeitando os corpos-de-prova a ciclos de tensões com diversas amplitudes de

tensão. Em um deles, a amplitude é relativamente alta, da ordem de 2/3 do limite de

resistência do material, e então o número de ciclos para a falha é contado. O procedimento é

repetido em outros corpos-de-prova com amplitudes máximas de tensão progressivamente

decrescentes.

Os dados são “plotados” como a tensão S (máxima ou a amplitude) “versus” o logaritmo do

número de ciclos para a falha de cada corpo-de-prova. Origina-se então a curva S-N, também

chamada de Curva de Wöhler. Curvas S-N típicas podem ser vistas na Figura 3.15.
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Figura 3.15 – Curvas S-N esquemáticas; (a) material ferroso, (b) material não-ferroso.

(CHAWLA e MEYERS, 1999)

Pela figura pode-se observar que, de maneira geral, quanto maior a magnitude da tensão

menor o número de ciclos que o material é capaz de suportar antes de falhar. Para alguns

materiais, como os ferrosos e algumas ligas de titânio, a curva S-N torna-se horizontal à

medida que os valores de N aumentam. Neste ponto, o valor de tensão é conhecido como

limite de fadiga, abaixo do qual a falha não irá ocorrer (Figura 3.15a).

A maioria das ligas não ferrosas não possui limite de fadiga, de forma que a curva S-N

continua descendente com crescentes valores de N (Figura 3.15b). Portanto, a fadiga irá

ocorrer independente da magnitude de tensão. Para estes materiais, a resposta à fadiga é

conhecida como resistência à fadiga, que é o nível de tensão na qual a falha irá ocorrer para

um determinado número de ciclos, ou então vida à fadiga, que é o número de ciclos que irá

causar a falha para uma determinada tensão. A Norma ASTM STP 91-A/96, A Guide for

Fatigue Testing and the Statistical Analysis of Fatigue Data, é uma referência para a

execução de um ensaio para a determinação das curvas S-N e ε-N de um material.

3.4 Fatores que Influenciam a Fadiga

Uma das maiores dificuldades em se determinar a vida à fadiga de qualquer componente é o

fato de que são vários os fatores que influenciam o fenômeno, sendo que cada um contribui de

forma e intensidade diferente, além de que uma vez combinados os efeitos de cada fator, uma

nova influência pode ser esperada. A seguir será discutida a influência de alguns dos

principais fatores que afetam o processo de fadiga em um componente.
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3.4.1 Microestrutura

CHIAVERINI (1986) cita que o limite de fadiga depende fortemente da composição química,

estrutura granular, das condições de conformação mecânica e do tratamento térmico do

material. Alguns resultados de curvas S-N obtidos com diversos materiais e tratamentos

térmicos podem ser vistos na Figura 3.16.

Figura 3.16 – Curvas S-N típicas para alguns metais sob flexão alternada. (CHIAVERINI,

1986)

Como se pode ver, a composição química e o tratamento térmico adequado promovem o

aumento não somente da resistência à tração como também do limite de resistência à fadiga

dos materiais, o que faz com que a análise deste aspecto seja essencial para o projeto de um

componente resistente à fadiga. A Figura 3.17 mostra a relação entre o limite de resistência

mecânica e o limite de fadiga para alguns materiais.
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Figura 3.17 – Relação entre Limite de Resistência Mecânica e Limite de Fadiga para aços

inoxidáveis e aços estruturais temperados e revenidos. (a) tração-compressão

reversa (R = -1), (b) tração repetida (R = 0). (Adaptado de ASM HANDBOOK

VOL. 19, 1996)

Como foi citado no item 3.2, os processos de iniciação e propagação da trinca são

extremamente influenciados pela condição microestrutural do material. Descontinuidades e/ou

vazios, por exemplo, podem se tornar pontos de iniciação de trincas. Os contornos de grãos

podem agir como barreiras para a evolução de trincas. A anisotropia da microestrutura pode

induzir diferentes gradientes de tensão que podem afetar o deslizamento das bandas e a

propagação da microtrinca. Estes e outros fatores relacionados à forma e composição da

microestrutura do material terão influência fundamental na vida à fadiga da peça.
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3.4.2 Tamanho da peça e tipo de solicitação

O limite de fadiga de um componente é diretamente afetado pela quantidade de pontos fracos

susceptíveis à iniciação de trincas por fadiga em sua superfície. Parece lógico afirmar que

quanto maior a superfície de um componente, maior será a existência destes pontos fracos e

portanto, maior a quantidade de pontos de iniciação da trinca. Desta forma, é razoável

considerar que o limite de fadiga de componentes maiores é menor do que o de componentes

de menor tamanho para o mesmo carregamento cíclico. A Figura 3.18 mostra os resultados de

ensaios realizados em diferentes materiais com corpos-de-prova variando de tamanho.

Figura 3.18 – Influência do tamanho do corpo-de-prova no limite de fadiga do material.

(Adaptado de SCHIJVE, 2004)

SCHIJVE (2004) cita que a área superficial de um corpo-de-prova sujeito ao carregamento

axial é relativamente grande se comparada à de um carregamento de flexão rotativa. Portanto,

parece aceitável que o limite de fadiga para elementos solicitados à tração/compressão seja

menor do que o solicitado à flexão, como ilustra a Figura 3.19. Além do mais, a forma do

corpo-de-prova (ou do componente) pode induzir acréscimos na tensão, agindo como

concentradores de tensão, mesmo que com pequenos índices de Kt (veja item 3.5.2), mas que

podem influenciar a vida à fadiga do componente.
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Figura 3.19 – Resultados de limite de fadiga para um aço com 1,05% Cr ensaiado à tração e à

flexão rotativa. (Adaptado de SCHIJVE, 2004)

3.4.3 Tratamento Térmico

As condições nas quais o material é fabricado ou de tratamentos posteriores, como

tratamentos térmicos, também influenciam fortemente o processo de fadiga, uma vez que a

microestrutura é também fortemente afetada. O tratamento térmico de têmpera, por exemplo,

origina a formação de martensita, uma fase que pode ter elevada dureza e resistência

mecânica, que afetará severamente o processo de propagação da trinca. Alguns resultados

obtidos com diversos materiais e tratamentos térmicos foram mostrados na Figura 3.16.

Algumas propriedades mecânicas do aço SAE 4340, com diferentes resultados de dureza,

podem ser vistas na Tabela III.1. A presença de elementos de liga, a conformação dos grãos e

o processamento mecânico (forjamento, por exemplo) também alteram a microestrutura do

material, portanto afetam diretamente as características deste com relação à fadiga.
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Tabela III.1  - Propriedades do aço SAE 4340 com diferentes durezas. (Adaptado de FROST

et. al, 1999)

Dureza

HB

Limite de

Resistência

MPa

Energia de impacto Entalhe V

Charpy

J

Tenacidade à fratura

(KIc)

MPa.m1/2

550 2040 19 53

430 1520 30 75

380 1290 42 110

A Figura 3.16 também mostrou que a composição química e o tratamento térmico adequados

aumentam o limite de resistência à fadiga dos materiais.

FROST et al. (1999) citam que existem três técnicas metalúrgicas principais comumente

usadas para endurecimento superficial de peças de aço carbono: têmpera (por chama ou

indução), carbonetação e nitretação. Citam ainda que todos eles produzem mudança no

volume da estrutura metalúrgica, o que induz tensões residuais altamente compressivas na

camada superficial.

Como foi discutido anteriormente, o processo de iniciação da trinca é preferencialmente um

efeito superficial, portanto, mudanças na estrutura da superfície, como ocorre no caso dos

tratamentos térmicos citados, provocam um aumento da resistência ao início da trinca por

fadiga. A superfície fica tão mais resistente do que o núcleo do material, que o

desenvolvimento de trincas é mais propenso, neste caso, pelos defeitos internos ou

descontinuidades. De qualquer forma, as tensões compressivas residuais são suficientemente

grandes para prevenir as trincas superficiais de se desenvolverem para o estágio de macro-

trinca em tensões menores do que aquelas necessárias para o crescimento de trincas de falhas

situadas logo abaixo da superfície endurecida.

Não somente o tipo de tratamento, mas mesmo em um único caso, as condições do tratamento

fazem uma grande diferença com relação às propriedades de fadiga. Na Tabela III.2 é possível
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observar os diferentes valores de limite de fadiga em função da maneira como é realizado um

tratamento.

Tabela III.2 – Limite de fadiga e tensões residuais compressivas em um aço com 0,34% C

aquecido até a sua temperatura crítica e resfriado em diferentes meios.

(Adaptado de FROST et al., 1999)

Meio de Têmpera
Tensão Residual Compressiva

MPa

Limite de Fadiga

MPa

Resfriado no forno 0 280

Óleo a 80oC -200 295

Água a 0oC -340 325

Solução salina -340 340

O limite de fadiga de um material tratado superficialmente é praticamente impossível de se

prever, pois depende de uma série de fatores tais como ilustrado acima, entre outros, como

por exemplo, a taxa de resfriamento, a magnitude da tensão residual compressiva induzida, a

razão entre a dureza superficial e a do núcleo do material, a profundidade da superfície

endurecida, etc.

FROST et al. (1999) ressaltam que corpos-de-prova entalhados, se forem endurecidas as

superfícies do entalhe, podem ter seu limite de fadiga aumentado de 50 a 200%, desde que as

altas tensões induzidas pelo entalhe estejam contidas na superfície endurecida.

3.4.4 Presença de entalhes/concentração de tensão

O aspecto mais importante quanto à geometria da peça é a presença de variações geométricas

ao longo dessa, pois elas originam, nos pontos de mudança dimensional, principalmente

bruscas, o aparecimento de regiões de concentração de tensões (item 3.5). A resistência à

fadiga de componentes é seriamente reduzida pela introdução de concentradores, tais como

furos e entalhes.
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O efeito dos concentradores de tensão é geralmente avaliado ensaiando-se corpos-de-prova

contendo um entalhe, geralmente em V ou circular. DIETER (1976) descreve que a presença

de entalhes em corpos-de-prova sob carregamento uniaxial introduz três efeitos: (1) aumento

ou concentração da tensão na raiz do entalhe; (2) um gradiente de tensão é formado da raiz do

entalhe em direção ao centro da peça; (3) um estado triaxial de tensões é produzido.

Ensaios de fadiga têm demonstrado que a presença de pontos de concentração afetam

acentuadamente a resistência à fadiga de componentes, como mostrado na Tabela III.3 abaixo.

Tabela III.3 – Efeito da concentração de tensões sobre a resistência à fadiga. (CHIAVERINI,

1986)

A influência e os aspectos gerais envolvendo os concentradores de tensão serão discutidos

com mais profundidade no item 3.5.

3.4.5 Condições superficiais

Como o período de iniciação da trinca por fadiga é primariamente dependente da condição

superficial do material, esse fator tem uma participação fundamental no processo de fadiga de

um componente. SCHIJVE (2004) cita que os efeitos superficiais incluem todas as condições

que podem reduzir ou ampliar o período de iniciação da trinca. A Figura 3.20 mostra vários

aspectos superficiais que podem afetar o processo de iniciação da trinca por fadiga.
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Figura 3.20 – Exemplos de condições superficiais que afetam a fadiga.

A influência do acabamento superficial na vida à fadiga de um material é significante. Os

pequenos sulcos na superfície podem agir como concentradores de tensão, dando início à

trinca por fadiga. SURESH (1998) explica que a rugosidade é manifestada por picos e vales

em locais onde emergem as bandas de deslizamento na superfície livre e os vales funcionam

como micro-entalhes. Então, o efeito de concentração de tensão na raiz do vale promove o

deslizamento adicional e a nucleação da trinca por fadiga.

As tensões residuais na superfície do material, decorrentes do processo de fabricação ou do

tratamento térmico aplicado, também terão enorme influência na resistência à fadiga do

componente. A influência do tratamento térmico já foi explicada no item 3.4.3. As tensões

residuais concentradas na superfície afetam o carregamento ao qual esta está solicitada e,

portanto, afeta a formação da trinca por fadiga, dificultando a abertura da mesma, se no caso a

tensão for compressiva. Já se a tensão for trativa, o efeito será contrário e desfavorável à

resistência à fadiga da peça. Entretanto, SCHIJVE (2004) aponta que o sistema de tensão

residual é um sistema em equilíbrio, sendo que nunca uma tensão residual compressiva

favorável existe sem uma trativa desfavorável em outro local.

As condições superficiais podem ser intencionais ou não, como aquelas resultantes do

processo de fabricação.
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3.4.6 Carregamento

Como já foi exposto anteriormente, o fenômeno de fadiga ocorre onde os componentes estão

sujeitos a tensões cíclicas, originadas por carregamentos também cíclicos. Há três maneiras

comuns nas quais as tensões podem ser aplicadas: axial, torsional e de flexão. Além da

direção dos carregamentos, há ainda três ciclos de carga que podem ser aplicados a um

componente, segundo NORTON (2004). O mais simples é o ciclo de tensão reverso ou

alternado (Figura 3.21a). Este caso é uma simples onda senoidal com as tensões máximas e

mínimas simétricas em relação ao eixo central. O tipo mais comum de ciclo encontrado nas

aplicações de engenharia é onde a tensão máxima (σmáx) e tensão mínima (σmín) são

assimétricas (também uma curva senoidal), porém opostas e desiguais (Figura 3.21b). Este

tipo de ciclo de tensão é chamado de ciclo de tensão intermitente ou pulsante. O tipo final de

ciclo de tensão é onde a tensão e a freqüência variam aleatoriamente (Figura 3.21c).

Figura 3.21 – Tipos de carregamentos cíclicos. (NORTON, 2004)

Nos casos (a) e (b) da Figura 3.21, a amplitude de tensão varia em torno da tensão média (σm),

definida como a média das tensões máxima e mínima do ciclo de tensões, ou
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Finalmente, a razão de tensão R é a razão entre tensões mínima e máxima,

Um aspecto importante a ser considerado é o fato que, na maioria das vezes, os componentes

experimentam ciclos de carregamento e tensão que são extremamente variáveis e muito

difíceis de prever.

Isso faz com que a análise pelos métodos convencionais não seja muito fiel às condições reais

que o componente irá enfrentar. Portanto, o fenômeno de fadiga irá se apresentar de forma

diferente do previsto, não dando ao estudo o nível de realismo necessário para um projeto

otimizado da peça.

3.5 Concentradores de Tensão

Os componentes mecânicos possuem normalmente variações geométricas, como furos,

entalhes, arredondamento de arestas entre outros, em função de sua aplicação, que são

necessários e não podem ser eliminados do projeto da peça. Estas variações geométricas,

conhecidas como entalhes, geram na sua região um efeito conhecido com concentração de

tensões, que introduz uma descontinuidade na distribuição das tensões na região do entalhe,

principalmente um considerável aumento do valor da tensão e também um gradiente de

redução desta tensão a partir da raiz do entalhe, fatores estes que afetam, como será mostrado

a seguir, as propriedades de resistência à fadiga da peça. Para que seja possível entender

melhor o fenômeno da concentração de tensões é preciso entender o efeito que o entalhe

introduz à peça.

3.5.1 Influência do concentrador de tensão

Como descrito anteriormente, a presença de uma descontinuidade geométrica como um furo

ou entalhe, provoca uma distribuição não uniforme das tensões ao longo da peça com uma

tensão na região próxima ao entalhe maior do que a tensão média nas regiões mais distantes,

atuando então como um elevador de tensão ou concentrador de tensão. Mas como será

máx

mínR
σ

σ
= (3.5)
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mostrado a seguir, a principal influência do entalhe está na criação de um estado triaxial de

tensões.

Pela Figura 3.22, pode-se observar a distribuição de tensões elásticas em uma chapa de

pequena espessura, carregada na direção y por uma tensão nominal  σnom, gerando a tensão σy

e também na direção x, uma tensão σx. Essa tensão σx é explicada pelo fato de que quando

ocorre uma deformação εy, existe associada a ela uma deformação εx, que é caracterizada pelo

coeficiente de Poisson. Portanto, entre as faces de contato dos elementos existirá uma tensão

σx, que é provocada pela resistência à separação das faces de contato em função da

deformação εx.

Figura 3.22 - (a) Tensões elásticas em um entalhe em uma chapa fina; (b) Tensões elásticas no

entalhe de uma chapa de espessura B; (c) Distribuição das tensões σz em x = 0.

(DIETER, 1976)

Como na face livre do entalhe não existe interface, σx = 0, pois ela poderá sofrer deformação

sem tensão. Os valores de σx vão aumentando gradativamente, até que começam a diminuir

novamente em função da redução da tensão σy (Figura 3.22a). No caso de uma chapa fina, a

tensão na direção da espessura é negligenciável, o que não ocorre para o caso de um estado

plano de deformação, onde a espessura B na direção z é grande com relação à profundidade do

entalhe (Figura 3.22b). Nas superfícies livres, a tensão σz é zero, mas a partir delas a tensão
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cresce rapidamente, sendo fortemente dependente de B (Figura 3.22c). À medida que B

diminui, os valores de σx e σy caem menos do que 10%. Pode-se observar então que a tensão

em uma chapa espessa gera um estado triaxial de tensões, onde a existência de uma tensão

transversal provoca um aumento na tensão média longitudinal, onde ocorre o escoamento.

DIETER (1976) cita que como resultado do estado triaxial produzido pelo entalhe, a tensão

geral de escoamento de um corpo-de-prova entalhado é maior do que a tensão de escoamento

uniaxial, σe, porque é mais difícil desenvolver a zona escoada na presença de tensões

triaxiais.

Também os gradientes de tensão acentuados que existem em um entalhe implicam em

gradientes de deformação também acentuados e concentrados, o que pode levar à formação de

vazios que poderão se converter em trincas de fadiga. Outra importante conseqüência da

concentração de deformações no entalhe é que o gradiente de deformação local será muito

maior do que a deformação média, fator muito importante no desenvolvimento de fratura

frágil.

Portanto, os efeitos mais importantes que os entalhes produzem com relação à tensões são:

- Altas tensões localizadas;

- Um estado triaxial de tensões;

- Alta deformação localizada;

- Aumento do gradiente de deformação local.

Além de se conhecer a influência do efeito de concentração de tensão, outro aspecto

importante do entalhe com relação à fadiga é a influência do gradiente de tensão na superfície

do entalhe. Sabe-se que a nucleação de trincas por fadiga é um fenômeno preferencialmente

superficial, portanto este gradiente tem papel fundamental no processo de iniciação de trincas.
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Como foi mostrado na Figura 3.22, a tensão na seção da chapa decresce desde a tensão

máxima na face do entalhe até o valor de tensão mínimo na seção mais resistente da chapa.

Na Figura 3.23 é apresentado, para um furo circular, como a tensão tangencial ao longo da

superfície varia. Linhas de tensão principal foram calculadas para níveis de tensão de 90%,

80% e 50% da tensão máxima, onde a linha de 90%, por exemplo, representa uma queda de

10% da tensão.

Figura 3.23 – Representação esquemática de um gradiente de tensão ao longo do entalhe,

mostrado através de linhas de tensões principais constantes. (Adaptado de

SHIJVE, 2004)

Pode-se observar que a tensão tangencial ao longo da face do furo decresce relativamente

mais lentamente do que a tensão na direção x, tornando essa região uma área de alto valor de

tensões. Lembrando que a nucleação de trincas por fadiga geralmente se dá na superfície, o

gradiente de tensões na superfície do entalhe é de maior importância do que o gradiente de

tensões perpendicular à face . Quanto maior o entalhe, maior a área superficial ao longo da

raiz do entalhe, o que faz, também, com que a qualidade superficial ao longo da face do

entalhe seja de grande importância.

3.5.2 Tipos de entalhes, o índice Kt  e a superposição de entalhes

O efeito dos concentradores de tensão é geralmente avaliado testando-se corpos-de-prova

contendo um entalhe, geralmente em V ou circular. A razão entre a máxima tensão e a tensão

nominal é o índice Kt, chamado de fator de concentração de tensões, que pode ser computado
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pela teoria da elasticidade para geometrias simples, porém normalmente é encontrado em

tabelas na literatura especializada.

O modelo mais simples de análise de Kt é de uma chapa com furo central solicitada por um

esforço axial S (Figura 3.24). Observa-se que uma distribuição não-uniforme é gerada na

seção crítica da chapa, caracterizada por uma tensão máxima, σmáx, e por uma tensão nominal,

σnom:

Figura 3.24 – Representação esquemática de uma chapa com furo central para estudo do

efeito de entalhe. (DIETER, 1976)

Como foi mostrado anteriormente, a área superficial de um entalhe tem forte influência no

processo de fadiga. Imagina-se um cenário com dois corpos-de-prova com as geometrias

mostradas na Figura 3.25, chamando-os de 1 e 2, sendo que o corpo-de-prova 2 tem suas

dimensões duas vezes maior do que o corpo-de-prova 1. Considerando que Kt é uma razão

adimensional e que só depende de razões geométricas adimensionais, resulta que, em função

das semelhanças geométricas, os deslocamentos são também duas vezes maiores, mas os

deslocamentos relativos são os mesmos, portanto as deformações são as mesmas. Tem-se

como conseqüência uma distribuição de tensões geometricamente similar nos dois corpos-de-

(3.6)
nom

máx
tK

σ

σ
=
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prova. Entretanto, como as dimensões não são iguais, o gradiente de tensão não será o mesmo,

porque o gradiente não é uma grandeza adimensional. Portanto, corpos-de-prova maiores, e

conseqüentemente entalhes maiores, terão maior área superficial e com isso mais áreas

altamente tensionadas.

Figura 3.25 – Influência do tamanho da peça na concentração de tensões da peça. (Adaptado

de SHIJVE, 2004)

Também, a variação na geometria do entalhe pode diferenciar os valores de Kt. A Figura 3.26

mostra a curva de Kt para dois corpos-de-prova com entalhes diferenciados em função da

razão entre o raio do entalhe e a largura do corpo-de-prova.
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Figura 3.26 - Valores de Kt para corpos-de-prova com entalhes no centro e nas laterais.

(SCHIJVE, 2004)

Quando se acrescenta outro tipo de variação geométrica, ou entalhe, a um já existente, haverá

uma superposição de entalhes, que pode ser mostrada na Figura 3.27(a), onde um pequeno

semicírculo é inserido dentro da região crítica de um entalhe circular. Como já foi visto, nesta

região do entalhe é que se encontra a tensão máxima Smáx = Kt.S . Se o gradiente de tensão for

relativamente baixo pode-se assumir que as condições no entalhe adicional serão similares à

do entalhe na Figura 3.27(b), onde nesse caso o Kt é aproximadamente 3, portanto, a tensão

máxima no entalhe circular será dada pela Equação 3.7:

(3.7)2121 ... tttttmáx KKKSKKS =⇒=
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Figura 3.27 – Representação esquemática de efeitos de superposição de entalhes. (DIETER,

1976)

É virtualmente impossível medir com precisão os valores de tensão máxima em entalhes que

fogem aos padrões tabelados nas literaturas, principalmente quando se tem superposição de

entalhes, sendo possível estimar com aproximação suficiente através do Método dos

Elementos Finitos, que será abordado no item 3.9.

3.5.3 Fator Kf

As curvas S-N extraídas de um ensaio de fadiga mostram a capacidade do material de resistir

ao fenômeno de fadiga. Entretanto, como foi descrito no item 3.3.1, os corpos-de-prova para

tais ensaios são basicamente de materiais cuja superfície é isenta de entalhes, ou

concentradores de tensão. Além do mais, suas superfícies são normalmente polidas, com o

objetivo de não introduzir fatores superficiais nos resultados.

Os componentes atualmente utilizados nas aplicações de engenharia usualmente possuem, em

função de necessidade da aplicação, entalhes, furos, saliências e outros tipos de variações

geométricas que podem agir como concentradores de tensão, e também normalmente não

possuem uma superfície com características polidas como as dos corpos-de-prova.  SURESH

(1998) cita que os campos de tensões e deformações na vizinhança imediata de um

concentrador de tensões tem uma grande influência em como as trincas por fadiga se iniciam
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e propagam. Portanto é importante considerar a influência do entalhe quando se avaliam as

propriedades da curva S-N desenvolvida a partir de ensaios com corpos-de-prova lisos.

Assim como é possível se levantar uma curva S-N com corpos-de-prova lisos, também é

possível se extrair outra, desta vez com o uso de corpos-de-prova entalhados, e determinar

então qual o novo limite de fadiga. Desta forma é possível se avaliar a influência do entalhe

na vida à fadiga do material. Usualmente, como foi mostrado no item 3.5.2, o índice Kt é o

valor de referência para se avaliar a influência do entalhe, mas ensaios têm demonstrado que a

presença de um entalhe em um componente carregado ciclicamente reduz a resistência à

fadiga com relação a um componente sem entalhes por um fator Kf e não Kt. LEE et. al.

(2005) citam que o fator Kf é chamado de “fator de redução da resistência à fadiga” e é

normalmente definido como a razão entre os limites de fadiga com corpos-de-prova lisos e os

entalhados, ou seja:

SURESH (1998) afirma que nos experimentos de fadiga em geral os entalhes produzem um

efeito de concentração de tensões menor do que o previsto pela análise elástica teórica, de

forma que geralmente Kf é menor do que Kt, sendo que esta diferença entre os dois aumenta

com a diminuição do raio do entalhe e do limite de resistência do material. O valor de Kf se

aproxima do de Kt para um raio de entalhe maior ou para materiais de maior resistência

mecânica.

Para aplicações de engenharia o fator de redução de resistência à fadiga (Kf) pode ser

relacionado empiricamente ao fator de concentração de tensões elástico (Kt) através do

chamado “fator de sensibilidade ao entalhe”, q:

1

1

−

−
=

t

f

K

K
q   onde  10 ≤≤ q

o que significa que varia de 0, onde não há efeito do entalhe, a 1, onde o efeito é o total

previsto pela teoria da elasticidade.

Limite de fadiga sem entalhe

Limite de fadiga com entalhe
Kf   = Equação (3.8)

Equação (3.9)
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A Figura 3.28 ilustra como o fator de sensibilidade q varia em função do raio do entalhe para

alguns materiais.

Figura 3.28 – Influência do raio do entalhe no fator de sensibilidade à fadiga, q, para alguns

materiais. (Adaptado de SCHIJVE, 2004).

O índice Kt é função da geometria do entalhe e do modo de carregamento e pode ser

encontrado em várias literaturas, como no livro de PETERSON (1974). Já o índice Kf é

determinado de forma experimental, através do ensaio com corpos-de-prova entalhados cujo

Kt seja conhecido.

SURESH (1998) afirma que a abordagem Tensão-Vida (Stress-Life), empregada para fadiga

de alto ciclo envolvendo componentes entalhados, pode ser desenvolvida com a apropriada

modificação do limite de fadiga para corpos-de-prova sem entalhe. Isto pode ser feito tanto

dividindo a faixa de tensão, σr, para todos os ciclos de vida, pelo índice Kf, o que geralmente

leva a resultados conservadores, ou meramente reduzindo o limite de fadiga pelo valor Kf.

Fatores de correção do valor Kf podem ser encontrados na literatura de engenharia e podem

compensar a curva S-N para as condições reais de trabalho do componente com relação a

estes aspectos.



41

3.6 Métodos de Avaliação da Vida à Fadiga

Uma vez que tenham sido determinadas as propriedades de resistência à fadiga do material

utilizado, é necessário avaliar qual a resistência do componente ao fenômeno, levando em

consideração os aspectos relativos ao carregamento real imposto. Para se determinar a vida à

fadiga então é necessário primeiro extrair, para o caso de carregamento não-proporcional,

onde a amplitude e freqüência variam com o tempo, uma série de carregamentos de média e

amplitude conhecidos, o que será feito através da técnica Rainflow Counting. Com o

carregamento estratificado então, usa-se a Regra do Acúmulo de Danos, ou Lei de Miner, que

fará então o somatório dos danos acumulados em função de cada carregamento. Ambas as

ferramentas serão discutidas a seguir.

3.6.1 O Método Rainflow Counting

Cuidados especiais devem ser tomados para equacionar danos resultantes de ciclos de

carregamentos irregulares, onde se tem a amplitude variando ao longo do tempo. Para aplicar

a regra linear de acúmulo de danos, equação de Miner, é necessário identificar o valor da

tensão alternada para cada evento (um evento é composto por várias cargas de intensidade

diferentes aplicadas em um único ciclo). O método Rainflow Counting descreve como se deve

determinar as tensões alternadas em um ciclo de carregamento irregular. YOKOBORI (1965)

descreve o procedimento de separação dos ciclos através desta técnica.

Na Figura 3.29(a) tem-se um carregamento irregular aplicado a um corpo-de-prova com

entalhe, Figura 3.29(b). O ciclo da deformação resultante do carregamento é mostrado na

Figura 3.29(c). A identificação das tensões alternadas com a utilização do método Rainflow

Counting inicia-se a partir do pico mais elevado de deformação (ponto 1), da Figura 3.29(c),

até o ponto 2, onde se tem a primeira inversão no sentido da curva. Traça-se uma linha

horizontal a partir do ponto 2 até a interseção com a primeira curva, ponto 2’. Segue-se

novamente esta nova curva até a sua próxima inversão, isto é, até o ponto 4. Ao traçar uma

linha horizontal a partir do ponto 4, da esquerda para a direita, não se tem mais nenhuma

interseção com a curva de deformação. Então neste ponto deve-se inverter o sentido, seguindo

a curva do ponto 4 até o ponto 5. Traça-se uma linha horizontal a partir do ponto 5 até o ponto

5’, primeira interseção desta linha, e a partir do ponto 5’ segue-se a curva até o ponto 1’. Ao
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se realizar o procedimento descrito anteriormente completou-se o primeiro loop de histerese

(1,4,1’), mostrado na Figura 3.29(d).

Figura 3.29 - Carregamento aleatório aplicado a um CP entalhado. (YOKOBORI, 1965)

Mais três loops de histerese devem ser encontrados (5,6,5’), (2,3,2’) e (7,8,7’), que

correspondem aos vales e picos que não foram percorridos pela linha do primeiro loop.

Após definir todos os loops de histerese existentes, determina-se a tensão alternada atuante

em cada um e, utilizando a Lei de Miner, calcula-se a vida útil à fadiga.

3.6.2 Regra linear de acúmulo de dano (Lei de Miner)

Já se discutiram aspectos relativos à fadiga restritos à condições de amplitude constante e

freqüência constante. Na verdade, a maioria dos componentes em uso experimenta situações

de carregamento de amplitude e freqüência variáveis. Para uma correta avaliação do aspecto

de fadiga no componente é necessário que se considere este tipo de carregamento, que pode

ser obtido de ensaios de amplitude variável ou através de medição direta no componente em

uso (quando se tratar de projeto de melhoria de componente), com a utilização, por exemplo,

de extensômetros (ver item 3.8).

O fundamento desta avaliação se baseia no fato de que a fadiga é um processo de acúmulo de

danos ao material, até que certo dano máximo tolerável seja atingido. Em outras palavras, o
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fenômeno de fadiga é considerado como a degradação da vida do material sob carregamento

cíclico.

O modelo de dano linear não se preocupa com o aspecto físico da fadiga, apenas fornece uma

maneira empírica de predizer a vida à fadiga após um carregamento complexo. Este método é

geralmente conhecido com regra de Palmgren-Miner, ou simplesmente “Teoria do Dano

Cumulativo Linear”. Pela regra de Miner, a soma de todas as frações de vida é igual à

unidade, ou seja:

∑
=

=
k

i

ii Nn
1

,1/  ou   1/...../// 332211 =+++ kk NnNnNnNn ,

onde:

k = número de níveis de tensão no carregamento;

N1, N2, .....Ni = vida à fadiga correspondente ao nível de tensão;

n1, n2, .....ni = número de ciclos no correspondente nível de tensão.

ni / Ni = dano

Esta regra é obedecida por vários materiais e as premissas básicas devem ser consideradas. A

principal suposição é que a taxa de acúmulo de dano em qualquer nível não depende do

histórico de carregamento anterior do material, ou seja, o dano por ciclo é o mesmo no início

ou no fim da vida à fadiga, a um dado nível de tensão.

Apesar das limitações, a regra de Palmgren-Miner é muito usada como uma orientação

preliminar, pois no momento não existe uma alternativa prática mais simples e versátil como a

regra linear de acúmulo de dano. As outras teorias desenvolvidas são mais trabalhosas de

usar, às vezes de aplicação limitada, e não existem dados experimentais seguros que indiquem

que uma teoria seja melhor do que as outras. Assim é recomendada a regra de Palmgren-

Miner, porém tendo-se em mente as limitações da regra e as dispersões inerentes do processo

de fadiga.

(3.10)
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3.7 Efeitos das Tensões Médias

Os ensaios de fadiga são realizados com valores de Razão de Tensão (R) constantes,

lembrando da Equação 3.4:

onde σ mín = tensão mínima e σmáx = tensão máxima.

Geralmente a curva de fadiga do material é retirada de um carregamento cíclico alternado

onde a tensão média normalmente é zero. Entretanto, as condições de carregamento

normalmente encontradas nas condições de operação dos componentes são do tipo

intermitente (item 3.4.6). O dano à fadiga está fortemente relacionado com a amplitude de

tensão aplicada bem como com a tensão média. Na região de fadiga de alto ciclo, as tensões

médias têm um efeito significativo na vida à fadiga dos componentes.

As tensões normais são as principais responsáveis pela abertura e o fechamento das trincas,

sendo que tensões trativas aceleram a taxa de crescimento da trinca e tensões compressivas

retardam a mesma, portanto tensões médias trativas são detrimentais à vida à fadiga da peça

enquanto que tensões médias compressivas são benéficas.

No caso de um carregamento intermitente, a tensão média varia a todo instante sendo que

quando a tensão média aumenta e a amplitude permanece constante, a tensão máxima

aumenta e se esta tensão máxima for de tração, a vida à fadiga será severamente reduzida.

Sendo assim é fundamental que em uma análise da vida de um componente seja considerada

uma correção para a variação da tensão média.

Três diagramas de vida constante, que representam a variação da amplitude de tensão com a

tensão média para um ciclo N constante, são os modelos mais comuns para a correção da

tensão média em materiais de engenharia, principalmente para fadiga de alto ciclo. A Figura

3.30 mostra os diagramas, cujas fórmulas são dadas a seguir:

máx

mínR
σ

σ
=
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Soderberg (1939) -               
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Onde:    σa = amplitude de tensão;

σa/σm=0 = amplitude de tensão para carregamento alternado (σm=0 e R=-1);

σm = tensão média;

 σe = tensão limite de escoamento;

σR = tensão limite de resistência.

Figura 3.30 – Curvas de vida constante para fadiga constante com tensão média zero.

(SURESH, 1998)

(3.11)

 (3.12)

 (3.13)
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SURESH (1998) resume as características de cada teoria:

- Soderberg: dá uma estimativa conservadora para a maioria das ligas de engenharia

existentes;

- Goodman: concorda com grande aproximação com as observações experimentais para

materiais frágeis, mas é conservadora para materiais dúcteis. Entretanto, geralmente é

não-conservadora para tensões médias compressivas, o que pode ser contornado ao se

assumir que estas tensões médias não têm efeito benéfico na vida à fadiga;

- Gerber: é geralmente apropriada para materiais dúcteis sob tensão média de tração, mas

não distingue as diferenças na vida à fadiga devida a tensões de tração ou de compressão.

3.8 Extensômetros Elétricos de Resistência

Já foi descrito como o carregamento influencia diretamente o processo de fadiga e tem um

papel fundamental na vida do componente. Para que seja possível uma correta e precisa

avaliação da vida à fadiga de qualquer componente é essencial se conhecer o carregamento ou

solicitação mecânica à qual este componente está sujeito.  LEE et al. (2005) citam que uma

precisa medição da deformação, da qual se pode extrair a tensão, é um dos mais significativos

meios de se predizer a vida à fadiga. Citam também que a previsão da vida à fadiga de um

componente é baseada no conhecimento não só do número de ciclos que a peça irá

experimentar durante sua vida, mas também em outros fatores ambientais e de utilização.

Os extensômetros são dispositivos resistivos que permitem medir a deformação e através

desta deformação é possível se obter a carga à qual uma peça está sujeita.

A técnica de medição de carregamento com extensômetros é atualmente a técnica mais efetiva

para uma precisa medição dos esforços aos quais as peças estão sujeitas, possuindo uma série

de vantagens:

- Facilidade de instalação: com a variedade atual de tipos e tamanhos de extensômetros é

possível instalá-los em regiões de difícil acesso ou de reduzidas dimensões, como é o caso

principalmente de entalhes, que representam pontos de concentração de tensões, sendo

regiões críticas para a avaliação das tensões;
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- Aplicação: podem ser utilizados em componentes que irão ser empregados em serviço,

com a utilização de transmissão por rádio freqüência, por exemplo, é possível transmitir

os dados de leitura, sendo assim possível medir as deformações que o componente

experimenta durante a sua operação real;

- Custo: os extensômetros são relativamente simples e de baixo custo em face a outros

sistemas de medição ou ensaios de laboratório, sendo que sua instalação e monitoramento

não requerem equipamentos caros e complexos;

- Precisão: são elementos de alta sensibilidade e são capazes de medir e monitorar pequenas

deformações e, com isso, prover leituras precisas das deformações e consequentemente

dos esforços. Além disso, o sistema de medição é capaz de realizar 500 leituras por

segundo, capturando os esforços praticamente em tempo real e sem intervalos, dando

confiabilidade às leituras.

O princípio de funcionamento de um extensômetro se baseia no fato de que em qualquer

transdutor de resistência, a resistência (R), medida em Ohms, é dependente da geometria e do

material. Segundo VASCONCELOS (2007), quando se deforma um metal sua resistência

elétrica específica muda, sendo que essa resistência é inversamente proporcional à área da

seção transversal e diretamente proporcional ao seu comprimento:









=

A
R

l
.ρ

Onde:  R = resistência elétrica

ρ = resistividade

ℓ= comprimento

A = área.

Quando o fio do extensômetro sofre uma deformação devido a uma carga, como mostrado na

Figura 3.31, os parâmetros (ℓ e A) mudam, consequentemente a resistência também mudará.

 (3.14)
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Figura 3.31 – Fio de extensômetro sujeito à carga P, onde ℓ = comprimento original e ∆ℓ =

incremento devido à força P. (LEE et al., 2005)

A deformação (ε) que um componente sofre é função do incremento ∆ℓ e do comprimento

inicial ℓ:

                                                
l

l∆
=ε

A deformação mecânica elástica está relacionada com a tensão, σ, através da Lei de Hooke:

                                                  εσ E=

Onde E é o módulo de elasticidade do material.

Assim é possível medir a deformação em uma peça através de uma apropriada fixação do

extensômetro à superfície desta. LEE et al. (2005) definem que a principal função do

extensômetro é produzir uma mudança de resistência proporcional à deformação mecânica

que a peça sofre.

HEARN (1997) afirma que a variação de resistência produzida, mesmo por grandes

deformações, em componentes de engenharia, é muito pequena, portanto é necessária

instrumentação especialmente sensível. Para isso, utiliza-se uma ponte de Wheatstone, que

converte os sinais de mudança de resistência em sinais de mudança de voltagem, que são mais

fáceis de serem medidos. A Figura 3.32 exemplifica uma montagem de um extensômetro com

uma Ponte de Wheatstone em uma configuração chamada “1/4 de ponte”, onde o

extensômetro substitui uma das resistências da ponte, que segundo LEE et al. (2005) faz com

que a saída de medição de tensão seja facilitada.

  (3.15)

(3.16)

∆ℓ/2 ∆ℓ/2
ℓ
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Figura 3.32 – Circuito composto de um extensômetro e uma ponte de Wheatstone de tensão

constante “1/4 de ponte”. (LEE et al., 2005)

Basicamente existem dois tipos de extensômetros, o de fio e o gravado (etched foil) em uma

fina chapa do material. Os dois modelos podem ser vistos na Figura 3.33. Segundo LEE et al.

(2005) ambos têm projetos básicos similares, porém o gravado (etched foil) introduz alguma

flexibilidade adicional ao projeto do extensômetro, promovendo um controle adicional, como

por exemplo, compensação de temperatura.

Figura 3.33 – Tipos de extensômetros utilizados para medição de esforços. (Adaptado de LEE

et al., 2005)

O material usado para a confecção do extensômetro normalmente depende da aplicação e do

material onde ele será fixado ou do controle requerido, mas o material mais usual dos

modernos extensômetros é o constantan, uma liga de cobre-níquel consistindo normalmente

de 60% de cobre e 40% de níquel, cuja resistividade é de 4,9 µΩcm2/cm.. Uma das principais

vantagens deste material é que sua resistência se mantém constante por uma ampla faixa de

temperaturas além de ter uma alta sensibilidade à deformação (strain).
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3.9 Método dos Elementos Finitos

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é um método numérico amplamente utilizado para a

solução de equações diferenciais de física e engenharia e é a base computacional para os

sistemas de engenharia auxiliada pelo computador (CAE – Computer Aided Engineering).

O MEF é usado para se analisar muitos dos problemas encontrados na engenharia. De acordo

com SEGERLIND (1984), este procedimento é usado para a solução de problemas físicos

governados por uma equação diferencial ou um teorema de energia, e possui duas

características que o distinguem de outros métodos numéricos:

- Utiliza uma formulação integral para gerar um sistema de equações algébricas;

- Utiliza funções contínuas definidas para aproximar a(s) quantidade(s) desconhecida(s).

A maioria dos problemas de engenharia pode ser classificada como discretos ou como

contínuos. Um sistema discreto consiste em um número finito de elementos interconectados, e

o sistema contínuo envolve o fenômeno em uma região contínua. Várias massas

interconectadas por um sistema de molas é um exemplo de um sistema discreto, enquanto que

a condução de calor em um sólido é um exemplo de um sistema contínuo.

O princípio do MEF baseia-se na “discretização”, ou subdivisão, de um sistema complexo em

múltiplos sistemas discretos interligados por pontos comuns conhecidos como “nós”, como

ilustrado na Figura 3.34.
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Figura 3.34 – Processo de subdivisão de um sistema discreto (a), em elementos finitos (c),

interligados por nós (b). (Adaptado de FELLIPA, 2004)

Segundo NORRIE (1973), o MEF é, portanto, uma classe particular de procedimento de

discretização pelo qual as equações originais que governam o sistema, tendo infinitos graus de

liberdade, são transformadas em equações de aproximação com graus de liberdade finitos.

3.9.1 Interpretação física e matemática do método dos elementos finitos

FELLIPA (2004) cita que o conceito básico do MEF é a quebra de um sistema mecânico

complexo em componentes únicos mais simples, os “elementos finitos” ou simplesmente,

elementos. A Figura 3.35 mostra alguns tipos de elementos básicos usados na técnica do

MEF.

Figura 3.35 – Geometrias típicas de Elementos Finitos de uma, duas e três dimensões.

(FELLIPA, 2004)

Malha de elementos

interligados por nós
Sistema

Elemento finito e

seus nós
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No aspecto físico, a resposta mecânica de um elemento é caracterizada em termos de um

número finito de graus de liberdade, que são representados como os valores de funções em

um conjunto de pontos de nós. A resposta do elemento é definida por equações algébricas

construídas de argumentos matemáticos ou experimentais. A resposta do sistema original é

uma aproximação do modelo discreto, que por sua vez, é formado pela conexão e montagem

de todos os elementos. A Figura 3.36 mostra a representação de um sistema estrutural e seu

correspondente modelo de elementos finitos.

Figura 3.36 – Sistema físico real e seu modelo de elementos finitos. (Adaptado de FELLIPA,

2004)

A idéia é dividir um problema complexo em pequenos problemas de solução simples, até

modelar um sistema matemático que seja adequado e represente bem o nível desejado pelo

analista. O comportamento do sistema total deve ser igual àquele do elemento individual e

suas interações.

Matematicamente, o MEF é visto como um procedimento para se obter aproximações

numéricas para a solução de problemas de valores limites sob um domínio. Este domínio é

substituído pela união de subdomínios independentes e interconectados, os elementos finitos.

A função desconhecida é localmente aproximada para cada elemento por uma fórmula de

Sistema Físico

Membro

Suporte

Junção

Sistema  MEF
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interpolação expressa em termos de valores assumidos pelas funções e suas derivadas nos nós

dos elementos.

O MEF admite várias formulações matemáticas para sua aplicação, como ilustra a Figura

3.37, sendo que atualmente o método mais comum é o da “formulação” baseada no

deslocamento (displacement) e “solução” baseada na rigidez (stiffness), combinação esta

conhecida como Método da Rigidez Direta ou MRD, do inglês DSM – Direct Stiffness

Method.

Figura 3.37 - Subdivisões das técnicas usadas no Método dos Elementos Finitos para

aplicações em cálculos estruturais. (Adaptado de FELLIPA, 2004)

Para problemas envolvendo mecânica sólida, a formulação do Método da Rigidez Direta é:

[matriz de rigidez]{vetor de deslocamento} = {vetor de carregamento}

Para ilustrar o conceito da Equação 3.17 e entender o comportamento de um elemento típico,

considere-se a deformação de um sólido de área uniforme A e comprimento ℓ, sujeito à ação

de uma carga F (extraído de MOAVENI, 1999):

A tensão média, σ, é dada pela fórmula:  
A

F
=σ

Já a deformação normal, ε, é a variação de comprimento ∆ℓ pelo comprimento original ℓ,

como na equação (3.15):     
l

l∆
=ε

No regime elástico, a Lei de Hooke governa a relação entre tensão e deformação pela relação

mostrada na equação (3.16):    εσ .E=

(3.18)

(3.17)
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Onde E é o módulo de elasticidade do material. A combinação das equações (3.15), (3.16) e

(3.18) nos dá: l
l

∆







=

AE
F

que é similar à equação de uma mola linear, F = k.x. Dessa forma, pode-se generalizar que

um sólido de seção uniforme constante carregado por uma força pode ser modelado como

uma mola com a rigidez equivalente a: 
l

AE
keq =

Com relação à equação 3.17, tem-se a seguinte relação:

[matriz de rigidez = keq]{vetor de deslocamento = ∆∆∆∆ℓ} = {vetor de carregamento = F}

Com as propriedades do material conhecidas, a seção do sólido também, determinando-se o

deslocamento ∆ℓ encontra-se a tensão σ.

O processo de cálculo pelo MEF basicamente se baseia então em encontrar o deslocamento

individual dos elementos que, quando interconectados pelos nós da malha de elementos

finitos formam uma matriz que permitirá o cálculo das tensões no sólido considerado.

3.9.2 O processo de análise por elementos finitos

Segundo MOAVENI (1999), para se realizar qualquer análise pelo MEF, devem ser seguidos

os passos lógicos, realizados em três etapas:

- Etapa 1 – Pré-processamento:

1. Criação e discretização do domínio de solução em elementos finitos com a

subdivisão do problema em nós e elementos;

2. Definir a função de forma que irá representar o comportamento físico do

elemento, que é uma função contínua aproximada usada para representar a

solução do elemento;

3. Desenvolver as equações para o elemento;

(3.20)

(3.19)
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4. Montar os elementos para representar o problema e construir a matriz de rigidez

global;

5. Aplicar as condições de contorno iniciais e o carregamento.

- Etapa 2 – Solução:

6. Calcular o sistema de equações algébricas lineares e/ou não-lineares

simultaneamente para obter os resultados nos nós, tais como os valores de

deslocamentos em diferentes nós ou valores de temperatura em problemas de

transferência de calor.

- Etapa 3 – Pós-processamento:

7. Extrair os resultados desejados da análise, como por exemplo, valores de tensão,

deformação, fluxo de calor e temperatura.

3.9.3 Análise de elementos finitos computacional

Por volta de 1970, o MEF estava limitado a computadores mainframes caros e geralmente

pertencentes a grandes empresas aeronáuticas, automotivas, de defesa e indústrias nucleares.

Com o rápido declínio do custo de computadores e o fantástico aumento da capacidade de

computação, o MEF computacional tem alcançado elevadíssimos níveis de precisão e

capacidade.

O MEF computacional é usado para se modelar um determinado componente que será

utilizado em condições de carregamento mecânico e analisá-lo para se obter resultados

específicos. É normalmente utilizado em projeto de componentes novos, mas tem também

grande aplicação na otimização de componentes existentes. Através dele é possível variar os

principais parâmetros de utilização do componente, como por exemplo, material, geometria e

tipos de esforços, para estimar a distribuição das tensões, das deformações, das temperaturas,

etc...
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Há geralmente dois tipos de análises realizadas em MEF computacional: modelamento 2D

(bidimensional) e modelamento 3D (tridimensional). Enquanto que o modelamento 2D

conserva a simplicidade e permite a análise com mais rapidez e facilidade, ele é mais limitado

com relação à capacidade de análise e à precisão dos resultados. O modelamento 3D,

entretanto, produz resultados mais precisos, enquanto sacrifica a velocidade de processamento

e também requer mais poder computacional. A Figura 3.38 ilustra os dois casos.

Figura 3.38 – Análises por Elementos Finitos com modelamento (a) 2D e (b) 3D. (ANSYS,

2007)

É possível analisar sistemas que podem se comportar de forma linear ou não-linear. Sistemas

lineares são muito mais simples e geralmente não levam em conta deformações plásticas. Já

os sistemas não-lineares consideram as deformações plásticas e também grandes

deslocamentos em função do carregamento, além de grandes variações térmicas.

O MEF computacional utiliza um complexo sistema de nós, perfazendo um conjunto

chamado malha (mesh). Esta malha é programada para conter as propriedades geométricas e

de materiais que definem como a estrutura irá reagir a certas condições de carregamento

(condições de contorno). Os nós são designados com certa densidade por todo o material

dependendo dos níveis antecipados de tensão em cada área particular. Regiões que irão

receber grande quantidade de tensão normalmente têm maior densidade de nós do que aquelas

que irão experimentar níveis menores. Este processo é chamado de refino de malha. Os

pontos a considerar para refino podem consistir daqueles mais sujeitos a falha, por exemplo,

( a )
( b )
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pontos de fratura de materiais previamente testados, chanfros, raios, filetes de solda, entalhes

e rasgos.

A malha age como uma teia em que cada nó é compartilhado por elementos adjacentes. Esta

rede de vetores é que transporta as propriedades de material para o objeto, criando muitos

elementos. A Figura 3.39 exemplifica um modelo com a malha de elementos finitos, inclusive

com refinamento.

Figura 3.39 – Malha de elementos finitos refinada na região de interesse. (ANSYS, 2007)

O sistema de MEF computacional utiliza elementos básicos para a formação das malhas,

elementos esses que possuem a sua formulação matemática conhecida e, portanto, para cada

tipo de problema a ser estudado, elementos apropriados podem ser utilizados para melhor

representar o sistema físico em análise.

Para a simulação, o software utiliza também uma biblioteca de múltiplos materiais que podem

ser adequados para cada tipo de problema, e que possuem propriedades variadas, como

materiais isotrópicos e anisotrópicos.

Região de refino de malha para melhor

precisão dos resultados
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 A análise de fadiga ajuda os projetistas a prever a vida do material ou da estrutura,

demonstrando os efeitos dos esforços cíclicos no componente em estudo. Tais análises podem

mostrar áreas onde a formação e a propagação de trincas podem ocorrer, permitindo ao

projetista atuar no sentido de otimizar as características geométricas ou de material da peça

sendo projetada, com isso minimizando ou até mesmo eliminando a ocorrência de fadiga no

local avaliado.

Para a discussão da utilização do MEF computacional foi utilizado neste trabalho o critério de

análise realizado com o software ANSYS Workbench, na versão 11.0, da ANSYS Co.

3.9.4 Análise de fadiga pelo método dos elementos finitos com o ANSYS

A análise de fadiga foi introduzida no ANSYS na versão 6.0 para permitir uma breve

aproximação da vida à fadiga do componente com relação à solicitação alternada. Na versão

11.0 do ANSYS Workbench, o módulo de fadiga permite uma completa avaliação dos

aspectos envolvendo fadiga do componente.

O software tem capacidade de desenvolver análises de fadiga tanto para o caso de alto ciclo

de carregamento (Tensão-Vida ou Stress-Life) ou para fadiga de baixo ciclo (Deformação-

Vida ou Strain-Life). Com relação à amplitude de carregamento, é possível analisar dois tipos:

o constante, onde a amplitude de carga não varia com o tempo, e o de amplitude variável,

onde o carregamento tem amplitudes que variam a qualquer instante, onde tanto os valores da

amplitude de carregamento quanto as tensões médias variam ao longo do tempo. Ambas as

curvas são ilustradas na Figura 3.40.
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Figura 3.40 – Exemplos de curvas para os casos de carregamento (a) constante e (b) variável.

(ANSYS, 2007)

Já com relação ao carregamento, ele pode ser de duas maneiras: proporcional, o que significa

que a razão entre as tensões principais é constante e que os eixos destas tensões não variam

com o tempo, o que essencialmente significa que a resposta com o aumento ou reversão da

carga pode ser facilmente calculada, e não-proporcional, onde não há relação entre os

componentes de tensão, o que pode ser tipicamente o caso em que existe uma alternância

entre dois carregamentos, ou uma carga alternada junto com uma estática ou também uma

condição de carga não-linear podendo estar presente. Ambos os casos podem ser simulados

no ANSYS. A Tabela III.4 mostra as possibilidades de análise com o módulo de fadiga com

o ANSYS Workbench V.11.

(a) Carga de Amplitude Constante

Totalmente Reverso

(b) Carga de Amplitude Variável

Histórico de Carregamento
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Tabela III.4 – Capacidade de análise de fadiga com o ANSYS. (ANSYS, 2007)

Tipo de análise Amplitude Carregamento

Constante Proporcional

Variável ProporcionalStress-Life

Constante Não-proporcional

Strain-Life Constante Proporcional

Como a análise do experimento nesta dissertação foi feita dentro da abordagem Stress-Life, a

discussão do processo de análise será limitada a essa modalidade somente.

O ANSYS desenvolve a análise em dois passos. No primeiro passo é feita uma análise

estrutural estática do componente, onde o carregamento utilizado será usado posteriormente

na simulação de fadiga. Em seguida, com os resultados obtidos da simulação estática, entra-se

com a ferramenta de fadiga onde as seguintes etapas são desenvolvidas:

- Material: entra-se com as propriedades do material, principalmente a curva S-N do

material. Para a correção da tensão média, pode-se entrar com as curvas S-N em diferentes

níveis de tensão média, ou então se podem utilizar as teorias de Goodman, Soderberg e

Gerber. Além disso, pode-se também utilizar o fator Kf para corrigir a influência de outros

fatores, como mostrado no item 3.5.3.

- Carregamento: entra-se neste momento com a curva de carregamento alternado à qual o

componente está sujeito, podendo ser proporcional ou não, com amplitude constante ou

variável. No caso de carregamento não-proporcional, devem-se criar duas análises em dois

ambientes diferentes que depois serão combinados para realizar a análise final. Entra-se

depois com o fator de escala que representará o quanto o carregamento estático está

relacionado com a curva de carregamento inserida. O ANSYS, para o caso de amplitude

de carregamento variável, utiliza o método Rainflow Counting para determinar os ciclos

de carregamento e então, através da Regra de Palmgren-Miner, a somatória dos danos.
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- Resultados: finalmente entra-se com os resultados desejados para a análise, sendo que são

possíveis vários resultados, mas neste trabalho somente foram avaliados os seguintes:

• Vida (Life): mostra o número de ciclos até a falha devido à fadiga. Caso a

tensão alternada esteja abaixo do limite de fadiga do material o ciclo máximo

usado será aquele definido no campo apropriado. A Figura 3.41 ilustra o

resultado de Vida para uma análise de fadiga de uma peça, mostrada através

de uma codificação de cores chamada de Contour Plot (contornos de cor)

que, associada à tabela de valores no alto à esquerda, mostra os valores de

vida encontrados em cada parte da peça.

Figura 3.41 – Valores de Vida encontrados para a análise de fadiga de uma peça. (ANSYS,

2007)

• Indicador de biaxialidade (Biaxiality Indicator): determina o estado de

tensão no local, sendo a razão da menor para a maior tensão principal (com

tensão principal próxima à zero ignorada). Será reportado o valor 0 para

tensões uniaxiais, -1 para cisalhamento e 1 para tensões biaxiais. A sua

fórmula é:

 
j

iB
σ

σ
= (3.21)
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A Figura 3.42 ilustra os contornos de cores do Indicador de Biaxialidade da análise de uma

peça.

Figura 3.42 – Contorno de cores do indicador de biaxialidade, mostrando as regiões da peça

com diferentes orientações de tensão. (ANSYS, 2007)

• Tensão Alternada Equivalente (Equivalent Alternating Stress): mostra os

valores e contorno de cores da tensão equivalente em cada ponto da peça.

Somente utilizada para carregamento proporcional com amplitude constante.
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para compreender melhor a influência que o entalhe produz na vida à fadiga do spindle do

Laminador de Chapas Grossas da companhia USIMINAS, foi necessário determinar as

características de cada um dos fatores que foram considerados importantes para o processo de

fadiga e que foram determinados durante a análise crítica do funcionamento do sistema.

Como já foi citado anteriormente, nem todos os fatores puderam ser avaliados, em função de

restrições técnicas, de custo e de tempo. Entretanto, aqueles que foram determinados como os

mais críticos foram estudados no trabalho e, para se conhecer a influência de cada um dentro

do processo de fadiga do spindle, foram realizados vários experimentos para auxiliar no

processo de análise e compreensão. Estes experimentos foram realizados com o propósito de

se obterem as variáveis necessárias para que se pudesse desenvolver a análise por elementos

finitos do componente, simulando as condições reais de trabalho e, então, derivar as

conclusões acerca das influências destes mesmos fatores no processo de fadiga.

Os fatores que foram determinados como críticos para a análise foram: o material da peça, a

geometria do entalhe que provoca a concentração de tensões na região mais solicitada e, por

último, o carregamento ao qual a peça é solicitada durante a sua operação.

Para se levantar as características do material utilizado, foram retiradas amostras de um dos

spindles que era utilizado no laminador e que sofreu uma falha durante sua operação normal.

Estas amostras foram então ensaiadas para se retirar as propriedades necessárias para se

realizar a análise.

Com relação à geometria do entalhe, foram modelados spindles com diferentes tipos de

geometria para se determinar a influência deste fator em todo o processo de fadiga.

Os valores dos esforços no spindle são determinantes para o processo de fadiga como foi

mostrado no item 3.7, portanto é crítico determinar tanto o tipo de esforço quanto a sua

magnitude. Dada a complexidade da operação do sistema de acionamento do laminador e o

grande número tanto de variáveis quanto de incertezas com relação aos esforços que atuam no

componente, cálculos de engenharia para se determinar estes esforços seriam muito

complexos e pouco adequados para representar uma situação apropriada para a análise. Para

se ter uma visão mais próxima da realidade com relação ao carregamento foram feitas
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medições de esforços no spindle com o uso de extensômetros e levantados os valores de

torque que atuam no componente, para serem usados como condição de contorno na análise

por elementos finitos.

Todas estas análises serão descritas a seguir para se entender os seus propósitos bem como os

resultados alcançados e como eles foram aplicados no experimento. O fluxograma da Figura

4.1 mostra a estrutura do experimento.

Figura 4.1 – Fluxograma do estudo.
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4.1 Análise da Composição Química

Já foi comentada a influência do material no processo de fadiga de uma peça. A análise no

software deveria simular as condições mais próximas às reais possíveis para que os resultados

fossem úteis e ajudassem no processo de avaliação. Sendo assim, era imprescindível que o

material dos corpos-de-prova, de onde as propriedades de resistência mecânica e de fadiga

seriam extraídas, fosse do mesmo material especificado para o spindle. Para certificar de que

o material dos corpos-de-prova era correspondente ao SAE 4340 usado na fabricação do

spindle, foi feita uma análise da composição química do mesmo. A análise foi realizada no

Laboratório de Análises Químicas do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da USIMINAS.

Para determinação dos conteúdos de carbono e enxofre foi utilizado o Determinador Leco CS-

444LS, sendo que para a análise foram retiradas limalhas do material a ser analisado que,

depois de inseridas em um cadinho, são levadas ao forno HF 400 do Determinador, que

aquece o metal a uma temperatura de aproximadamente 1.600oC, onde então os gases gerados

são analisados no equipamento e os conteúdos de carbono e enxofre determinados.

Para a determinação dos demais elementos, foi retirada uma amostra e, após esta ser lixada,

foi analisada no Espectômetro Seqüencial de Raio-X modelo SRS-3000.

4.2 Análises Metalográficas

Também com o intuito de se verificar a adequação dos corpos-de-prova à análise foram

realizadas análises metalográficas, onde se buscou avaliar a microestrutura do material para se

certificar de que a mesma se encontrava em condições de uso ou se existiam problemas que

poderiam de alguma maneira afetar os resultados dos ensaios mecânicos e conseqüentemente

afetar os resultados finais da simulação computacional.

Foram extraídas amostras dos corpos-de-prova (ver item 4.3.1) em três direções: longitudinal,

transversal e paralela à face do corpo-de-prova, como mostra a Figura 4.2.
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Figura 4.2 – Orientações relativas das amostras analisadas no microscópio óptico com relação

à geometria do corpo-de-prova.

As amostras foram então submetidas a um processo de lixamento e posteriormente de

polimento, para livrar a superfície de riscos e permitir a perfeita observação da microestrutura.

Em seguida a amostra foi atacada com Nital a 2% e foi levada ao microscópio óptico com

análise de imagens do Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET/EM/UFOP, que

possibilitou a retirada das fotografias das microestruturas de cada amostra.

4.3 Ensaios para Determinação das Propriedades do Material

Para obtenção das propriedades do material utilizado na fabricação dos spindles, o aço SAE

4340, foram feitos ensaios de fadiga e tração nos corpos-de-prova. Ao invés de se utilizar

valores obtidos na literatura técnica disponível, preferiu-se encontrar os valores de

propriedades de uma das peças, ou seja, um dos spindles utilizados no laminador, que falhou

durante sua operação normal. A Figura 4.3 mostra o spindle fraturado, de onde foram

extraídos os corpos-de-prova. Desta forma, obteve-se uma maior aproximação das condições

com as quais o spindle realmente trabalha.



67

Figura 4.3 – Spindle fraturado utilizado para retirada dos corpos-de-prova.

4.3.1 Corpos-de-prova

Os corpos-de-prova utilizados para levantamento das propriedades do material foram

removidos da parte do spindle conhecida como “cabeça postiça”, que é a parte do componente

montada junto ao acoplamento do cilindro de laminação e onde ficam os entalhes da “boca-

de-lobo”. Para se evitar qualquer tipo de influência externa que pudesse interferir nos valores

encontrados na análise, tomou-se o cuidado de retirar os corpos-de-prova de uma parte da

cabeça postiça que não foi afetada por nenhum tipo de influência do meio, como por exemplo,

o carregamento, que poderia afetar a microestrutura da peça naquela região e

conseqüentemente, afetaria as propriedades mecânicas do corpo-de-prova. A análise por

elementos finitos considerando somente o torque nominal mostrou que a parte anterior da

“cabeça postiça” trabalha com níveis de tensão muito baixos (Figura 4.4), sendo então uma

região que sofre muito pouca influência do carregamento e, portanto, seria adequada para

representar o material em termos de propriedades mecânicas.
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Figura 4.4 – Análise estrutural com MEF mostrando os baixos níveis de tensão na parte

anterior da “cabeça postiça”.

Em seguida foi removida uma parte da “cabeça postiça” de onde foram extraídos os corpos-

de-prova. Foram retirados corpos-de-prova em duas direções, uma radial e a outra axial com

relação ao eixo central da cabeça postiça cilíndrica. A Figura 4.5(a) ilustra a parte removida

da cabeça postiça enquanto que na Figura 4.5(b) é mostrada a forma de retirada dos corpos-

de-prova. Já a  Figura 4.5(c) mostra a peça real no processo de remoção e a 4.5(d) mostra a

peça real com a parte já removida.



69

Figura 4.5 – Processo de remoção do material para confecção dos corpos-de-prova.

(a) parte da “cabeça

postiça” para retirada

dos corpos-de-prova.

b) Esquema de remoção dos

corpos-de-prova em cada sentido.

c) Peça antes de ser retirada.               d) “Cabeça postiça” após remoção.
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Uma das preocupações ao se retirar as amostras em duas direções era certificar se este fator

pudesse ter influência com relação à microestrutura do material e que isso pudesse afetar as

propriedades mecânicas, e então mascarar os resultados do experimento. Para identificar se

haveria ou não influência, em dois dos pedaços do bloco removido (Figura 4.6), um retirado

na direção radial e outro na longitudinal, foi feita uma análise metalográfica para se avaliar a

microestrutura e a dureza em vários pontos das peças, para se verificar não somente a

consistência entre elas mas também com relação ao material requerido no projeto da peça.

Esta análise tinha o intuito somente de orientar na retirada dos corpos-de-prova, não sendo

parte do objetivo final do experimento. A análise para verificação dos CPs é descrita no item

4.2 e os resultados desta análise são mostrados no item 5.1.2.

Figura 4.6 – Pedaços retirados da “cabeça postiça” do spindle que foram analisados para se

verificar a consistência entre as direções de retirada, (a) direção radial e (b)

direção longitudinal com relação ao eixo central da cabeça postiça.

A Figura 4.7 mostra os resultados da micrografia encontrada nas duas peças, sendo que o

número das amostras (1, 2 e 3) referem-se ao ponto da peça em que foram observados,

conforme identificados na Figura 4.6 (a) e (b).

(a)

(b)
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 Figura 4.7 – Microestrutura do material retirado da “cabeça postiça” do spindle. Os números

correspondem às posições mostradas na Figura 4.5. Ataque com Nital (2%) e

ampliação de 500 vezes.

2

1

3
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De acordo com os resultados, pode-se observar que a direção não tem influência na

microestrutura do material e, portanto, não deve afetar os resultados dos ensaios. Pode-se

observar na micrografia número 2, que houve uma formação de uma ilha de perlita e ferrita,

porém isto se deve a algum efeito do processo de resfriamento durante a têmpera do material.

Em uma análise realizada na região da “boca-de-lobo” pode-se observar a mesma

microestrutura encontrada nas regiões analisadas anteriormente (vide Figura 4.8).

Figura 4.8 – Microestrutura do material retirado na “boca-de-lobo” do spindle.

Com relação à dureza, pode-se observar a mesma regularidade ao longo das direções

avaliadas, tanto longitudinal quanto radial, sendo os valores encontrados mostrados na

Figura 4.9.

Figura 4.9 – Valores de dureza Shore C (HSc) encontrados nas partes retiradas da “cabeça

postiça” do spindle.
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Estes valores estão de acordo com os encontrados no material da “boca-de-lobo”, onde a

dureza média encontrada foi de 44,5 HSc.

Estes resultados serviram para determinar que os corpos-de-prova pudessem ser retirados a

partir da parte removida da cabeça postiça sem que houvesse interferência no comportamento

e propriedades obtidas em função da direção em que foram extraídos.

Os corpos-de-prova foram usinados na geometria apropriada para a máquina de ensaio de

fadiga do Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET/EM/UFOP. A Figura 4.10 mostra as

geometrias utilizadas na confecção dos corpos-de-prova. Foram confeccionados corpos-de-

prova sem entalhes e com dois tipos diferentes de entalhe, em “V” e circular “U”, com o

objetivo de se levantar a curva S-N de cada caso e então determinar o índice Kf.

Figura 4.10 – Geometrias utilizadas para confecção dos corpos-de-prova para ensaio de

fadiga.

Os corpos-de-prova depois de usinados foram polidos para evitar a influência do processo de

fabricação no ensaio de fadiga. Como o processo de iniciação da trinca por fadiga se dá

preferencialmente na superfície do material, foi importante prevenir que riscos oriundos da

usinagem promovessem a iniciação da trinca, mascarando desta forma o real resultado de vida

à fadiga do material.
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Também para evitar o fenômeno de corrosão, que poderia afetar no processo de formação de

trinca por fadiga, os corpos-de-prova foram protegidos com uma película anti-corrosiva e

foram acondicionados em um local apropriado enquanto aguardavam o momento de serem

ensaiados.

4.3.2 Ensaios de tração

A determinação dos limites de resistência e de escoamento do material foi vital para a análise

com o MEF, uma vez que estes valores eram necessários para determinar os limites entre o

comportamento elástico e plástico do material do spindle simulado.

Para se determinar estes limites foram realizados ensaios de tração nos corpos-de-prova

extraídos da cabeça postiça do spindle e usinados conforme desenho mostrado no item 4.3.1.

Os corpos-de-prova foram então ensaiados na máquina de ensaio mecânico do Laboratório de

Ensaios Mecânicos do DEMET/EM/UFOP, modelo MTS–810-10t, onde as condições

ambientais do ensaio foram (aproximadamente):

• Temperatura: 20oC;

• Umidade relativa do ar: 70%.

Os corpos-de-prova foram então submetidos ao carregamento a uma velocidade de 5mm/min.

4.3.3 Ensaios de fadiga

Os ensaios de fadiga foram necessários para se determinar as curvas S-N do material e lançar

estas curvas no software, para que fosse possível assim simular a vida do spindle. Foram

ensaiados três tipos de corpos-de-prova: sem entalhe, com entalhe em “U” e com entalhe em

“V”, com as dimensões de acordo com a Figura 4.10.
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Os ensaios foram realizados na máquina de ensaio de fadiga do Laboratório de Ensaios

Mecânicos do DEMET/EM/UFOP, modelo MTS–810-10t, nas seguintes condições

ambientais (aproximadamente):

• Temperatura: 20oC;

• Umidade relativa do ar: 70%.

A máquina foi configurada para os ensaios com os seguintes ajustes:

- Razão de tensão R: 0,1;

- Freqüência: 30 Hz;

- Tipo de onda: senoidal;

- Carga aplicada: a partir de porcentagem da carga máxima de tração, iniciando com 95% e

reduzindo em 5% a cada nível;

- Vida infinita considerada: valor de carga para N = 107 ciclos;

Para os corpos-de-prova sem entalhe, foram ensaiados três CPs para cada nível de carga.

Os corpos-de-prova foram montados nas garras da máquina e a partir daí os carregamentos

foram aplicados até a fratura do corpo-de-prova, onde então os resultados de ciclos até a falha

foram registrados no computador de monitoramento. A Figura 4.11 mostra a máquina de

ensaio de fadiga, enquanto que na Figura 4.12 é mostrada a fixação do corpo-de-prova nas

garras e na Figura 4.13 pode-se observar o computador de registro da máquina.
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Figura 4.11 – Máquina de ensaio de fadiga MTS–810-10t do Laboratório de Ensaios

Mecânicos do DEMET/EM/UFOP.
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Figura 4.12 – Detalhe do corpo-de-prova montado nas garras de máquina, pronto para ensaio.

Figura 4.13 – Tela do computador de registro de ensaio da máquina MTS–810-10t.
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4.4 Análise do Carregamento

Como o carregamento tem uma participação determinante no processo de fadiga, a correta

avaliação deste parâmetro é essencial para que se tenha a possibilidade de estimar, com maior

precisão, a vida à fadiga do spindle. Já foi discutida a condição de trabalho do spindle e

também foi comentada a dificuldade de se avaliá-la de maneira analítica, além de não retratar

a real condição de carregamento. A seguir é descrito o processo de medição de esforços no

spindle.

4.4.1 Extensômetro

Para ser possível determinar com razoável aproximação os níveis de carregamento reais aos

quais o spindle está sujeito, foram efetuadas medições com extensômetros. O maior esforço

que provoca as tensões maiores na peça é o torque de acionamento, para isso, foi utilizado um

extensômetro do tipo “roseta” mostrado na Figura 4.14.

Figura 4.14 – Extensômetro tipo roseta utilizado para medir o torque no spindle.

Devido à impossibilidade de se montar o aparato de medição na “boca-de-lobo” do spindle,

foi escolhido o eixo de acionamento para instalar o extensômetro. Desta forma se obtêm os

mesmos níveis de torque que serão transmitidos ao spindle e, conseqüentemente, os mesmos

níveis de solicitação. O extensômetro mede deformações extremamente pequenas, sendo por

isso muito sensível, daí a necessidade de um procedimento apropriado para sua instalação de

forma a garantir uma leitura correta das deformações. O procedimento de instalação do

extensômetro no eixo foi realizado conforme descrito na seqüência mostrada na Figura 4.15.

2 cm
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Inicialmente foi feito o lixamento da superfície onde o extensômetro seria colado (a), seguido

por uma aplicação de um catalisador (b), que acelera a ação da cola (c), que promove a

fixação do extensômetro (d) junto à superfície do eixo, permitindo, assim, a transmissão das

deformações, que são convertidas em tensões. Após o extensômetro ser instalado na peça ele

é coberto por uma fita protetora e as conexões entre extensômetro e o transmissor são

estabelecidas (e). O sistema está pronto para as leituras.
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Figura 4.15 – Seqüência de instalação do extensômetro: (a) lixamento da superfície para

propiciar melhor contato, (b) aplicação de catalisador para acelerar a colagem,

(c) adição de cola para promover a aderência do extensômetro à superfície do

eixo, (d) conexão e teste das ligações elétricas, (e) sistema pronto para iniciar as

medições.

(a) (b)

(c)
(d)

(e)

Extensômetro Transmissor

Bateria
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Para medir o torque, o sistema utiliza um mini-transmissor digital de sinal alimentado pela

bateria como mostra a Figura 4.15(e). Isto é necessário uma vez que a peça gira e então não

há como instalar um sistema fixo. O transmissor instalado possui um tempo de resposta de 3

milisegundos, suficiente para captar as pequenas variações de torque, e conseqüentemente de

tensões, tanto em valor quanto orientação. A bateria tem uma vida útil de 120 horas, tendo

que ser substituída após este intervalo. Todo o sistema fica acoplado ao eixo através de cintas

metálicas.

O sinal de tensão é transmitido a uma pequena antena instalada próxima ao eixo e, a partir

desta, o sinal é transmitido via cabo coaxial para o receptor, que realiza a decodificação do

sinal, transformando-o de digital para analógico. Depois de convertido, o sinal é então

enviado a um Controlador Lógico Programável – CLP onde é feita a lógica da medição,

determinando os momentos de início, intervalo, parado e tempo total de medição, que

alimenta com os valores medidos o computador, onde está instalado o software que compila

os dados e mostra os valores obtidos. Todos os valores de medição, coletados durante o

período em que o sistema monitora os esforços, são armazenados neste computador. A Figura

4.16 mostra a estrutura do sistema de medição de tensão por extensômetros utilizado na

medição.
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Figura 4.16 – Estrutura do sistema de medição de tensões com o uso de extensômetros: o sinal

de tensão percebido pelo extensômetro é emitido através de freqüência de rádio

através do transmissor de sinal digital (a) alimentado por uma bateria. O sinal é

captado pela antena (b) que através de cabo o envia para o receptor (c) que

converte o sinal para analógico para ser tratado no CLP e então as leituras são

registradas e armazenadas no computador pessoal (d).

Durante a aquisição, é possível monitorar os valores em um gráfico que relaciona o torque

com o tempo, onde, além do torque, são também apresentadas a corrente do motor e a rotação

do eixo, sendo que todas estas variáveis estão diretamente relacionadas com o torque

resultante e permitem uma verificação da adequação dos valores indicados durante a medição.

A Figura 4.17 ilustra uma tela de medição com os gráficos de torque, corrente e rotação. Esses

valores não representam a magnitude correta, sendo somente números de referência chamados

de Extensômetro Factor – SGF (fator do extensômetro), devendo ser corrigidos

posteriormente pelas fórmulas de cálculo da literatura do aparelho de medição.

(a)

(b)

(c)

(d)
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Figura 4.17 – Tela de monitoramento das medições de torque, corrente e rotação do motor

(velocidade) disponibilizada pelo sistema de medição.

Os resultados encontrados na medição foram posteriormente processados em uma planilha

eletrônica, onde então os valores foram filtrados e selecionados de acordo com a identificação

do material a qual as medições dizem respeito. A partir daí eles foram alimentados no

ANSYS para possibilitar a análise do carregamento.

4.4.2 Metodologia de medição

Uma das maiores preocupações deste estudo era não somente medir os valores reais de

solicitação com os quais o componente trabalha, mas também assegurar que estes valores

refletissem um período relativamente significativo na vida do componente. Desta forma, a

predição da vida à fadiga com o software FEM seria mais condizente com sua real aplicação.
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Para que fosse possível determinar estas solicitações, foi feito um levantamento do volume de

produção da Laminação de Chapas Grossas da USIMINAS do ano de 2007, que é um valor

relativamente constante de produção anual, de forma que o intervalo de um ano como

consideração de análise é bem razoável para se estimar a vida do spindle durante vários anos

de trabalho. O mix de material laminado, entretanto, é muito grande (4.923 diferentes

produtos finais, divididos em 78 classes diferentes de materiais) sendo que cada material

possui propriedades diferentes, e mesmo aqueles de mesma propriedade, serão laminados de

maneira diferente em função das características finais do produto com os quais serão feitos.

Isto significa que cada material irá proporcionar um diferente nível de carregamento e,

conseqüentemente, de tensão no spindle. Devido à impossibilidade tanto técnica quanto de

custo de se monitorar todo o mix de produção durante o período de um ano, foi necessário

agrupar os materiais em subgrupos que apresentassem características semelhantes e a partir

daí medir de forma aleatória, porém preocupando-se em medir aqueles materiais mais

significativos, tanto no aspecto de solicitação quanto no de tonelagem. Como a mais

importante destas características é o esforço que elas impõem sobre o spindle, a referência

escolhida para se agrupar as diversas classes de materiais foi a Classe de Resistência Mínima

em Tração, medida em kgf/mm2. Foram estabelecidos 3 (três) grupos principais de acordo

com os valores médios de Classe de Resistência. A Tabela IV.1 mostra os grupos criados e

suas divisões.

Tabela IV.1 – Divisão em classes dos diversos materiais laminados durante o ano.

Classe Quantidade de materiais
Porcentagem do mix total de

produção no ano de 2007

40 kgf/mm2 16 31%

50 kgf/mm2 49 32%

API* 13 37%

*A classe API (American Petroleum Institute) possui uma grande variedade de valores de resistência, porém os

materiais qualidade API são os que mais solicitam mecanicamente o laminador, portanto foram agrupados nessa

classe distinta. A resistência média dos materiais que perfazem a classe API é de 65kgf/mm2.

Para que o levantamento das curvas de carregamento dos materiais representasse corretamente

a produção anual, foi necessário estabelecer uma proporção relativa entre as classes, em
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seguida definir aqueles materiais que seriam escolhidos para medição e, então, os valores

medidos, usados na criação da curva de cada classe na mesma proporção de sua tonelagem na

mesma classe.

Através desta metodologia, foi feita a escolha dos materiais mais representativos do mix de

produção a serem mensurados pela técnica de extensômetros. Os valores encontrados então

foram montados em uma curva para cada classe de material contendo os principais materiais,

sendo que, nesta curva, a porcentagem de cada material no carregamento é relativa à

porcentagem do material na classe.

Assim levantaram-se as curvas de carregamento para todas as classes de materiais definidas

correspondentes à produção anual do Chapas Grossas. Estas curvas então foram utilizadas

para alimentar o software de Elementos Finitos - ANSYS, como condição de contorno

representando o carregamento.

4.5 Simulação Computacional

Descrevem-se a seguir os procedimentos utilizados para a avaliação da fadiga do spindle com

o uso do software de Elementos Finitos ANSYS, mostrando quais os parâmetros utilizados

com relação aos aspectos anteriormente descritos, de forma a demonstrar a relação entre os

dados de entrada com os valores encontrados.

Para o estudo foram simuladas cinco condições de geometria (Figura 4.18), sendo duas

variações de entalhe no spindle do projeto original japonês do fabricante do laminador,

denominado aqui de “original”, e três para o spindle atual, chamado de “cabeça postiça”,

todos simulados em duas condições de material, uma com o material da biblioteca do

software, um aço estrutural equivalente ao ASTM A36, e outra com o material da própria

peça, o SAE 4340, com as propriedades retiradas dos ensaios. Os cinco spindles foram, cada

um, ensaiados com as três curvas de carregamento levantadas na medição com extensômetro.

A Tabela IV.2 mostra as configurações das análises realizadas, sendo que para facilitar a

identificação foi criada uma codificação correspondente a cada situação.
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Figura 4.18 – Seções mostrando as cinco propostas de entalhe estudadas na simulação

computacional: (F) geometria da cabeça so spindle original e entalhe original,

(H) cabeça do spindle original e entalhe modificado, (G) cabeça postiça com

entalhe original, (I) cabeça postiça com CASO I de alteração do entalhe e (J)

cabeça postiça com CASO II de alteração do entalhe.

Tabela IV.2 – Configurações das análises realizadas com suas codificações.

Geometria

(spindle/entalhe)

Classe de

Carregamento
Material

Original/

Original

Original/

Alterado

Cabeça

Postiça/

Original

Cabeça

Postiça/

Alterado 1

Cabeça

Postiça./

Alterado 2

ASTM A36 OR-1-40-A36 OR-2-40-A36 CP-1-40-A36 CP-2-40-A36 CP-3-40-A36Classe 40

kgf/mm2 SAE 4340 OR-1-40-4340 OR-2-40-4340 CP-1-40-4340 CP-2-40-4340 CP-3-40-4340

ASTM A36 OR-1-50-A36 OR-2-50-A36 CP-1-50-A36 CP-2-50-A36 CP-3-50-A36Classe 50

kgf/mm2 SAE 4340 OR-1-50-4340 OR-2-50-4340 CP-1-50-4340 CP-2-50-4340 CP-3-50-4340

ASTM A36 OR-1-API-A36 OR-2-API-A36 CP-1-API-A36 CP-2-API-A36 CP-3-API-A36
Classe API

SAE 4340 OR-1-API-4340 OR-2-API-4340 CP-1-API-4340 CP-2-API-4340 CP-3-API-4340
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As simulações foram realizadas na estação de trabalho IBM da IHP - Gerência de Projetos

de Manutenção da USIMINAS, que possui a seguinte configuração:

- Processador Pentium Xeon 3.8 GHz;

- Memória RAM de 2 Gigabytes de capacidade;

- Disco rígido SATA com 150 Gigabytes de capacidade;

- Placa aceleradora de vídeo nVidia Quadro FX3500 256 Mbytes de memória.

4.5.1 Representação geométrica do modelo CAD

Para se utilizar a representação real do spindle do Laminador de Chapas Grossas na simulação

por elementos finitos, foram modelados spindles de acordo com o desenho USIMINAS usado

para a fabricação do spindle real e também com as alterações propostas, com variações na

geometria do entalhe, para estudar a influência do mesmo.

Para modelar os spindles virtuais foi utilizado o software de modelagem tridimensional Solid

Edge na versão 18. A Figura 4.19 mostra o spindle modelado com o software.
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Figura 4.19 – Tela do software Solid Edge com o spindle modelado em 3 dimensões.

Uma vez modelado no Solid Edge, os modelos 3D dos spindles foram exportados para o

formato Parasolid, para que pudessem ser lidos em um formato compatível com o software

ANSYS, permitindo o aproveitamento da geometria para a análise.

4.5.2 Análise com o software ANSYS

Para a simulação dos spindles virtuais com o software ANSYS, foram necessárias várias

etapas, que são descritas a seguir. Uma vez que todas estas etapas foram concluídas, o

software então calculou os parâmetros que foram solicitados em cada caso, e então, foram

mostradas as respostas, como será visto na Seção 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO.
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4.5.2.1 Importação do modelo

O primeiro passo para a análise com o ANSYS foi importar o modelo Parasolid gerado pelo

Solid Edge. A Figura 4.20 mostra um dos modelos já importado e pronto para ser preparado

para a análise.

Figura 4.20 – Modelo Parasolid importado do Solid Edge, pronto para receber as condições de

contorno que serão usadas para a análise no ANSYS.

O spindle virtual representa a região de estudo, compreendendo os volumes do componente e

representando a entidade física, o que é importante para retratar a real condição do problema a

ser estudado.
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4.5.2.2  Geração da malha de elementos finitos

O processo seguinte foi a geração da malha de elementos finitos que, como foi descrito

anteriormente, subdividiu todo o modelo de geometria complexa em pequenas entidades, com

propriedades geométricas bem definidas e conhecidas, com isso simplificando o cálculo e

reduzindo o tempo de processamento.

Para a geração da malha de elementos finitos no ANSYS foi primeiramente definido que

seria utilizada a opção Physics Preference (Preferência Física) para Mechanical (Mecânica) e

o Mesh Method (Método de Malha) para Automatic (Automático). Com isso, o software

utilizou elementos tetraédricos para a geração da malha. Como a região de interesse do estudo

foi a região do entalhe na “boca-de-lobo”, no restante do spindle foi utilizado um grau de

relevância de 100 (melhor qualidade de malha), porém com a malha do tipo grosseira

(coarse). Isto foi feito com o intuito de diminuir o tempo de processamento, uma vez que não

havia interesse nessas regiões do spindle. A Figura 4.21 mostra um dos spindles, com a malha

de elementos finitos gerada, onde se pode observar também, no canto esquerdo inferior e em

detalhe, as configurações aplicadas.
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Figura 4.21 – Malha de elementos finitos gerada em um dos spindles analisados, observando-

se as configurações de malha aplicadas.

Já na “boca-de-lobo”, como era a região de particular interesse, foi necessário um refino da

malha, para que fosse possível diminuir o tamanho dos elementos nas regiões de menor

geometria, com isso aumentando a percepção dos valores de tensão na referida região e

possibilitando assim uma medição mais precisa da vida à fadiga. Para isso foi utilizada a

ferramenta de refino “face sizing” (dimensionamento de face), que permite determinar um

tamanho padrão para os elementos finitos em qualquer face desejada. Foi escolhida a face

inferior da “boca-de-lobo” (como o spindle é simétrico, apenas a avaliação da face inferior

seria suficiente, inclusive com um menor tempo necessário para a análise) e foi definido um

tamanho de elemento de 5mm, suficiente para se avaliar os níveis de tensão no entalhe. A

Figura 4.22 mostra a malha refinada nessa região, onde se percebe a diferença no tamanho dos

elementos comparados ao restante da peça.
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Figura 4.22 – Face do spindle com os elementos refinados para uma melhor resolução e

sensibilidade quanto ao cálculo das tensões.

O processo de geração da malha de elementos finitos foi o mesmo para todos os modelos

ensaiados, uma vez que a malha não poderia ser um fator de diferenciação e influenciasse os

resultados.

4.5.2.3  Definição das propriedades do material

A entrada das propriedades do material no software ANSYS é feita através da página de

opções “Engineering Data” (Dados de Engenharia). As propriedades do material são

utilizadas na análise, sendo que para a análise de fadiga é criada a curva S-N na tela

“Alternating Stress” (Tensão Alternada). A Figura 4.23 mostra a tela de entrada de dados de

propriedades do material ASTM A36 enquanto que a Figura 4.24 mostra a curva S-N para o

mesmo material. Para o material ASTM A36, as propriedades utilizadas foram as da

biblioteca do próprio software.
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Figura 4.23 – Tela das propriedades do material ASTM A36 extraída da biblioteca do

ANSYS.

Figura 4.24 – Curva de fadiga S-N para o material correspondente ao ASTM A36 da

biblioteca de materiais do ANSYS.
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Para o aço SAE 4340, as propriedades foram levantadas nos ensaios de tração e de fadiga

realizados nos corpos-de-prova retirados do próprio material do spindle, conforme mostrado

nos itens 4.1 e 4.2. A curva S-N extraída do ensaio relaciona a tensão máxima versus o

número de ciclos, porém no software é entrada a tensão alternada versus número de ciclos.

Para definir a curva S-N do SAE 4340 no software, foi necessário corrigir os valores,

passando-os de tensão máxima para tensão alternada e entrar com estes valores na tabela,

sendo que no modo “Mean Curve Type” (Tipo de Curva Média) foi escolhida a opção “R-

Ratio” (Razão-R), uma vez que o ensaio foi realizado a uma razão de tensões, R, constante.

As Figuras 4.25 e 4.26 mostram, respectivamente, as propriedades deste material e sua curva

S-N.

Figura 4.25 – Propriedades do aço SAE 4340 utilizadas na simulação.
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Figura 4.26 – Curva S-N do aço SAE 4340 obtida no ensaio de fadiga do material do spindle.

4.5.2.4 Condições de contorno

As condições de contorno impostas nos modelos para as análises foram aquelas necessárias

para a análise estrutural, ou seja, os apoios do spindle e o torque ao qual ele está solicitado.

Com o objetivo de facilitar a simulação e diminuir o tempo de análise, foi feita uma

simplificação na condição de carregamento e apoio do spindle que foram aplicados da

seguinte maneira, com os seguintes comentários:

- Travamento total da face externa da parte anterior do spindle que acopla ao motor de

acionamento, através de uma restrição “fixed support” (suporte fixo), que impede qualquer

movimento da referida face;

- Apoio rotativo dos munhões do spindle, através da restrição “cilindrical support” (suporte

cilíndrico), simulando o apoio dos mancais. Somente foi restrito o movimento radial dos

munhões, permitindo a rotação e movimento axial;

- Torque aplicado através de um conjugado de duas forças aplicadas nas faces internas da

“boca-de-lobo”, simulando o efeito do torque causado pelo motor de acionamento. O

torque resultante aplicado foi o referente ao definido pelo projeto original do laminador
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como torque nominal, sendo seu valor de 110t.m ou aproximadamente 1,08MN.m. Para

isso foram aplicadas duas forças de 1,91MN nas faces da “boca-de-lobo”.

A Figura 4.27 mostra as condições de contorno aplicadas para o spindle original sendo que as

mesmas condições de contorno foram aplicadas em todos os modelos ensaiados.

Figura 4.27 – Condições de contorno aplicadas ao spindle para a simulação.

4.5.2.5 Análise estrutural

Para que fosse possível se simular a vida à fadiga dos spindles, o software necessitou dos

parâmetros de tensão incidentes no spindle, que foram então utilizados juntamente com as

curvas de carregamento reais para simular as condições de solicitação à fadiga.

Para se extrair os valores de tensão foi solicitado o resultado de tensão equivalente de von

Mises (Equivalent Stress), nas faces do entalhe.

Torque aplicado por

duas forças de 1,9MN

Apoio cilíndrico nos

dois munhões

Face fixa,

lado do motor
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A análise estrutural não considera os carregamentos reais medidos pelo extensômetro,

somente o torque aplicado nominal, e também considera somente o módulo de elasticidade e

coeficiente de Poisson, que são os mesmos no caso dos dois materiais, portanto os valores de

tensão encontrados são iguais tanto para o SAE 4340 quanto para o A36.

4.5.2.6 Análise de fadiga

Com a análise estrutural realizada, foi solicitada então a análise de fadiga, que foi baseada nos

parâmetros de geometria, material e carregamento levantados anteriormente.

O procedimento para realizar a análise foi:

1 - Criada a pasta de análise de fadiga (Fatigue Tools) e definidas as condições da análise:

• Índice Kf : os resultados do cálculo de Kf serão mostrados no item 5.1.5. O ANSYS

considera para a análise o inverso do Kf encontrado, sendo, portanto, utilizado o valor de

0,9.

• Definido o tipo de carregamento como “Histórico de Carga” (Load History) e então foram

inseridos no software, para cada análise individualmente, os arquivos contendo os pontos

das curvas de carregamentos levantadas com a medição de extensômetro (item 5.2.1). A

Figura 4.28 ilustra as três curvas usadas na simulação.
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Figura 4.28 – Curvas de carregamento aplicadas na simulação: (a) Classe 40 kgf/cm2, (b)

Classe 50 kgf/cm2 e (c) Classe API. Os valores do eixo y se referem à múltiplos

do torque nominal e o eixo x se refere ao tempo em milisegundos.

• O Fator de Escala (Scale Factor) é o fator que corrige os valores contidos na curva de

medição por extensômetro, que tem seus valores obtidos em SGF, para valores reais de

torque. Este fator é encontrado inicialmente através do cálculo do torque de fundo de

escala do medidor. Este torque é então dividido pelo valor de SGF máximo com o qual o

sistema de medição está configurado e então se encontra quanto cada SGF equivale em

torque real. Em seguida divide-se o valor do SGF pelo torque nominal aplicado na análise

que é então o Fator de Escala. O processo de cálculo é ilustrado a seguir, onde a fórmula

(a)

(b)

(c)
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4.1

de cálculo e os valores de referência foram extraídos do manual do sistema de telemetria

TorqueTrak 9000 (Manual BINSFIELD, 2006), usado na medição por extensômetro:

Cálculo do torque de fundo de escala, TFS:

))(1)(000.16)()()((

))(4)()()(( 3

XMTEXC
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DEV
T

υ

π

+
=

Onde,

VFS - Saída de fundo de escala do sistema = 10 volts;

E – Módulo de elasticidade do material = 2,1x105 N/mm2;

Do – Diâmetro externo do eixo = 650 mm;

VEXC – Tensão de excitação da ponte = 5 volts;

GF – Gage Factor ou Fator do Medidor = 2,06 (adimensional);

N – Número de medidores ativos = 4;

ν – Coeficiente de Poisson = 0,3;

GXMT – Ganho de telemetria do transmissor = 1000 (adimensional).

Então, TFS = 8.330.600 N.m ou 849,2 t.m.

Como a faixa de medição do sistema operava com um SGF máximo de 4.000, tem-se que

cada SGF então é:

1 SGF = 849,2 t.m/4.000 = 0,21 t.m

O fator de escala é então: 0,21 t.m/110 t.m = 0,002

• Foi escolhido o Tipo de Análise (Analysis Type) para Vida-Tensão (Stress-Life) como

metodologia de análise;

• O efeito da tensão média escolhido para a análise foi a proposição de Gerber.
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• O Componente de Tensão escolhido foi a opção signed von Mises. Esta opção usa o sinal

da maior tensão principal absoluta para levar em conta tensões médias compressivas. Isto

é feito para evitar que a análise considere que valores negativos de compressão sejam

tratados como de tração.

• A vida infinita estabelecida foi de 109 ciclos, sendo que o software considera como ciclo

máximo o ponto da curva S-N correspondente à vida infinita. A razão de se utilizar uma

vida infinita tão grande foi para prevenir que ciclos de baixa tensão e amplitude tenham

influência significativa na vida à fadiga, pois como o dano é acumulativo, estas pequenas

tensões poderiam provocar danos consideráveis. O dano é a razão entre os ciclos atuantes

e os ciclos para falha, portanto com um valor maior de vida infinita, o efeito dos ciclos

com pequena amplitude tem menor significado, uma vez que a razão de dano será menor.

1 – Foram requeridos os resultados da análise de fadiga:

• Life (Vida);

• Biaxiality Indicator (Indicador de biaxialidade);

• Rainflow Matrix (Matriz da contagem de ciclos);

• Damage Matrix (Matriz de dano);

A Figura 4.29 mostra um exemplo de configuração de análise utilizada para o caso OR-1-40-

A36 (Tabela IV.2), sendo que a diferença para os demais ficou somente na curva de

carregamento.
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Figura 4.29 – Tela de configuração da análise de fadiga para o caso OR-1-40-A36 mostrando

as opções utilizadas para a análise juntamente com o gráfico obtido das

medições com extensômetro.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação dos resultados encontrados no presente estudo foi dividida em três partes:

- A primeira parte mostra os resultados encontrados das avaliações realizadas nos corpos-

de-prova para caracterização do material do spindle;

- A segunda parte é onde são apresentados os resultados referentes às medições dos

carregamentos aos quais os spindles estão sujeitos durante sua operação normal;

- Na terceira parte são mostrados os resultados encontrados na simulação com o MEF

computacional com o ANSYS.

5.1 PARTE I – Avaliação do Material

Serão mostrados aqui os resultados obtidos das análises realizadas nos corpos-de-prova

retirados da cabeça postiça do spindle e ensaiados em laboratório para se determinar as

propriedades mecânicas e também a adequação dos mesmos à simulação.

5.1.1 Análise de composição química

A Tabela V.1 mostra a composição química obtida e a especificada, em norma, para o

material do spindle. Observa-se que os teores dos elementos analisados estão de acordo com

as faixas especificadas para o material. Portanto, o material dos corpos-de-prova é referente

ao material SAE 4340.

Tabela V.1 – Valores de composição química do material ensaiado e a especificada pela

norma SAE.

Elementos (% em massa)
Material

C Si Mn P S Ni Cr Mo

Amostra do

spindle
0,40 0,25 0,68 0,007 0,0063 1,68 0,78 0,22

Norma

SAE -4340

0,38 ~

0,43

0,20 ~

0,35

0,60 ~

0,80

0,040

máx.

0,040

máx.

1,65 ~

2,00

0,70 ~

0,90

0,20 ~

0,30
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5.1.2 Análise Metalográfica

As micrografias encontradas dos corpos-de-prova avaliados são mostradas a seguir, sendo que

as orientações apresentadas são aquelas demonstradas no item 4.2:

Face: as Figuras 5.1 a 5.3 mostram as micrografias obtidas da face dos corpos-de-prova, onde

se pode notar a estrutura típica de martensita revenida, que era esperada, pois o material é

tratado termicamente. Entretanto, pode-se observar também uma série de regiões de

heterogeneidade (Figura 5.2), que provavelmente são oriundas de problemas durante o

tratamento térmico. Observa-se também a presença mínima de inclusões na microestrutura

(Figura 5.3).
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50X 500X

1.000X 1.000X

Figura 5.1 – Microestrutura da face do corpo-de-prova, onde se nota a estrutura de martensita

revenida, observada no microscópio ótico. Ataque com Nital (2%).

II

III IV

I
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50X 100X

200X 500X

1.000X 1.000X

Figura 5.2 – Estrutura de martensita revenida com a presença de heterogeneidade. Ataque

com Nital (2%).
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III IV

V VI
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1.000X 1.000X

Figura 5.3 – Presença de inclusões na microestrutura do material, ampliação de 1.000X.

Ataque com Nital (2%).

Longitudinal: na direção longitudinal do corpo-de-prova também foi detectada a presença de

heterogeneidade e inclusões na microestrutura. A Figura 5.4 mostra a estrutura de martensita

revenida e as inclusões presentes enquanto que na Figura 5.5 pode-se observar a existência de

uma estrutura heterogênea, muito provavelmente oriunda de problemas durante o processo de

tratamento térmico.

I II
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200X 500X

1.000X 1.000X

1.000X 1.000X

Figura 5.4 – Microestrutura formada de martensita revenida (I), (II) e (III), com a presença de

inclusões (IV), (V) e (VI). Ataque com Nital (2%).
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50X 100X

200X 500X

1.000X 1.000X

Figura 5.5 – Microestrutura heterogênea formada na rede de martensita revenida. Ataque com

Nital (2%).
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Transversal: a microestrutura encontrada na direção transversal foi a mesma encontrada nas

direções anteriores, uma estrutura formada de martensita revenida (Figura 5.6) com a

presença de regiões de heterogeneidade (Figura 5.7) e também da mesma forma, as inclusões

(Figura 5.6).
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200X 500X

1.000X 1.000X

1.000X 1.000X

Figura 5.6 – Microestrutura formada de martensita revenida (I), (II) e (III), com a presença de

inclusões (IV), (V) e (VI). Ataque com Nital (2%).
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50X 100X

200X 500X

1.000X 1.000X

Figura 5.7 – Microestrutura heterogênea formada de martensita onde observa-se a estrutura da

região heterogênea. Ataque com Nital (2%).
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5.1.3 Ensaios de Tração

Os valores encontrados nos ensaios de tração são mostrados na Tabela V.2, onde são

comparados os valores obtidos dos corpos-de-prova com os solicitados no projeto do spindle

(conforme desenho USIMINAS) e as propriedades estabelecidas pela norma SAE para o aço

4340.

Observa-se que os valores das propriedades encontrados no material dos corpos-de-prova

diferem um pouco daqueles pedidos no desenho do projeto original e um pouco mais daqueles

definidos pela norma, mostrando que o material utilizado no spindle possui propriedades

marginalmente inferiores às solicitadas.

Tabela V.2 – Comparação de resultados dos ensaios de tração e dureza do material do spindle

com o especificado.

Resultados do ensaio de tração Dureza

Identificação LE

(MPa)

LR

(MPa)

Al

(%)

Redução de
área (%)

(HSc) (HV)

Corpos-de-prova
758

(+/- 15)

973

(+/- 18)

25

(+/- 3)
- 45 +/- 2 322

Desenho

GG-2002-M-8002584(**)
785 981 - - 40 +/- 2 287

Norma SAE-4340 934 999 20(*) 59,4 - -

Alongamento, base de medida = 25 mm; (**) os valores de dureza estão especificados somente no desenho GG-

2002-M-13209.
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5.1

5.1.4 Ensaios de Fadiga

Dos ensaios de fadiga foram extraídas as três curvas S-N do material SAE 4340, dos corpos-

de-prova sem entalhe e com entalhe em “U” e “V”.

Para o software ANSYS, somente a curva S-N extraída sem o entalhe era necessária, uma

vez que ela seria utilizada para mensurar a vida mínima do spindle em serviço. As curvas com

corpos-de-prova entalhados foram utilizadas para se determinar o índice Kf, importante para

se considerar a influência do entalhe e corrigir o cálculo da vida.

A curva S-N resultante para o material sem entalhe é mostrada na Figura 5.8, onde a curva foi

ajustada, a partir dos pontos de dados coletados do ensaio, pela fórmula de decaimento

exponencial:

Y = A + B exp (-X/C)

Na figura pode-se observar as regiões de fadiga de baixo e alto ciclo assim como o limite de

fadiga do material, que corresponde à tensão de vida infinita.

Figura 5.8 – Curva S-N do aço SAE 4340 extraída do ensaio com corpos-de-prova sem

entalhe.
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5.2

Já a Figura 5.9 mostra as curvas S-N para todos os casos de ensaio, com e sem entalhe, onde,

para os pontos de dados, foi feito um ajuste logarítmico a partir da equação (MILITARY

HANDBOOK-5H, 1998):

log(X) = A – B log(Y – C)

Figura 5.9 – Curvas S-N do aço SAE 4340 extraída dos ensaios com os corpos-de-prova sem

entalhe, com entalhe em “U” e em “V”.

Observa-se a redução considerável da resistência à fadiga do material em função da presença

do entalhe, assim como se percebe também que o tipo de entalhe tem uma grande influência

na redução da resistência à fadiga.

5.1.5 Índice Kf resultante

Como mostrado no item 3.4.3, o índice Kf relaciona o limite de fadiga do material ensaiado

sem a presença do entalhe com o limite de fadiga com entalhe. Pelos resultados encontrados

de limite de fadiga, pode-se determinar, para os entalhes em “U” e em “V”, os índices Kf.
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- Entalhe em “U”:    11,1
395

438
≅=

MPa

MPa
K f

- Entalhe em “V”: 56,1
280

438
≅=

MPa

MPa
K f

O entalhe usado na “boca-de-lobo” do spindle se assemelha mais ao entalhe em “U”, portanto,

para a análise de fadiga no software, será utilizado o índice Kf deste.

De posse do índice Kf e encontrando o fator Kt, pode-se determinar o fator de sensibilidade ao

entalhe, q. O índice Kt para o entalhe em “U” é encontrado no gráfico do livro de PETERSON

(1974). Para o entalhe “U” do corpo-de-prova ensaiado, o valor de Kt encontrado é de 1,78.

Então, o valor de q é:

14,0
178,1

111,1

1

1
=

−

−
=

−

−
=

t

f

K

K
q

O que significa que o material não é muito sensível a entalhes da forma circular, como é o

caso do entalhe do spindle. Pode-se comparar o fator q do entalhe em “U” com o do entalhe

em “V”, cujo Kt, também encontrado no gráfico do livro de PETERSON (1974), tem o valor

de 2,2:

47,0
12,2

156,1

1

1
=

−

−
=

−

−
=

t

f

K

K
q

Pode-se observar que a sensibilidade ao entalhe em “V” é bem mais pronunciada, o que ficou

confirmado nos ensaios de fadiga com corpos-de-prova com este tipo de entalhe.

5.2 PARTE II – Avaliação do Carregamento

Os resultados que aqui serão apresentados mostrarão os valores de carregamento em termos

de Strain Gage Factor (SGF) relativos ao torque aplicado no spindle, extraídos durante as

medições com extensômetros, juntamente com as curvas resultantes destas medições.



116

5.2.1 Resultados da análise do carregamento

Utilizando-se os métodos definidos no item 4.4.2 anterior, foram levantadas as curvas de

carregamento de todos os materiais. Uma das preocupações, seguindo as medições com

extensômetro dos valores de torque e após a compilação dos resultados destas medições, era

certificar de que as curvas entre as classes apresentassem um tipo de carregamento

semelhante, pois assim a subdivisão de classes realizada seria consistente e portanto poderia

ser utilizada satisfatoriamente. Uma primeira análise das curvas encontradas foi baseada na

avaliação visual, onde se buscou perceber a periodicidade das variações (picos e vales) nos

gráficos resultantes, o que seria indicativo da similaridade de carregamento entre os materiais

definidos para o mesmo grupo.

O gráfico da Figura 5.10 mostra a superposição das três curvas correspondentes às classes de

definidas (40, 50 e API), onde se pode observar não somente a similaridade entre as curvas de

mesma classe, mas também as diferenças entre cada classe. Importante ressaltar que as curvas

são resultantes dos valores medidos colocados em seqüência, portanto, cada curva é resultante

da medição dos vários materiais daquela classe colocados um após o outro. É também uma

informação importante o fato de que os valores negativos representam simplesmente a

inversão do sentido de rotação do spindle. Os valores de torque estão em SGF (Extensômetro

Factor – Fator de Extensômetro) que posteriormente foram convertidos para t.m.

Figura 5.10 – Gráfico mostrando a sobreposição das curvas (torque x tempo) resultantes das

medições de extensômetro para as três classes de materiais.
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A análise individual das curvas permite perceber a periodicidade e o relativo nível de variação

constante entre os diversos tempos (milisegundos), o que é importante para demonstrar a

regularidade entre os materiais no que se refere à solicitação, o que mostra que os materiais

enquadrados naquela classe são similares em termos de exigência de laminação do spindle. A

Figura 5.11 mostra a curva resultante de carregamento para os materiais avaliados da classe

API. Observam-se os ciclos comuns, considerando que esta curva é resultado de medições em

vários materiais diferentes em proporções também diferentes.

Figura 5.11 – Gráfico de torque x tempo de todos os valores medidos de todas as amostras do

material API.

Além da verificação visual, a análise comparativa entre os valores medidos de torque também

é crítica para se certificar de que as escolhas das classes de resistência e dos materiais a que

elas pertencem foi acertada e proverá uma informação consistente para a análise. Para isso,

foram compilados em uma planilha os valores máximos e mínimos (nesses casos o mínimo

significa o maior valor no sentido de giro contrário) e também a média destes valores. Como

foi descrito anteriormente, a análise de fadiga pelo ANSYS considera a vida calculada como

relativa à quantidade de blocos do gráfico de carregamento, portanto, para se determinar

quantos blocos cada curva representa, foi feito um levantamento da tonelagem de cada

material correspondente em cada classe e, conseqüentemente, qual tonelagem daquela classe.

Desta forma, foi possível determinar quantas toneladas cada curva, de cada classe de material,
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400

900
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possuía. Assim, para se saber quantos blocos totais, bastou dividir o número de toneladas total

da classe pela tonelagem referente àquele bloco (ou curva de carregamento), e então tem-se

quantos blocos daquele carregamento o spindle está sujeito no período de um ano. Para

ilustrarmos este cálculo, toma-se a classe API como exemplo: da classe API são laminadas

264.427 toneladas no ano, e a curva gerada, ou bloco de carregamento, corresponde a uma

medição de 51 toneladas, portanto, no ano, o spindle é carregado de 5.185 blocos da classe

API. A Tabela V.3 mostra o resumo dos valores gerais encontrados nas medições de cada

classe de material.

Tabela V.3 – Resumo comparativo entre os valores encontrados nas medições das classes.

Classe de
material

Máx. torque
positivo (SGF)

Máx. torque
negativo (SGF)

Média de
torque (SGF)

Blocos /
classe

% do total
no ano

40 kgf/mm2 829 939 -46,24 3.264 31

50 kgf/mm2 978 986 -51,42 2.552 32

API 970 1.035 -62,09 5.185 37

Pela tabela pode-se observar que realmente existe uma diferença significativa entre as médias

dos torques medidos para cada tipo de classe de material, como se esperava. Podemos através

da tabela também observar quantos ciclos de carregamento totais cada classe de material terá

ao longo do ano.

5.3 PARTE III – Avaliação Computacional

Aqui são mostrados os resultados encontrados nas simulações dos diversos modelos

realizadas no ANSYS. Usou-se a notação estabelecida no item 4.5, Tabela IV.2, para definir

as condições de geometria, material e carregamento.

5.3.1 Tensões alternadas equivalentes

A tensão de von Mises atuante, encontrada pelo software, é a mesma para os dois materiais,

tanto o SAE 4340 quanto o A36, uma vez que para o cálculo realizado pelo software é
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necessário somente o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, que é o mesmo para

os dois materiais. A Figura 5.12 mostra os resultados de tensão equivalente de von Mises

encontrada nas cinco geometrias de spindle.

OR-1 OR-2

CP-1 CP-2

CP-3

Figura 5.12 – Resultados de tensão equivalente de von Mises para as cinco geometrias de

spindles.
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Na Tabela V.4 são mostrados os valores de tensão equivalente de von Mises encontrados.

Considerando que os spindles atualmente em uso são os com a geometria CP-1, as tensões

encontradas nas demais geometrias são comparadas às do CP-1 e as diferenças são também

mostradas, em porcentagem da tensão do CP-1, na Tabela V.4.

Tabela V.4 – Tensões equivalentes de von Mises encontradas na simulação com o ANSYS.

Geometria de
spindle

OR-1 OR-2 CP-1 CP-2 CP-3

Tensão equivalente
de von Mises (MPa)

166,36 171,87 161,64 169,23 158,24

Comparativo com
CP-1 (%)

+ 2,9 + 6,3 ---- + 4,7 - 2,1

O gráfico da Figura 5.13 ilustra os valores encontrados na Tabela V.4.

Figura 5.13 – Gráfico das tensões equivalentes de von Mises encontradas para os spindles

simulados com o ANSYS.

Tensão de von Mises
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Como era esperado, os pontos de maior nível de tensão são realmente nas regiões de

concentração de tensão provocados pelos entalhes. Os resultados evidenciam também o fato

de que as diferenças entre os raios dos entalhes influenciam diretamente nos valores de tensão

na região da “boca de lobo”, o que terá um impacto direto na vida à fadiga da peça, como será

demonstrado a seguir nos resultados de vida à fadiga.

5.3.2 Vida em fadiga

A seguir serão mostrados os resultados de vida em fadiga, encontrados na simulação dos

diversos cenários. Neste caso, todas as variáveis de análise, geometria, material e

carregamento, tiveram participação fundamental nos resultados, portanto serão mostrados

todos os casos, sendo que nas Figuras 5.14 a 5.18 são mostrados os resultados para o material

ASTM A36 e nas Figuras 5.19 a 5.23 os do SAE 4340.

OR-1-40-A36 OR-1-50-A36 OR-1-API-A36

Figura 5.14 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria original

com entalhe 1, material ASTM A36.
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OR-2-40-A36 OR-2-50-A36 OR-2-API-A36

Figura 5.15 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria original

com entalhe 2 e material ASTM A36.

CP-1-40-A36 CP-1-50-A36 CP-1-API-A36

Figura 5.16 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria de “cabeça

postiça” com entalhe 1 e material ASTM A36.

CP-2-40-A36 CP-2-50-A36 CP-2-API-A36

Figura 5.17 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria de “cabeça

postiça” com entalhe 2 e material ASTM A36.



123

CP-3-40-A36 CP-3-50-A36 CP-3-API-A36

Figura 5.18 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria de “cabeça

postiça” com entalhe 3 e material ASTM A36.

OR-1-40-4340 OR-1-50-4340 OR-1-API-4340
Figura 5.19 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria original

com entalhe 1 e material SAE 4340.

OR-2-40-4340 OR-2-50-4340 OR-2-API-4340
Figura 5.20 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria original

com entalhe 2 e material SAE 4340.
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CP-1-40-4340 CP-1-50-4340 CP-1-API-4340
Figura 5.21 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria de “cabeça

postiça” com entalhe 1 e material SAE 4340.

CP-2-40-4340 CP-2-50-4340 CP-2-API-4340
Figura 5.22 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria de “cabeça

postiça” com entalhe 2 e material SAE 4340.

CP-3-40-4340 CP-3-50-4340 CP-3-API-4340
Figura 5.23 – Resultados de vida em fadiga (Life) para os spindles com geometria de “cabeça

postiça” com entalhe 3 e material SAE 4340.
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A Tabela V.5 resume os valores de vida à fadiga mínima para todos os casos uma vez que a

vida máxima em todos os modelos foi infinita.

Tabela V.5 – Vida mínima em fadiga encontrada na simulação com o software ANSYS.

Geometria OR-1 OR-2 CP-1 CP-2 CP-3

Material A36 4340 A36 4340 A36 4340 A36 4340 A36 4340

40 105,4 17.827 94,5 12.424 116,2 24.523 104,7 14.797 124,9 30.592

50 96,3 8.567,4 86,6 6.050,9 105,9 11.535 91,1 7.122,8 113,6 14.583

C
la

ss
e 

de
ca

rr
eg

am
en

to

API 77,2 6.821,7 72,9 4.856,2 84,8 9.247,8 73,0 5.707,8 91,0 11.525

A Figura 5.24 mostra o gráfico comparativo dos valores encontrados de vida de todas as

geometrias e classes de carregamento para o material ASTM A36. A Figura 5.25 mostra

gráfico do mesmo tipo, porém agora para o material SAE 4340.

Figura 5.24 – Gráfico comparativo dos resultados de vida em fadiga (Life) para todos os

spindles com material ASTM A36.
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Figura 5.25 – Gráfico comparativo dos resultados de vida em fadiga (Life) para todos os

spindles com o material SAE 4340.

Como foi comentado no item 5.3.1, as diferenças nos valores de tensão, em função das

diferentes geometrias, influenciaram significativamente os valores mínimos de vida em

fadiga. Os resultados também mostraram que os carregamentos afetam de forma expressiva a

vida em fadiga da peça, mas foi o material da peça que teve um impacto enorme nesta

resistência à fadiga do spindle, onde os resultados para o material SAE 4340 foram muito

maiores do que para o material ASTM A36. Como o SAE 4340 possui uma resistência à

fadiga bem maior do que a do ASTM A36, as regiões com menor vida em fadiga ficaram

mais concentradas em uma porção menor do entalhe, uma vez que as tensões caem de valor

muito rapidamente a partir desta região. Mas como era esperado, o entalhe é realmente o

ponto mais crítico quanto à fadiga do spindle.

Para o caso do material SAE 4340, atualmente utilizado nos spindles, é fundamental saber

quanto tempo, para cada tipo de carregamento, os componentes teriam na atual situação de

trabalho. A Tabela V.6 mostra o comparativo entre os resultados obtidos e a duração prevista

para cada caso de carregamento. Na tabela é tomado o spindle atual, CP-1, como padrão, para

se comparar o desempenho das demais geometrias com os resultados para ele obtidos.
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Tabela V.6 – Resumo comparativo da duração de cada classe de carregamento de todas as

geometrias com o CP-1.

OR-1 OR-2 CP-1 CP-2 CP-3

Blocos
Vida

Mínima

Duração

máxima

Vida

Mínima

Duração

máxima

Vida

Mínima

Duração

máxima

Vida

Mínima

Duração

máxima

Vida

Mínima

Duração

máxima
Classe

de

carreg. / ano (blocos) (anos) (blocos) (anos) (blocos) (anos) (blocos) (anos) (blocos) (anos)

40 3.264 17.827,0 5,5 12.424,0 3,8 24.523,0 7,5 14.797,0 4,5 30.592,0 9,4

Comparativo
com CP-1 73,3% 50,7% ---- 60,0% 125,3%

50 2.552 8.567,4 3,4 6.050,9 2,4 11.535,0 4,5 7.122,8 2,8 14.583,0 5,7

Comparativo
com CP-1 75,6% 53,3% ---- 62,2% 126,7%

API 5.185 6.821,7 1,3 4.856,2 0,9 9.247,8 1,8 5.707,8 1,1 11.525,0 2,2

Comparativo
com CP-1 72,2% 50,0% ---- 61,1% 122,2%

Pode-se perceber na Tabela V.6 que existe uma variação significativa da longevidade do

spindle para cada caso de carregamento quando comparado ao utilizado atualmente, sendo

que somente a geometria CP-3 mostrou um desempenho melhor (25% em média maior do que

o CP-1), sendo que os demais tiveram uma vida substancialmente menor. Ficou demonstrado

também que a classe de materiais API é a que mais solicita mecanicamente o spindle e que

por conseqüência, mais consome da sua vida útil. Pode-se notar que, caso o spindle laminasse

somente o material do tipo API, teria uma vida útil máxima estimada de 1 ano e 9 meses.

5.3.3 Método Rainflow Counting e gráfico de danos

As Figuras 5.26 a 5.28 mostram os gráficos resultantes das contagens de ciclos pelo método

Rainflow Counting, onde é possível notar como estão distribuídos os diversos ciclos de

carregamento em cada curva, juntamente com os gráficos de “Dano” (Damage), onde é

mostrada a porcentagem de vida à fadiga retirada por cada ciclo. Os ciclos são em função das

curvas de carregamento, portanto, os gráficos de contagem de ciclos, para as três classes, são

os mesmos em todas as simulações.
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Figura 5.26 – Gráfico da contagem de ciclos pela técnica Rainflow Counting (a) e de dano (b)

para a classe de carregamento 40 kgf/mm2.

Figura 5.27 – Gráfico da contagem de ciclos pela técnica Rainflow Counting (a) e de dano (b)

para a classe de carregamento 50 kgf/mm2.

(a) Rainflow Counting (b) Dano

(a) Rainflow Counting (b) Dano
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Figura 5.28 – Gráfico da contagem de ciclos pela técnica Rainflow Counting (a) e de dano (b)

para a classe de carregamento API.

Os gráficos mostraram a presença, em todos os casos, de um grande número de ciclos de

baixa tensão média e baixa amplitude, sendo a grande maioria dos ciclos presentes.

Entretanto, ficou caracterizado também que são os ciclos de maior amplitude, mas também de

baixa tensão média, que provocaram os maiores danos no componente, onde na maioria dos

casos, um único grupo de ciclos era responsável por quase 10% do dano relativo total. Isto

demonstra mais uma vez que o carregamento realmente tem um grande impacto na vida à

fadiga do componente.

5.3.4 Indicador de biaxialidade

Os tipos de estados de tensão (normal ou cisalhante) na peça são originados em função do

carregamento aplicado, no caso dos spindles, o torque oriundo do motor de acionamento. Os

ciclos de carregamento neste caso não têm influência na orientação do esforço, portanto, os

resultados do indicador de biaxialidade são os mesmos para todos os casos de carregamento e

material, sendo influenciado somente pela geometria.

(a) Rainflow Counting (b) Dano
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A Figura 5.29 mostra os resultados do indicador de biaxialidade para as cinco geometrias

analisadas.

CP-1 CP-2 CP-3

OR-1 OR-2

Figura 5.29 – Resultados dos indicadores de biaxialidade das cinco geometrias analisadas,

mostrando os estados de tensão existentes na peça, onde os valores são: 0 para

tensões uniaxiais, -1 para cisalhamento e 1 para tensões biaxiais.

O que é mais relevante nos resultados encontrados é o fato de que, na região dos entalhes, as

tensões são principalmente uniaxiais, o que favorece a confiabilidade dos resultados da

análise, pois os ensaios mecânicos foram realizados com esforços também uniaxiais.
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6 CONCLUSÕES

Os resultados mostraram que o entalhe tem um papel determinante na vida à fadiga dos

spindles utilizados no Laminador de Chapas Grossas. Foi visto que um simples aumento de

5mm no raio do entalhe possibilitou um aumento em torno de 25% na vida útil do

componente. Foi observado também que a alteração do projeto original do spindle, passando a

utilizar a “cabeça postiça” melhorou a resistência do mesmo, mostrando ser uma alteração

adequada.

O SAE 4340 é atualmente um dos materiais mais apropriados para a aplicação em eixos de

transmissão e continuará a ser utilizado no spindle, porém poderão ser estudadas alternativas

de melhoria da sua resistência, uma vez que material também se mostrou um grande

influenciador no processo de  resistência à fadiga do spindle.

A avaliação mostrou que o carregamento tem uma participação fundamental no processo de

fadiga. Foi demonstrado que os materiais da classe API são os que mais solicitam o spindle e

por isso requer que sua laminação seja melhor controlada, com uma maior atenção a estes

materiais. Uma avaliação dos parâmetros de laminação desta classe de materiais, com o

objetivo de diminuir a solicitação mecânica, pode significar um aumento na longevidade do

spindle.

A alteração, portanto, da geometria do entalhe, aumentando o raio de 10 para 15mm e

acrescentando uma inclinação na face plana da “boca de lobo”, irá melhorar o desempenho do

spindle em serviço, aumentando sua vida útil, diminuindo a ocorrência de falhas e as paradas

de linha que estas provocam.

É importante ressaltar que em todos os aspectos analisados neste estudo, existe uma

variabilidade natural que pode fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos

simulados. Além disso, o próprio processo de amostragem utilizado, quer seja para o

monitoramento do carregamento ou para a retirada dos corpos-de-prova para ensaios por

exemplo, trazem consigo uma incerteza estatística que faz com que os valores de análise

difiram dos reais.
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Apesar destas incertezas, o estudo sendo feito de forma correta, com procedimentos

consistentes e uma avaliação segura, baseado em uma rica e atualizada fonte de informações,

pode fornecer resultados confiáveis que permitem uma análise sólida e consistente do

problema, ajudando na tomada de decisões e fornecendo subsídios concretos para o projeto de

melhoria do desempenho do componente.

A análise com o software de elementos finitos ANSYS se mostrou uma ferramenta

extremamente poderosa, permitindo avaliar diferentes cenários e obter respostas que

permitam a comparação entre as variáveis e a escolha correta da melhor opção. A

possibilidade de se estudar o problema com dados reais, como a geometria correta, as

propriedades retiradas do próprio componente e o carregamento medido do sistema real,

trazem uma condição de realismo para a análise que permite um estudo adequado do

problema e a busca de soluções que realmente terão efeito significativo nos resultados obtidos

com as melhorias.



133

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

O estudo apresentado nesta dissertação, como foi comentado, não pôde avaliar todos os

aspectos envolvidos no trabalho do spindle. Portanto, poderão ser realizados trabalhos que

irão ainda mais aumentar a compreensão do processo de falha do componente e propiciar

mais melhorias ao seu desempenho. Algumas sugestões para futuros trabalhos:

• Estudar a influência da recuperação com soldagem da superfície da “boca de lobo”,

realizando ensaios com corpos-de-prova com superfícies recuperadas por soldagem;

• Simular diferentes concepções geométricas, alterando a forma de encaixe da sapata na

“boca-de-lobo” do spindle, eliminando o atual entalhe;

• Desenvolver estudos estatísticos, com ferramentas como o Projeto de Experimentos, para

se determinar qual dos fatores estudados têm maior influência dentro do processo de

fadiga e estudar melhorias baseados neste resultado;

• Estudar a propagação da trinca de fadiga com a utilização dos conceitos da mecânica da

fratura.



134

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E 1150 - Definitions

of Terms Relating to Fatigue. P.A., E.U.A , 1996.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E 466-96 - Standard

Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Test of

Metalic Materials. P.A., E.U.A , 2002.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM STP 91 A Guide for

Fatigue Testing and The Statistical Analysis of Fatigue Data. P.A., E.U.A , 1996.

AMERICAN SOCIETY FOR MATERIALS. Metals Handbook Volume 11: Failure

Analysis and Prevention. 8 ed., ASM International, Materials Park, OH, E.U.A. 1975.

AMERICAN SOCIETY FOR MATERIALS. Metals Handbook Volume 19: Fatigue and

Fracture. ASM International, Materials Park, OH, E.U.A. 1996.

ANSYS INC. ANSYS Workbench Fundamentals – Release 11.0 - Manual de

Treinamento. Canonsburg, PA, E.U.A.,2007.

BINSFELD ENGINEERING INC. TorqueTrak 9000 – Digital Telemetry System - Users

Manual. Maple City, MI, E.U.A., 2007.

CHAWLA, Krishan Kumar e MEYERS, Marc André – Mechanical Behavior of Materials.

Prentice-Hall. N.J., 1999.

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica: Estrutura e Propriedade das Ligas

Metálicas. 2ª ed., vol. 1; MacGraw-Hill. São Paulo, 1986.

DIETER, George E.. Mechanical Metallurgy. International student edition, McGraw- Hill,

Kogakusha, E.U.A., 1976.



135

FELIPPA, Carlos A..Introduction to Finite Element Methods. Universidade do Colorado,

Notas de Aula da Disciplina Introdução aos Métodos de Elementos Finitos do Curso de

Engenharia Aerospacial, Colorado, EUA, 2004.

FROST, N. E.; MARSH, K. J.; POOK, L. P.. Metal Fatigue. Dover Publications. Nova

Iorque, 1999.

GODEFROID, Leonardo B. Ensaios Mecânicos de Fratura de Materiais. ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE MATERIAIS – ABM. Apostila de curso, 1995.

HEARN, E. J. Mechanics of Materials: An Introduction to the Mechanics of Elastic and

Plastic Deformation of Solids and Structural Materials. Volume 1, 3a Edição.

Butterworth-Heinemann, 1997.

INSTRON INSTRUMENTS. Disponível em: http://www.instron.com; Acesso em : 29/11/04.

KELLY, Shawn M.. Fatigue, www.sv.vt.edu/classes/MSE2094_Notebook, acesso em

09/11/2004.

LEE, Yung-Li; PAN, Jwo; HATHAWAY, R.;BARKEY, M.. Fatigue Testing and Analysis.

Elsevier, Oxford, 2005.

MIL-HDBK-5H, Military Handbook - Metallic Materials and Elements for Aerospace

Vehicle Structures. Department of Defense, E.U.A., 1998, Capítulo 9, pág. 92-146.

MOAVENI, Saeed. Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS.

Prentice Hall, New Jersey,E.U.A 1999.

NORTON, Robert L.. Projeto de Máquinas: uma abordagem integrada. Trad. João Batista

de Aguiar , José Manoel de Aguiar ... [et al.]. 2a ed. – Bookman. Porto Alegre, 2004.

NORRIE, D. H. The Finite Element Method. Academic Press Inc. New York, 1973.

PETERSON, Rudolph E. Stress Concentration Factors. John Wiley & Sons, E.U.A., 1974.



136

SEGERLIND, Larry J.. Applied Finite Element Analysis. John Wiley & Sons, 1984.

SCHIJVE, Jaap. Fatigue of Structures and Materials. Kluwer Academic Publishers. Nova

Iorque, E.U.A., 2004.

SURESH, Subra. Fatigue of Materials, 2a edição. Cambridge University Press, MA, EUA,

1998.

VASCONCELOS, Ivan César B. C. Medição de Torque em Eixos de Transmissão de

Laminadores Utilizando Extensômetros. Revista Metalurgia e Materiais Vol. 63, São

Paulo, 2007.

YOKOBORI, Takeo. The Strength, Fracture and Fatigue of Materials. Nederlandse

Bormok, Holanda, 1965.



137

BIBLIOGRAFIA

ADAMS, Vince; ASKENAZY, A.. Building Better Products with Finite Element

Analysis. OnWord Press, Santa Fe, 1999.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E 1150 - Definitions

of Terms Relating to Fatigue. P.A., E.U.A , 1996.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM E 466-96 - Standard

Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Test of

Metalic Materials. P.A., E.U.A , 2002.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM STP 91 A Guide for

Fatigue Testing and The Statistical Analysis of Fatigue Data. P.A., E.U.A , 1996.

AMERICAN SOCIETY FOR MATERIALS. Metals Handbook Volume 1: Properties and

Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys. P.A., E.U.A , 2002.

AMERICAN SOCIETY FOR MATERIALS. Metals Handbook Volume 11: Failure

Analysis and Prevention. 8 ed., ASM International, Materials Park, OH, E.U.A. 1975.

AMERICAN SOCIETY FOR MATERIALS. Metals Handbook Volume 19: Fatigue and

Fracture. ASM International, Materials Park, OH, E.U.A. 1996.

ANSYS INC. Getting Started with ANSYS Workbench – ANSYS Release 11.0.

Canonsburg, 2007.

ANSYS INC. ANSYS Workbench Fundamentals – Release 11.0 - Manual de

Treinamento. Canonsburg, 2007.

ANSYS INC.. ANSYS Solutions – Volume 7 – Issue 1. Canonsburg, 2006.



138

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e Documentação:

Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação: NBR 6022. Rio de

Janeiro, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e Documentação:

Numeração progressiva das seções de um documento escrito – Apresentação: NBR 6024.

Rio de Janeiro, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resumos: NBR 6028. Rio de

Janeiro, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e Documentação:

Trabalhos acadêmicos – Apresentação: NBR 14724. Rio de Janeiro, 2002.

AVERY, D. H.; GREEN, W. V.; FINDLEY, W. N. Measurements of Mechanical

Properties – Part 1. TECHNIQUES OF METALS RESEARCH – VOLUME V. John Wiley

& Sons. Los Angeles, C.A., 1971.

BATHE, Klaus-Jürgen. Finite Element Procedures in Engineering Analysis. Prentice Hall.

New Jersey, 1982.

BRANCO, Moura; AUGUSTO, C. Fernandes; TAVARES DE CASTRO, Paulo M. S. Fadiga

de Estruturas Soldadas. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1986.

BINSFELD ENGINEERING INC. TorqueTrak 9000 – Digital Telemetry System - Users

Manual. Maple City, MI, E.U.A., 2007.

CALLISTER, William D. Jr. Materials Science and Engineering, an Introduction. 3rd Ed.

New York: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

CHAWLA, Krishan Kumar e MEYERS, Marc André – Mechanical Behavior of Materials.

Prentice-Hall. N.J., 1999.



139

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica: Estrutura e Propriedade das Ligas

Metálicas. 2ª ed., vol. 1; MacGraw-Hill. São Paulo, 1986.

DIETER, George E.. Mechanical Metallurgy. International student edition, McGraw- Hill,

Kogakusha, E.U.A., 1976.

DONATO, Guilherme Victor P.. Análise de Mecânica da Fratura com o ANSYS.

SOFTEC, apostila de treinamento, Rio de Janeiro, 2004.

DOWNLING, N. E. Mechanical Behavior of Materials. Prentice Hall: Englewood Cliffs,

N.J.,  1993.

FELIPPA, Carlos A..Introduction to Finite Element Methods. Universidade do Colorado,

Notas de Aula da Disciplina Introdução aos Métodos de Elementos Finitos do Curso de

Engenharia Aerospacial, Colorado, EUA, 2004.

FROST, N. E.; MARSH, K. J.; POOK, L. P.. Metal Fatigue. Dover Publications. Nova

Iorque, 1999.

FULLAND, Markus; RICHARD, Hans A. Application of the FE-Method to the Simulation

of Fatigue Crack Growth in Real Structures. Steel Research, no.9, 2003.

GARCIA, Amauri; SPIM, Jaime Alvares; DOS SANTOS, Carlos Alexandre. Ensaios dos

Materiais.  LTC. Rio de Janeiro, 2000.

GODEFROID, Leonardo B. Ensaios Mecânicos de Fratura de Materiais. ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE MATERIAIS – ABM. Apostila de curso, 1995.

GODEFROID, Leonardo B.; CÂNDIDO, Luiz C.. Tecnologia de Materiais Metálicos. Rede

Temática em Engenharia de Materiais. Apostila de curso, 2005.

HERTZBERG, Richard W.. Deformation and Fracture of Engineering Materials. John

Wiley & Sons, Inc. Nova Iorque, 1995



140

INSTRON INSTRUMENTS. Disponível em: http://www.instron.com; Acesso em : 29/11/04.

KELLY, Shawn M.. Fatigue, www.sv.vt.edu/classes/MSE2094_Notebook, acesso em

09/11/2004.

LEE, Yung-Li; PAN, Jwo; HATHAWAY, R.;BARKEY, M.. Fatigue Testing and Analysis.

Elsevier, Oxford, 2005.

MIL-HDBK-5H, Military Handbook - Metallic Materials and Elements for Aerospace

Vehicle Structures. Department of Defense, E.U.A., 1998, Capítulo 9, pág. 92-146.

MOAVENI, Saeed. Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS.

Prentice Hall, New Jersey, 1999.

NORTON, Robert L.. Projeto de Máquinas: uma abordagem integrada. Trad. João Batista

de Aguiar , José Manoel de Aguiar ... [et al.]. 2a ed. – Bookman. Porto Alegre, 2004.

NORRIE, D. H. The Finite Element Method. Academic Press Inc. New York, 1973.

PETERSON, Rudolph E. Stress Concentration Factors. John Wiley & Sons, E.U.A., 1974.

ROSA, Edson da. Análise de Resistência Mecânica. Universidade Federal de Santa Catarina

– UFSC, Apostila de Curso, Santa Catarina, 2005.

SEGERLIND, Larry J.. Applied Finite Element Analysis. John Wiley & Sons, 1984.

SCHIJVE, Jaap. Fatigue of Structures and Materials. Kluwer Academic Publishers. Nova

Iorque, 2004.

SOUZA, Sérgio Augusto de. Ensaios Mecânicos de Materiais Metálicos: Fundamentos

Teóricos e Práticos. Edgard Blücher. São Paulo, 1982.

SURESH, Subra. Fatigue of Materials, 2a edição. Cambridge University Press, MA, EUA,

1998.



141

VASCONCELOS, Ivan César B. C. Medição de Torque em Eixos de Transmissão de

Laminadores Utilizando Extensômetros. Revista Metalurgia e Materiais Vol. 63, São

Paulo, 2007.

YOKOBORI, Takeo. The Strength, Fracture and Fatigue of Materials. Nederlandse

Bormok, Holanda, 1965.



142

ANEXO 1 – Resultados de estudos de fraturas dos spindles, realizados no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da USIMINAS.

Relatório
Data da
análise

Data da
fratura

No. do
Spindle

Posição
de trab.

Local da
fratura

Tipo de
fratura

Material
Propriedades

Físico/Químicas/Metal.
Recup. c/

solda
Conc. de
Tensões

Condição de
carregamento

RT2123 15/06/90 17/05/90 N/A N/A N/A Frágil SNCM8
• Inclusões;
• Índice de forjamento baixo;
• Resist. ao impacto baixa

N/A N/A N/A

RT2100 13/09/91 N/A N/A Superior. Boca-de-lobo Frágil N/A N/A N/A N/A Suspeita de
sobrecarga

SP1005 19/07/95 N/A N/A Superior Boca-de-lobo Fadiga SAE 4340 • Sem irregularidades N/A N/A N/A

RAMR0248 22/02/96 N/A N/A N/A Munhão Fadiga N/A
• Inclusões de sulfeto e

óxidos. Sim Sim Normal

PAMR0776 23/04/97 09/04/97 N/A Superior Boca-de-lobo Fadiga SAE 4340 • Sem irregularidades N/A N/A Normal

PAMM3029 04/05/01 30/04/01 3 Inferior Munhão Fadiga N/A • Sem irregularidades Sim N/A Normal

RAMD3138 04/07/01 05/06/01 1 Superior Boca-de-lobo Frágil SAE 4340
• Tração um pouco inferior;
• Presença de pequenos

vazios.
Não Sim Normal

RAMD5196 11/01/05 03/11/04 4 Superior Boca-de-lobo Fadiga/
Frágil SAE 4340 • Vazio em função da solda. Sim Sim Normal

RAMD5528 23/08/05 20/07/05 1 Superior Boca-de-lobo Fadiga/
Frágil

VM40FO
(SNCM8)

• Bainita e agregados de
perlita/ferrita;

• Heterogeneidade;
• Fator de redução de

forjamento menor (3,5:1);
• Limite de resist. e escoam.

menores do que
especificado;

• Baixa tenacidade à fratura.

Sim Sim Normal


