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PROPAGA<;ÁO DE FENDAS SUPERFICIAIS NO A<;O A5l5 
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Resumo.O a9o A515 é um material utilizado na constrw;:ao de reservatórios sob pressao e outras aplicar;aoes soldadas. 
Nas condi96es de servir;o é frequente o aparecimento de fissuras de fadiga, em geral no pé dos cordoes de soldadura. com 
a forma semi-elíptica. Neste trabalho apresentam-se resultados de um estudo sobre propagar;ao de fissuras superficiais 
para duas razoes de tensao: O e 0.3. As fendas desenvolvem-se a partir de um entalhe inicial obtido por electroerosao. 
Foram obtidas as curvas da/dN-AK, medido o fecho da fenda e obtidas as curvas da/dN-AKer. Os mecanismos de fractura 
foram investigados usando microscopia electrónica de varrimento. Determinou-se também a rugosidade das superficies de 
fractura com o objectivo de tentar estabelecer urna rela9ao entre o valor do factor de intensidade de tensoes e a rugosidade. 

Abstract. The steel A515 is currently used in welded constrution. For these structures fatigue cracks can initiate at the 
weld toe and propagate with semielliptical front shap. This paper presents results of a research about fatigue of surface 
crack growth. Two stress ratio were studied: O and 0.3. For each of these condictions the da/dN-AK, da/dN-AKer curves 
and the crack clousure were obtained. The fracture mechanisms were studied by means the scanning clectronic 
microscopy. 

1. INTRODUC';ÁO. 

O a90 A515 é um material vulgarmente utilizado em 
constru9ao soldada, nomeadamente em reservatórios sob 
pressao. Nestas aplica96es, existem defeitos resultantes 
dos processos de soldadura. Sob o ponto de vista da 
resistencia a fadiga, sao particularmente importantes os 
defeitos superficiais na zona do pé do cordao de 
soldadura. Estes defeitos. em geral, crescem sob a forma 
de semi-elíptica. A evolu9ao deste tipo de defeitos, bem 
como a influencia de alguns pariimetros geométricos na 
resistencia a fadiga de juntas sem transferencia de carga, 
foram estudados pelos autores (1,2). A previsao da vida 
de fadiga pressupoe o conhecimento da formular;ao do 
factor de intensidade de tensoes e da leí de propaga9ao 
do material adequada as condir;oes de servir;o. A 
maioria dos estudos sobre as condi96es de propagar;ao 
de fendas de fadiga sao feítos em fendas penetrantes 
usando provetes CT (compact tension). O estudo da 
propaga¡yao de fendas superficiais é, no entanto, mais 
realista tendo em conta as aplicar;oes deste material. 
Neste estudo foram utilizados provetes com a 
geometría indicada na figura l. De entre os vários 
factores que influenciam a velocídade de propaga9ao de 
fendas de fadiga, pretende-se neste trabalho 
estudar a influencia da tensao média. O efeito deste 

factor é geralmente indicado em fun9ao da razao de 
carregamento R., que é definido por: 

Para ensaios de fadiga realizados ao ar, o aumento de 
R conduz a um aumento da velocidade de propaga<;ao 
da/dN. Este comportamento tem sido explicado com 
base no conceito de fecho de fenda através do parametro 
U, proposto por Elber (3), definido por: 

U = _K__c.;m.:;_á '-'-x -_K--"'ab'-

K -K max mm 

pmáx- pab 

pmax- pmm 
(2) 

onde Kab é o factor de intensidade de tensoes para o 
qua! a fenda abre durante a fase de carregamento do 
ciclo da fadiga, sendo, assim, introduzido o conceito de 
factor de intensidade de tensoes efectivo definido por: 

D,Kef = lJ. D,K (3) 
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Verifica-se que, com base no conceito de fecho de 
fenda, a curva da/dN-AI<er é única e independente da 
tensiio média (3). O fecho da fenda pode ser induzido 
pela deformac;ao plástica que se verifica em ambas as 
faces da fenda, junto a sua extremidade, pela 
rugosidade das faces da fenda e pela existencia de 
óxidos, caso de propagac;iio em ambientes corrosivos. 

2. PROCED~ENTOEXPE~ENTAL 

O material utilizado no trabalho foi o ac;o A515, com 
composir;:iio química indicada na tabela 1 e propriedades 
mecánicas indicadas na tabela 2. 

S 

0,004% 

Tabela l. Composir;:iio química do ar;:o 

Tcnsiio de cedencia Tensiio de rotura 
370 MPa 545 MPa 

Tabela 2. Propriedades medinicas do ar;:o 

A geometría dos provetes utilizados está representada na 
figura 1, sendo os entalhes, coma forma de urna semi
elipse, obtidos por electroerosiio. 
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Figura 1. Provetes utilizados nos ensaios, com 
espessura, B=8, constante. 

Os ensaios de fadiga realizaram-se numa máquina 
servo-hidráulica INSTRON com capacidade de carga de 
lOOKN, com urna frequencia de 10HZ. A medir;:ao da 
fenda a superficie (2c) do provete foi feíta utilizando 
um sistema óptico com urna precisiio de 0,01 mm. Para 
posterior medida da profundidade (a) foram feítas, 
durante o decorrer do ensaio. marcar;:oes da frente da 

fenda, utilizando urna solur;:ao de detergente tinta da 
china e água. 

O fecho da fenda foi medido utilizando um transdutor 
de deslocamentos colocado na zona central da fenda, 
mantendo a sua posic;ao de fixac;ao durante o ensaio, 
como indicado na figura 2 . 

' Extensómetro 

B 

Figura 2.Representac;iio esquematica da posir;:ao do 
transdutor. 

Para determinar o valor da carga de abertura da fenda 
p ab procedeu-se a aplicar;:ao de urna onda de baixa 
frequencia (""0.1 Hz), sendo feíto o registo gráfico de da 
curva P vs o, como é indicado. esquematicamente, na 
figura 3. 

Prnáx 

Figura 3. Representar;:ao esquemáticada veriac;iio de P 

como 

A determinac;ao das velocidades de propagac;ao, junto a 
superficie. dc/dN, e na frente da fenda, daldN, foram 
feítas com base no método polinomial proposto pela 
Norma ASTM 647(4). O factor de intensidade de 
tensoes foi calculado utilizando as soluc;oes de Newman 
(5). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÁO. 

3.1.Curvas de propaga~ao por fadiga. 

A figura 4 representa as curvas da/dN e dc/dN versus 
~K para a razao de tensao R=O. Verifica-se que para 
o mesmo valor de .ó.K a velocidade de propagac;iio é 
mais elevada na frente da fenda do que junto a 
superficie 
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Figura 4. Curva da/dn,dc/dN -M<.. Regime II,R=O 
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Figura 5. Curva da/dN,dc/dN -M<..Regime II, R=0.3 

Este comportamento pode-se justificar com base no 
fecho da fenda induzido por plasticidade, urna vez que 
junto a superficie se verifica um estado plano de tensao, 
dando origem a urna maior deformac;:ao plástica 
comparativamente com o fundo da fenda, onde se 
verifica um estado plano de deformac;:ao, logo urna 
menor deformac;:ao plástica, reduzindo-se, assim, o 
efeito de fecho de fenda induzido por plasticidade, 
dando origem a urna maior velocidade de 
propagac;:ao.(6). 

Para urna razao de carregamento R=0.3 verifica-se urna 
sobreposic;:ao das curvas ; da/dN-~K e dc/dN-~K, 

figura.5. Podemos, assim, concluir que para R=0.3 
nao se verifica o fenómeno do fecho da fenda, estando 
esta sempre aberta, qualquer que seja o valor de ~K. 

O parámetro U, calculado para R=O, com base no 
registo P vs 8 , utilizando a equac;:ao 2, está representado 
na figura 6. 
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Figura 6. Factor U. Regime IL R=O 

Verifica-se que há um ligeiro aumento de U com o 
valor de M<,, isto é. verifica-se urna diminuic;:ao do 
fecho da fenda com o aumento de M<,. Tal 
comportamento é justificado (7) com base no aumento, 
na frente da fenda. da zona que sofre deformac;:ao 
plástica monótona. Esta deformac;:ao vai-se opór ao 
fecho da fenda, induzído pela deformac;:ao plástica nas 
suas faces. 
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Figura 7. Curva dc/dN-M<er. Regime II, R=O e R=0.3 

Na figura 7 estilo representadas as curvas dc/dN-M<er 
para os dois R estudados. Verifica-se que a curva de 
R=O quase se sobrepoe a curva de R=0.3, nao havendo 
urna sobreposic;:ao total como se esperarla, tendo em 
conta o mecanismo do fecho de fenda que é suposto 
verificar-se. Tal, deve-se ao facto de o transdutor de 
deslocamento utilizado manter urna posic;:ao constante 
ao longo do ensaio, tornando-se, assim, segundo 
Foroughi (8), mais dificil de determinar a carga Pab· 
Com esta técnica determínou-se um valor inferior ao 
que seria obtido, caso o transdutor fosse colocado 
próximo da extermídade da fenda. Assim, os valores 
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determinados de U, sao ligeiramente superiores aos 
reais, o que justifica a nao total sobreposi¡;ao das 
curvas. 

1 ,OOE-06 o 
¡:; 

i 1,00E-07 
z 
~ 
"C 1 ,00 E -08 

10 100 

/J.K[MPa m] 

Figura 8. Curva dc/dN-M<. .. Regime II, R=O e R=0.3 
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Figura 9. Curva da/dN-LlK,.Regime II, R=O e R=0.3 

Nas figuras 8 e 9 estao representadas as curvas de 
propaga¡;ao, respectivamente, a superficie e na frente da 
fenda, sern considerar o efeito de fecho. Verifica-se 
para as curvas de propaga¡;:ao na frente da fenda urna 
rnaior aproxírna<;:ao e rnesmo urna sobreposi<;:ao para 

valores de ó.K superiores a 20 MPa j;. Tal 
comportamento é justificado com base no fecho de 
fenda induzido por plasticidade, que é menor para. 
estados planos de deforma<;:ao. 

3.2 Evolu~ao da forma da fenda 

Os entalhes iniciais tinham a forma de urna semi-elipse. 
Durante o ensaio esta forma tendeu para a forma semi
circular. Para a!B>0.5, observa-se urna redw;:ao pouco 
significativa de ale. Na gama de valores de a1B 
determinados, nao é visível a influencia da razao de 
tensao, figura 10. 
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Figura 10. Evolu<;:ao da forma da Jcnda. ale, cm fuw;:ao 
da profundidade da fenda, a/B. R=O e R=0.3. 

Na figura ll, apresenta-se a urna fotografía da fenda, 
onde sao bem visíveis as várias rnarca<;:oes realizadas ao 
longo do ensaio. Com bases nestas marca¡;oes, foí 
possível obter os pares de valores (a,c), que perrnítiram, 
por ajuste de urn polinómio interpolador do zo grau, 
estimar a=f(c) e c=f(a), necessário a determinac,;ao das 
curvas da/dN -ó.K , dc/dN -ó.K. 

Figura 11. Fractografía das superficies de fractura, 
mostrando as marca<;:oes efectuadas 

3.3. Observa~áo das superficies de fractura. 
Determina~ao da rugosidade. 

Na figura 12, está representada urna fotografía da 
superficie de fractura. O mecanismo de propaga¡;:ao 
parece ser a estriac,;ao dúctil, nao se verificando 
alterac,;ao do mecanismo com o valor de R. 
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Figura 12. Oberva¡;ao por MEV. R=O 

Em rela<;ao a rugosidade, os resultados obtidos estao 
representados na figua 14, verificando-se que para R=O 
nao há varia¡;ao significativa da rugosidade coro o 
avan<;o da fenda. Contudo, para R=0.3 há um aumento 
da rugosidade coro o avan<;o da fenda. 
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Figura 13. Varia¡;ao da rugosidade média vs a/B. 

4. CONCLUSÓES. 

Do estudo realizado podem tirar-se as seguintes 
conclusoes: 

- O mecanismo do fecho da fenda, para o a¡;o utilizado e 
para o regime de propaga¡;ao II, é devido, 
essencialmente, a deforma¡;ao plástica que se verifica 
nas faces da fenda, junto a sua extrernidade. Esta 
constata<;ao é refor¡;ada pelo facto de a velocidade de 
propaga¡;ao ser, para o mesmo valor de t.K, superior na 
frente da fenda, onde se verifica um estado plano de 
deforma¡;ao, do que junto a superficie do provete, onde 
se verifica um estado plano de tensao. 

- O mecanismo de propaga<;ao nao é influenciado pelo 
valor de R 

- O aumento da tensao média dá origem ao aumento da 
velocidade de propagac;ao 

-Para R=O nao há variac;ao significativa da rugosidade 
coro o aumento da profundidade da fenda. Para R=0.3 
há aumento da rugosidade coro o aumento da 
profundidade da fenda 
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