
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.13 363 

INFLUENCIA DA RAZÁO DE TENSOES E TEMPO Á CARGA MÁXIMA NA PROPAGA(ÁO DE 
FISSURAS DE FADIGA EM INCONEL 718 a 600oC 

F.V. Antunes*, J.M. Ferreira* e C.M. Branco** 

* DEM/FCTUC, Pólo II, Pinhal de Marrocos, 3030 Coimbra 
**IST/UME, Av. Rovisco Pais, 1096 Lisboa Codex 

Resumo. Neste trabalho estuda-se o efeito do tempo de permanencia a carga máxima (que altera a 
frequencia) e da razao de tensoes na fadiga. Com esse objectivo consideraram-se as razoes de 
tensao 0.05, 0.5 e 0.8, e fez-se variar a frequencia de carga entre 0.0015 e 10Hz, em Inconel 718 a 
600°C. Verificou-se que, consoante a dura~o do ciclo de carga, se observam 3 regimes de 
propag~ao: dependente do tempo, dependente dos ciclos e misto. O aumento da razao de tensoes 
provoca um aumento da veloddade de propaga~ao. 

Abstract. In this paper the effect of dweU time (that changes the frequency) and stress ratio on 
fatigue crack propagation is studied. So, 0.05, 0.5 and 0.8 stress ratios were considered and the 
frequency ranged from 0.0015 to 10Hz, in Incone! 718 at 600°C. Three regimes were observed, 
depending on dwell time: time dependent, cycle dependent and mixed. The increase in stress ratio 
produces an increase in fatigue crack propagation. 

l. INTRODU(ÁO 

A propaga~ao de fendas por fadiga a alta temperatura. 
especialmente em superligas de níquel, resulta da 
actua~ao de mecanismos de fluencia, oxida~ao e 
deforma~ao plástica cíclica na extremidade da fenda. 
Consoante o mecanismo de dano que domina, podem 
ocorrer tres modos de propaga~ao distintos: dependente 
dos ciclos, do tempo ou misto. No primeiro o 
escorregamento plástico cíclico é dominante, de que 
resulta urna propaga¡;ao transgranular. Cornudo, essa 
propaga~ao é acelerada pela presen~a de oxigénio, o 
que é atribuído a urna difusao deste e consequente 
fragiliza~o em bandas de escorregamento a frente da 
fenda, ou a oxida~ao das superfícies de fractura que 
inibe a resoldadura destas [1]. Há pois urna ajuda da 
oxida¡;ao a propaga~ao por deforma¡;ao plástica, ainda 
que este seja o mecanismo preponderante. Na 
propaga¡;ao dependente do tempo os mecanismos de 
dano sao a oxída¡;:ao e a fluencia, que podem ocorrer 
simultaneamente ou ser um deles predominante. Neste 
caso a propaga~ao é intergranular, o que resulta de as 
fronteiras de grao funcionarem como caminhos 
preferenciais para a actua~ao da fluencia e oxida~ao. 
Nas superligas de níquel de processamento mecfmico 
(caso do Inconel 718), a fissura¡;:ao controlada pela 
oxida¡;ao é dominante para temperaturas até 650 oc [1, 
2]. Para temperaturas mais elevadas a rotura 
intergranular é devida essencialmente a mecanismos de 
fluencia [3, 4], tais como cavita<;:ao e escorregamento 
nos limites de grao. Nesse caso, a velocidade de 
fissura~ao pode ser correlacionada com o parametro 
C*, em alternativa ao factor de intensidade de tensoes. 
Na propaga~ao mista coexistem os danos anteriores. A 

percentagem relativa de cada um deles pode ser medida 
pela área transgranular e intergranular existente na 
superfície de fractura. 

A velocidade de propagar;ao da fenda em cada destes 
regimes e as transi¡;:oes de comportamento sao 
determinadas pelos parametros de fadiga. Esses 
parametros sao: carregamento cíclico (gama de 
solicita~o, frequencia, razao de tensoes, forma da 
onda e história de carga), condil;oes ambientais 
(temperatura e atmosfera), material e geometría do 
componente. 

A existencia de um tempo de permanencia a carga 

máxima (f ) reduz a frequencia e aumenta a dura~ao 
do ciclo de carga, o que faz com que a fluencia e 
oxida~ao tenham mais tempo para actuarem. Além 
disso, a diminui~o da frequencia de carga produz urna 
diminui~o proporcional da densidade de linhas de 
escorregamento. Em consequencia a deforma~ao é mais 
heterogénea, nao havendo relaxa~ao de tensoes ao 
longo das fronteiras de grao afectadas na extremidade 
da fenda. Esta relaxa~o diminuiria a difusao ao longo 
das fronteiras de grao, e por isso os mecanismos de 
oxida¡;ao e fluencia, que se dao desse modo [5]. Notar 
também aquí urna interac~ao entre os mecanismos 
dependentes do tempo e a deforma~ao cíclica na 
extremidade da fenda. Se a dura~ao do ciclo for baixa, 
a deforma¡;ao plástica é mais activa, fazendo com que a 
propaga¡;ao seja transgranular. Em resumo, a 

existencia de t favorece os mecanismos dependentes 
do tempo, conforme ilustra a figura l. 
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Nessa figura pode também ver-se a influencia do 
patamar de carga em cada um dos regimes de 
propaga~ao. Para pequenas dura~óes do ciclo nao 

existe varia~ao de da/dN com t , o que é sinónimo de 
que da/dt aumenta proporcionalmente a frequencia. 
Para ciclos de carga longos, dentro do regime 
dependente do tempo, da/dt=e.te, pelo que o aumento 
do ciclo de carga faz com que da/dN aumente 
proporcionalmente. Na figura pode ainda ver-se que, 
para ciclos de carga longos, o prolongamento da 
velocidade transgranular fica abaixo da velocidade 
dependente do tempo, o que indica que os mecanismos 
de oxida~o e fluencia sao nesse caso mais activos. 

log(daldN) 

log 

Fig. l. Velocidade de propaga~ao em fun~ao da 
dura~ao do ciclo de carga 

O aumento da razao de tensües (R) promove a 
ocorrencia de fluencia, pois provoca um aumento da 
carga média e altera o posicionamento do ciclo de 
carga relativamente ao valor limiar de fluencia. Deste 
modo, o aumento de R favorece a propaga~o 

dependen te do tempo. A situa~ao limite R= 1 
corresponde a urna aplica~ao estática de carga, que 
produz propaga~ao intergranular por fluencia (se a 
temperatura for suficientemente alta). A influencia de 
R em cada um dos regimes de propaga~ao é também 
explicada em termos de fecho de fenda, que é um 
mecanismo que protege a extremidade da fenda, por 
encosto das faces desta. O aumento de R reduz o fecho 
de fenda, provocando um aumento de .lK efectivo na 
extremidade da fenda e consequentemente da 
propaga~áo. Este efeito é mais pronunciado em 
propaga~ao dependente do tempo, onde há o 
desenvolvimento de urna camada de óxido na 
superfície de fractura e a form~áo de fracturas 
intergranulares rugosas, especialmente com grao 
grosso [6]. Para valores de R relativamente altos deixa 
de ocorrer fecho de fenda, pelo que se faz sentir 
somente a varia~ao da fluencia. 

Pode assim concluir-se que a baixo Re particularmente 
a altas frequencias, o crescimento de fenda tende a ser 
dependente dos ciclos [7]. A frequencia de transi~ao 
transgranular/mista aumenta com R, pois este promove 
a propaga~áo intergranular [8]. Deve ter-se em aten~o 
que as velocidades de propaga~ao e as transi~oes de 
comportamento dependem dos restantes parfunetros 
de fadiga, e nao só dos dois que estlio aquí a ser 

estudados. Assim, se a temperatura for 
relativamente baixa, a propaga~ao pode ser sempre 

transgranular, independentemente de t e R. Por outro 
lado, a redu~áo de .lK reduz as frequencias de 
transi~ao. 

O objectivo deste artigo é estudar a influencia do tempo 
a carga máxima e da razao de tensoes na propaga~o 
de fendas por fadiga. Esse estudo foi feíto no lnconel 
718 a 600"C. Este material é urna superliga a base de 
níquel, que se distingue de outras pelo seu teor em 
ferro. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O material utilizado nos ensaios foi o Inconel 718, cuja 
composi~ao química é apresentada na tabela seguinte. 

Este material foi sujeito a um tratamento térmico 
convencional: recozimento - 1 h a 935°C seguido de 
arrefecimento ao ar; envelhecimento - 8h a 720°C 
seguido de redu~ao de temperatura até 620 oc com urna 
taxa de redu~ao de 38 °C/h e de manuten~ao 8 h a 620 
oc com arrefecimento posterior. A microstrutura 
resultante compreende urna matriz de níquel contendo 
Fe, Cr, Mo, Ti, Al, e Nb dissolvidos, partículas "( de 
Ni3(AI,Ti), esféricas, intragranulares, com urna ftac~o 
volumétrica de =4%, partículas"(' de Ni3Nb tetragonal 
de corpo centrado, com a forma de disco, 
intragranulares e com urna frac~áo volumétrica de = 
15% e partículas o de Ni3Nb ortorrómbica, 
intergranular. A figura 2 é urna fotografía de 
microscopia óptica, onde se pode ver a microstrutura 
referida. Na fronteira de grao sao visíveis partículas o. 
As partículas intragranulares "( e '(' nao sao visíveis, 
por serem muito pequenas. 

Os provetes utilizados tinham urna geometría CC 
("Comer Crack"), com urna sec~o transversal lOxlO 
mm [9]. A solu~o de K utilizada para estes provetes 
foi a obtida numericamente por Pickard [10]. A 
medi~ao de fenda durante os ensaios de fadiga foi feita 
utilizando um sistema de queda de potencial eléctrico 
de corrente continua pulsada (DCPD). Para a 
calibra~ao deste processo, mediu-se a fenda 
opticamente após fractura do provete. 

Os ensaios foram efectuados em controlo de carga, 
(portanto com .lK a crescer ao longo do ensaio), com 
urna onda de carga trapezoidal tal como ilustra a figura 
3, a urna temperatura de 600"C e ao ar. Para 
frequencias superiores a 0.25 Hz utilizaram-se ciclos 
de carga sinusoidais ou triangulares. 
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Fig. 2. Micrografia óptica (680 x) 
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Fig. 3. Ciclo de carga 

Com o objectivo de identificar os mecanismos de 
dano que actuarn na extrernidade da fenda, 
observararn-se as superfícies de fractura corn o 
rnicroscópio electrónico de varrirnento. 

3. APRESENTA<;ÁO DE RESULTADOS 

Na figura 4 apresentam-se as velocidades de 
propaga¡,:ao (da/dN) para diferentes valores de 
frequencia de carregamento, mantendo os restantes 
parfunetros de fadiga fixos (T=600°C; R=0.05; 

LlK=40MPa . .J; ). É possível notar que, para 
frequencias abaixo de 0.01 Hz (o que corresponde a um 
patarnar de carga de cerca de 100 s), a propaga¡;ao é 
dependente do tempo. Para frequencias superiores a 1 
Hz a propaga¡,:ao é dependen te dos ciclos. 

Na figura 5 pode ver-se a influencia da razao da 
tensoes. O aumento de R aumenta a velocidade de 

propaga¡,:ao, tal como era esperado. O aumento é maior 
para frequencias baixas, pois aí a propaga¡,:ao é 
intergranular. As transi¡,:oes de regime nao estao bem 
defmidas para R=0.5 e R=0.8, pelo que sao necessários 
mais ensaios. 
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Fig. 4. Varia¡;iio de da/dN coma frequencia (T=600°C; 
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Fig. 5. Varia¡;ao de da/dN com a razao de tensoes 

(T=600°C; D.K=40MPa . ..Jiñ) 

As figuras 6 e 7 sao duas das micrografias obtidas por 
microscopia electrónica de varrimento (MEV). A 
primeira representa a transi¡;ao de urna frequéncia de 
15 Hz (a esquerda) para um ciclo trapezoidal com 

f =300 s (a direita), sendo T=600°C; R=0.5 e ilK=l8 

MPa.rrn. A mudan~a da frequéncia provoca urna 
altera¡;iio da superfície de fractura, sendo nítido o 
aumento de rugosidade. Pode ver-se que a 15 Hz a 
propaga¡;ao é transgranular, o que indica que o 

mecanismo dominante é o dano cíclico. Com t =300s 
(f=0.0033 Hz) a propaga¡;ao é intergranular, o que 
indica que os mecanismos actuantes sao a oxida¡;ao e 
fluéncia. Estas observa¡;5es conflllllam as conclusoes 
retiradas da figura 5. 
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Fig. 6. Observa~ao por MEV da transi~ao entre pré

fissura de fadiga e regiao para a qual t =300 s (100x) 

Fig. 7. Observa~o por MEV da regiiio para a qual 

T=600°C; R=0.5; t =300 s ( 750x). 

A propaga~ao intergranular da figura 6 pode ser 
observada coro roais detalhe na figura 7. Sao visíveis o 
contornos de grao e a fissura~ao transversa. 

4. CONCLUSÓES 

No Inconel 718 a 600 oc observa-se propaga~o 

dependen te do teropo para frequencias de carregamento 
inferiores a 0.01 Hz, e propaga<;ao cíclica para 
frequencias superiores a 1 Hz. A velocidade de 
propaga~ao ero regime dependente dos ciclos nao 
depende da frequencia de aplica~ao da carga. Em 
regime dependente do tempo a velocidade de 
propaga<;ao é inversanlente proporcional a frequencia. 

O aumento de R faz aumentar a velocidade de 
propaga~ao. Esse aumento é maior ero regime 
dependente do teropo. 
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