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No estudo de inicia9ao de fendas no fundo de 
entalhes e em condi96es de plasticidade localizada, os 
critérios utilizados sao baseados numa "análise local", isto 
é, na hipótese que somente as tens5es e deforma96es locais 
controlam os mecanismos de inicia9ao de fendas. 

N este artigo seguiremos este método de análise com 
a utiliza~ao de dois métodos diferentes para cálculo da 
plasticidade no fundo do entalhe. O primeiro, baseia-se na 
teoria de Neuber e no método de Molski-Glinka aplicados a 
inicia9iio de fendas de fadiga no fundo de en talhes e te m 
como base um modelo de comportamento elástico, aplicado 
em condi96es de elasto-plasticidade. O segundo é 
estabelecido a partir de um. modelo elasto-plástico onde, 
utilizando o método dos elementos finitos, é calculada a 
deforma9ao plástica no fundo do entalhe. 

These study describes the application of the critica! 
approach method to the determination of crack initiation at 
notched specimens subjected to fatigue. 

Fatigue crack initiation tests were carried out on 
notched specimens made of AISI H13 and DIN C45 steels 
and the critica! approach method was applied to these tests 
on the basis of low-cycle fatigue data obtained on smooth 
specimens. 

INTRODU~O 

As estruturas solicitadas em fadiga sao submetidas 
frequentemente a estados de tensao e de deforma9ao 
complexos. U m caso característico deste tipo de solicita9ao 
é criado pela existencia de entalhes severos na geometría 
das pe9as, originando locais privilegiados para a inicia9ao 
de fendas de fadiga, pois devido a concentra~ao de tens6es, 
o material do fundo do entalhe fica sujeito a elevadas 
deforma96es plásticas, mesmo quando as cargas nominais 
sao inferiores ao limite de elasticidade. 

A rotura por fadiga, frequente em estruturas 
industriais, corresponde a urna sucessao aparentemente 
contínua de vários acontecimentos: encruamento, 
deteriora9ao local provocando o aparecimento das primeiras 
microfendas (fase de inicia9ao) e finalmente propaga9ao até 
a rotura final da estrutura (fase de propaga9a0). 

Foram utilizados dois a9os diferentes: o AISI H13 
tratado térmicamente e o DIN C45 sem tratarnento térmico, 
que foram ensaiados com provetes lisos para determina9ao 
das leis de encruamento cíclico e de Manson-Coffin, e com 
provetes entalhados para detrmina9iio da inicia~ao de 
fendas. 

Neuber's rule, Molski-Glinka method and elasto
plastic finite element method were used to calculate the 
plastic deformation at notches based on the cyclic stress
strain behaviour of the materials; an equation for the 
damage of the material is established to estímate the fatigue 
life of notched members. 

No estudo de inicia9iio de fendas em zonas de 
concentra9ao de tens6es e em condi96es de plasticidade 
localizada, é muito utilizado [1], [2], um critério baseado 
numa "análise local" do fenómeno, isto é na hipótese que 
somente as tens5es e deforma96es locais governam os 
mecanismos de inicia9ao de fendas. Neste artigo é 
desenvolvida esta metodología, confrontando dois métodos 
para cálculo aproximado da deforma9ao plástica no fundo 
de entalhes: um método aproximado baseado na teoria de 
Neuber [3], aplicada por Topper et al. [ 4] a fadiga no fundo 
de entalhes, um outro método aproximado desenvolvido 
por Molski-Glinka, [5], tendo por base considera96es 
energéticas. Foi também aplicado outro método mais 
rigoroso utilizando o método dos elementos finitos em 
elasto-plasticidade, tendo sido testada a regra de Neuber e o 
critério de inicia9ao de fendas. 
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Para aplica<;lio destes critérios, determinaram-se as 
curvas de trac<;lio e encruamento cíclico e de resistencia a 
fadiga oligocíclica dos a<;os AISI H13 com dois tratamentos 
térmicos diferentes e DIN C45. Foram também efectuados 
ensaios de inicia<;lio de fendas por fadiga utilizando 
provetes entalhados de geometría conhecida. Com estes 
resultados experimentais, foram testados os critérios 
mencionados. 

MA1ERIAL E :MÉTODOS.EXPERIMENTAIS 

Material 

Foram utilizados dois a<;os diferentes: um AISI 
H13, de composi<;lio química 0,4 % C, 5,2 % Cr, 1,3 % 
Mo, 1 ,O % V, no estado temperado e revenido de dois 
modos (R250 e R540), [6], e um DIN C45, de composi<;lio 
química 0,43 % C, 0,70 % Mn, 0,20 % Si, sem tratamento 
térmico. 

Ensaios mecfuúcos 

As características cíclicas foram determinadas por 
ensaios de fadiga oligocíclica, com amplitudes de 
deforma<;lio constantes usando ciclos de forma sinusoidal, 
urna velocidade de deforma<;lio média constante em trac<;lio
compresslio e urna razlio de deforma<;lio Re= -1. As curvas 
de encruamento cíclico foram determinadas utilizando o 
método dos patamares sucessivos e o método de um 
provete por nível, definindo o ciclo de histerese estabilizado 
como o correspondente a metade da dura<;lio de vida do 
provete. 

Os ensaios de inicia<;lio de fendas em provetes 
entalhados foram realizados em provetes axissimétrícos, 
com um entalhe circunferencial de fundo semi-circular de 
raio 0.5 mm e um valor de Kt = 3. Estes ensaios foram 
controlados em carga, usando ciclos sinusoidais de 
amplitude constante, e realizados com duas raz6es de carga: 
Rcr =O e Rcr = -1, para verificar a influencia da tenslio 
média. Utilizou-se a técnica da queda de potencial para 
determina<;lio do número de ciclos de inicia<;lio de urna 
fenda. 

RESULTADOS 

Encruamento cíclico 

O a<;o AISI H13 com os dois tratamentos térmicos 
referidos, revela um endurecimento importante [7] durante 
os primeiros ciclos, seguindo-se um ligeiro amaciamento 
até a rotura, tendo ambos os métodos de determina<;lio da 
curva de encruamento cíclico condusido a resultados 
identicos. O ayo DIN C45 apresentou um endurecimento 
cíclico constante desde o primeiro ciclo sendo os resultados 
obtidos com os dois métodos referidos e com o método 
incremental conduzido a resultados identicos. 

As leis de encruamento cíclico sao apresentadas de 
seguida para os tres materiais: 
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Resistencia a fadiga oligocíclica 

A figura 1 mostra as curvas de resistencia a fadiga 
oligocíclica quando expressas em funylio da deforma<;lio 
total aplicada para os a<;os AISI H13 (R250 e R540), e a 
figura 2 mostra a mesma curva para o ayo C45. As leis de 
resistencia a fadiga sao apresentadas de seguida para os tres 
rnateriais: 
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Iniciaylio de fendas com provetes entalhados 

A figura 3 apresenta o número de ciclos necessário a 
inicia<;ao de urna fenda dos provetes entalhados em funylio 
da amplitude de tenslio nominal aplicada, para o a<;o AISI 
H13 e os dois tratamentos térmicos mencionados e 
diferentes raz6es de tenslio. Observa-se que para a mesma 
razlio de tensao os resultados se confundem para ambos os 
tratamentos térmicos mas que a existencia de urna tenslio 
média afecta significativamente a resistencia a fadiga. 

A figura 4 mostra os resultados obtidos para a 
iniciayao de urna fenda para o a<;o DIN C45, em fun<;lio da 
deforrnayao total no fundo do entalhe, para urna única razao 
de tensao, R= -1. Neste a<;o, o número de ciclos de 
iniciayao de urna fenda é bastante inferior ao número de 
ciclos de rotura final do provete entalhado, o que pode ser 
explicado pela maior ductilidade existente. 

ANÁLISE E DISCUSSÁO DOS RESULTADOS 

Para haver um critério de inicia<;ao de fendas em 
fadiga é necessário estabelecer urna rela<;lio entre as tens6es 
e deformayoes no fundo do entalhe ( num estado de 
plasticidade localizada) com a tenslio aplicada (tensao 
nominal, definida com base na secylio transversal na zona 
do entalhe). Como nao existem solu((oes analíticas para 
cálculo das tens6es e deforma<;oes em elasto-plasticidade 
para a geometría estudada, utilizaremos dois métodos que 
serlio apresentados em seguida. 

Método de Neuber 

O factor de concentrayao de tensoes em elasticidade 
é definido por Kt = cr 1 S, sendo (cr) a tenslio no fundo do 
entalhe e (S) a tensao nominal. Este factor nao se mantem 
constante após plastificayiio do material, pelo que se podem 
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definir dois novos factores de concentra\!ao de tensao Ko= 
CJ 1 S e de deforma\!aO Ke= e 1 e, sendo (e) a deforma\!ao 
no fundo do entalhe e (e) a deforma9ao nominal. Neuber ao 
observar que após plastifica9ao o factor Ke aumenta 
enquanto que o factor Kcr diminui, sugeriu a regra que tem 
o seu nome [3]: 

No caso de a plastifica\!ao ser apenas local, isto é, 
de as grandezas nominais estarem na zona elástica, teremos 
que S = E . e. Em fadiga a tensao e a deforma\!ao variam ao 
longo dos ciclos, pelo que se terá de trabalhar em termos 
das suas varia96es ao longo do ciclo de referencia [4]. 
Deste modo obtem-se para a regra de Neuber: 

A quantidade (E tlCJ. !le )1/2 é conhecida como 
fun\!aO de dano ou de deteriora\!ao, fd (N), que pode ser 
obtida [5] a partir da curva de encruamento cíclico e das leis 
de Manson-Coffin e de Basquin: 

1/2 (E.Ilcr.lle) = 

O número de ciclos para inicia9iio de fendas pode 
entao ser estimado pela resolu9ao da seguinte equa9ao: 

Método de Molski-Glinka 

Um outro método aproximado para o cálculo das 
tens5es e deforma96es no fundo do entalhe num estado de 
plasticadade localizada, foi desenvolvido por Molski
Glinka a partir de considera96es energéticas sobre a energia 
de deforma9ao absorvida no fundo do entalhe [5]. 

Estes autores verificaram que em regime elástico e 
para um estado uniaxial de tens5es: 

Wa- (llcr)2- K2 
Ws- llS - t 

sendo W cr a energia de deforma\!aO por unidade de volume 
no fundo do entalhe, e Ws a energia de deforma9iio por 
unidade de volume devida a solicita\!ao nominal. Molski e 
Glinka admitiram que aquela rela\!aO continuava válida no 
caso de ocorrer plastifica9ao, desde que esta fosse local. 

Refazendo o cálculo de W CJ em re gime elasto
plástico, utilizando a curva de encruamento cíclico e para a 
tensao nominal na zona elástica, vem para a aproxima\!aO de 
Molski-Glinka: 
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em que o segundo membro da equa9iio anterior é a fun\!ao 
de deteriora9ao, que pode ser obtida por um processo 
semelhante ao utilizado para o método de Neuber: 

A figura 5 compara, para os a\!os AISI H13 tratados 
térmicamente R250 e R540, os resultados experimentais 
obtidos com os estimados a partir do critério de Neuber e 
do método de Molski-Glinka Para baixo número de ciclos 
verifica-se que os critérios se colocam do lado conservativo 
com precisao considerada aceitável. Para mais baixos 
valores de tensao, correspondendo a urna vida superior, os 
valores previstos pelo critério sao demasiado optimistas 
para provetes ensaiados a R=O, dando no entanto 
resultados aceitáveis para R=-1. Este comportamento é 
atribuido a presen\!a da tensao média que nao é relaxada 
pela fraca amplitude de deforma\!aO no fundo do entalhe 
[7). 

Método de cálculo por elementos fmitos 

Um outro método mais rigoroso para o cálculo das 
tens5es e deforma\!5es no fundo do entalhe, recorre a 
utiliza\!ao de cálculo numérico através de programas de 
calculo por elementos finitos em elasto-plasticidade, que 
utiliza o critério de Von-Mises [8), [9]. O modelo de 
elementos finitos utilizado para análise do provete entalhado 
considera urna malha que modela um quarto do provete 
através de 62 elementos axissimétricos de 6 nós, com a 
zona do entalhe apresentando um maior refinamento de 
malha. O programa de cálculo considera um encruamento 
isotrópico que é simulado pela curva de encruamento cíclico 
do material, determinada experimentalmente. 

Através do programa de calculo é possivel, para 
quatro pontos em cada elemento, obter dados sobre as 

· tensoes na zona do entalhe e respectivas deforma\!5es 
plasticas. As figuras 6 e 7 representam um quarto da zona 
do entalhe do provete do a9o DIN C45, onde estáo 
marcadas as linhas de igual deforma\!iiO plástica localmente 
obtida para dois carregamentos diferentes; é visível a 
plasticidade localizada existente no fundo do entalhe, 
enquanto que a maior parte do provete se encontra 
carregado elasticamente, nos carregamentos considerados. 

Pode-se através deste cálculo verificar a validade da 
regra de Neuber, verificando a varia9ao de ..JKcr.Ke para 
vários carregamentos e que para a geometria considerada 
deverá apresentar valores iguais a Kt = 3 como está 
representado na figura 8; verifica-se que os valores 
calculados diminuem com o aumento das deforma\!5es 
plásticas localmente atingidas e sao sempre inferiores ao 
valor de Kt. isto é, a regra de Neuber dá valores de 
deforma\!iiO plástica superiores aos calculados pelo 
programa de cálculo. . 

Conhecidas a tensao e deforma9ao no fundo do 
entalhe, é possível por um processo de cálculo análogo ao 
apresentado anteriormente e baseado nas leis de Manson
Coffin e de Basquin, obter urna fun\!aO de dano baseada 
num cálculo exacto do estado de tensao e deforma\!aO no 
fundo do entalhe: 

' 
2 CJr b ' e 

fd (N)= ~le= E (2N) + 2 er (2N) 

Finalmente a figura 9 compara, para o a\!O DIN 
C45, os resultados experimentais do número de ciclos de 
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inicia~ao de urna fenda obtidos em ensaios de provetes 
entalhados, com os estimados a partir do critério 
apresentado baseado no cálculo das deforma~oes no fundo 
do entalhe pelo método dos elementos finitos. Os 
resultados obtidos confirmam que este critério constituí 
urna boa previsao do número de ciclos de inicia~ao de urna 
fenda no fundo de um entalhe. 

CONCLUSÓES 

Realizaram-se ensaios de fadiga a baixo número de 
ciclos e ensaios de inicia~ao de fendas em provetes 
entalhados em a~o AISI H13 e a~o DIN C45. 

Apresentaram-se tres métodos diferentes para 
estimar a resistencia a fadiga de provetes entalhados, tendo
se obtido os seguintes resultados: 

- os critérios utilizados no método de aproxima~ao 
local e baseados em regras semi-empíricas, indicam 
resultados de dura~ao de vida conservativos para fortes 
valores de tensao aplicada, mas que podem ser 
considerados aceitáveis; este acontecimento é atribuído a 
forte plastifica~ao no fundo do entalhe . . 

- para baixos níveis de tensao, a estimativa 
fornecida pela aproxima~ao local apresenta boa precisao 
para os ensaios realizados com tensao média nula, sendo 
optimista para os ensaios realizados a R = O; a interpreta~ao 
deste facto pode ser atribuída a presen~a de urna tensao 
média que nao é relaxada pela fraca amplitude de 
deforma~ao plástica no fundo do entalhe. · 

- através de urna modeliza~ao por elementos finitos 
em elasto-plasticidade de um provete entalhado, foi 
possivel testar a validade da regra de Neuber, verificando
se que os valores da deforma~ao plástica obtida sao em 
geral inferiores aos calculados pela regra de Neuber 
sobretudo para valores elevados de deforma~ao plástica. 

- a aplica~ao do critério, baseado no cálculo da 
deforma~ao por elementos finitos revelou que se obtem 
urna boa estimativa para a inicia~ao de fendas no fundo do 
entalhe; no en tanto, este método embora mais rigoroso que 
os anteriores, é bastante moroso, pelo que para geometrías 
simples os outros dois crítérios sao aplicáveis. 
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Figura 1 - Amplitude de deforma~ao total em fun~ao do 
número de ciclos para os a~os AISI H13. 
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Figura 2 - Amplitude de deforma9ao elástica, plástica e total 
para o a9o DIN C45. 
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Figura 3 - Curvas de resistencia a fadiga dos provetes 
entalhados para os a9os AISI H13. 
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Figura 4 - Curva de resistencia a inicia9aO de fendas em 
provetes entalhados para o a9o DIN C45. 
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Figura 5 - Critérios de Neuber e de Molski-Glinka. 

Figura 6 - Linhas de igual deforma9ao plástica no fundo do 
entalhe. 

Figura 7 - Linhas de igual deforma9ao plástica no fundo do 
entalhe. 
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Figura 8- Verifica9ao da regra de Neuber para vários casos 
de carga através do cálculo por elementos finitos. 

5 
critério 

4 • provetes 

-~ !!.. 
3 

«1 

~ e 2 ... 
o -; , 

N. Ciclos 

Figura 9 - Previsao da inicia9ao de fendas através do 
cálculo da deforma9ao plástica por elementos finitos. 




