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Resumo. Engrenagens de urna caixa de velocidades de automóvel, com tratamentos superticiais de 
carbonitrura9iio e de grenalhagem de pré-tensiio, foram submetidas a ensaios de fadiga de contacto. A técnica 
da difrac9iio de raios X foi utilizada para seguir a evolw;:iio de diferentes parametros meciinicos e 
metalúrgicos, em fun9iio do estado de deterioras:iio das engrenagens, tendo-se dedicado urna atens:iio 
particular a relaxa9iio das tensóes residuais. As leis de comportamento meciinico das camadas tratadas 
superficialmente foram identificadas, por intermédio de urna metodología original utilizando ensaios de 
flexiio 4-pontos associados com a técnica da difracs:iio de raíos X, e por ensaios de indentas:iio esférica 
conjugados com uma análise numérica elasto-plástica do processo de indenta'<iio. Paralelamente toi 
desenvolvido um modelo numérico para previsiio da relaxayiio das tensóes residuais e para estimar a 
probabilidade de inicias:iio de fendas em fadiga de contacto. 

Abstract. X-ray diffraction analysis has been used to study the evolution of residual stresses during contact 
fatigue tests of industrial gears of an automotive gearbox, submitted to surface treatments of carbonitriding 
and shot-peening. Various mechanical tests, such as four poínt monotonic bending and spherical indentation, 
were performed on laboratory samples and on the gears. Metallurgical investigation and specific stress and 
strain measurements during or after the mechanical tests, coupled wíth a numerical elasto-plastic analysi&, 
were then used to identify the behaviour of the hardened layers. A numerical model has been developed in 
order to predict the residual stresses evolut10n and the working lite of the gears under contact fatigue. 

1. 1:'\TRODt:<;AO 

Os componentes meciinicos podem ser su jeitos em servis:o 
a elevadas pressóes de contacto. que originan1 importantes 
gradientes de tensiio, gerando um fenómeno de plastici
dade de contacto [ 1 j. Este fenómeno é caracterizado pelo 
aparecimento de deforma9óes irreversíveis e por modifi
cayoes na distribui9iio de tensóes residuais. Se a pressiio 
de contacto for suficientemente elevada, pode ser obser
vado o aparecimento de urna degrada9iio progressiva e 
irreversível da superficie do componente, como a picagem 
( .. pitting") ou a escarna9iio ("spalling"). Estes componen
tes siio frequentemente submetidos a tratamentos superfi
ciais, que introduzem tensoes residuais de compressiio nas 
camadas superficiais. Sob a influencia de deformayóes 
cíclicas essas tensoes podem no entanto ser relaxadas. 
Para levar em conta a influencia das tensóes residuais num 
cálculo de resistencia a fadiga é ent:iio necessário quantiti
car o fenómeno da relaxa~iio das tens('les residuais. Os tra
tamentos superficiais mo-
difican¡ também as pro- Tabela l. Composi~iio quí
priedades meciinicas das mica do a~o 27CrMo4. 
camadas superficiais. Va
riayóes das leis de compor
tamento elástico siio geral
mente assumidas como 
desprezáveis, mas as leis 
de comportamento elasto
-plástico e a resistencia a 
fadiga podem ser severa
mente modificadas. O co
nhecimento das proprieda
des me{;anicas das cama
das superficiais é impor
tante, pois permite prever a 
evolus:iio em servi9o do 

Elemento % em peso 

e 0.24 - 0.31 

Mn 0.60 - 0.85 
Cr 0.95 - l.25 
M o 0.20 - 0.30 

Simax 0.40 

Almax 0.050 

Nimax 0.30 

Cumax 0.30 

Pmax 0.025 

componente. S 0.020 - 0.040 

2. MA TERIAIS E PROCEDI":\IE:\'TOS 
EXPERI\1E:\'TAIS 

Materiais 

No estudo foram utilizadas as engrenagens corresponden
tes ao pinhiio motor de 4~ velocidade de urna caixa de 
velocidades de :mtomóvel, fabricadas em ayo 27CrMo4 
cuja composi9iio química se apresenta na tabe!a l. As 
engrenagens foram submet1das a dois tipos de tratamento 
superficial: (i) carbonitrura~iio seguida por tempera em 
óleo, e (ii) carbonitrurayiio seguida por témpera em óleo e 
por uma grenalhagem de pré-tensiio. A escolha des tes dois 
tratan1entos foi efectuada de modo a obter dois perfis de 
tensiio residual completan1ente diferentes, e avahar assim 
a intluéncia das tensoes residuais no processo de fadiga. 

Ensaios de fad1ga de contacto 

As engrenagens toram ensaiadas em fadiga de contacto, 
utilizando um equipamento de ensaios capaz de simular as 
condi9óes reais existentes numa caixa de velocidades 
(figura 1). Todos os ensaios decorreram sob as mesmas 
condic;óes de carga, temperatura e !ubrifica~iio, escolhidas 
de modo a obter urna deteriora9iio por picagem ou por 
escama9iio ao fim de algurnas dezenas de horas. 

PinMo de,¡~ vdoc!{iade da PinMo de 4~ velocidade da 
árvcre secund.ária (motor) árrore secundária (nio motor) 

~~~:~~.3r::·\;;::=~::'; =~=U::::======J[::;_~~, ~, ,' ~"'"" 2, par normal 

nao utJJ¡z.ado do e!rtudo ~ AJ~<t< do banano utilíll!do no estudo 

Ptnháo de ~a \docida.de dé! 
árvore pnmána \nao motor) 

Pinháo de 4• vrlocidade da 
Jrvorc primána (motor; 

Fig. l. Equipamento de ensaios de fadiga de contacto, 
para engrenagens de urna caix11 de velocidades. 
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Difraq:iio de raios X 

As tensóes residuais foram determinadas por difrac9iio de 
raios X, utilizando um equipamento Set X equipado com 
detector de localizayiio linear. lrradiou-se urna superficie 
de 3-4 mm2 com a radia9iio Ka de crómio, filtrada em re
tomo com um filtro de vanádio. Foram analisados os pi
cos de difrac9iio dos planos { 211} da fase martensítica, 
sendo a sua posi9iio determinada pelo método do baricen
tro centrado. As tensoes residuais foram determinadas nos 
tlancos dos dentes das engrenagens, na direcyiio longitu
dinal, segundo a largura dos dentes, e na direc9iio trans
versal, segundo a altura dos dentes. A largura integral dos 
picos de difrac9iio foi utilizada para avahar o nível de en
cruamento dos materiais. Para a análise em profundidade 
proceden-se a remoyiio de camadas sucessivas por poli
mento electrolítico. 

A dosagem de austenite residual foi efectuada num go
niómetro Philips, equipado com detector proporcional. O 
software para controlo do goniómetro, aquisi9iio e trata
mento de dados foi desenvolvido na Universidade de 
Coímbra [2]. Utilizou-se a radía¡¡;ao Ka de crómio, com 
um filtro de vanádio em retomo, e os picos de difrac9iio 
correspondentes aos planos {200} e {211} da fase marten
sítica e aos planos {200} e {220} da tase austenítica. 

3. MODELO ~"UMÉRICO DE PREVIS.:\.0 DA 
RELAXACÁO DAS TENSÓES RESIDUAIS E DA 
INICIACAO DE FENDAS EM FADIGA 

Foi desenvolvido um modelo numérico para previsao da 
relaxac,:iio das tensoes residuais e da probabilidade de ini
ciayiio de fendas, em fadiga de contacto (figura 2). O mo
delo foi desenvolvido num microcomputador PC, tendo 
por base o código de elementos finitos ACORD.2D, e uti
liza um método simplificado de cálculo elasto-plástico 
desenvolvido por Zarka e lnglebert [31 para estimar a dis
tribuiyiio estabilizada de tensóes residuais após fadiga. 
Este método de cálculo elasto-plástico é aplicável ao caso 
de solicitayñes de amplitude nllxlerada que conduzam a 
uma adapta<;:iio do material ("elastic shakedown"). O mo
delo possui um módulo de inicializa9iio que permite a in
troduyiio das tensóes residuais iniciais, e um módulo de 
fadiga multiaxial a grande número de ciclos, que utiliza o 
estado estabilizado de tensoes residuais para estimar a Io
caliza9iio mais provável da inicia9iio das fendas de fadiga, 
por intermédio de critérios multiaxiais de fadiga como 
Sines, Crossland e Dang Van. O programa trabalha em 
deforma9iio plana ou em axissimetria. O comportamento 
elasto-plástico dos materiais é descrito por urna leí de 
encruamento cinemático linear (ECL). 

4. MORFOLOGIA DA DETERIORACÁO 
Sl.JPERFICIAL DAS ENGRENAGENS 

No fmal dos ensaios mais longos, com urna dura9iio de 
30 horas, as engrenagens unicamente carbonitruradas 
apresentam picagern, e também separa~iio de escamas 
com dirnensóes podendo atingir alguns milímetros qua
drados (figura 3a). As escamas apresentam geralmente 
urna forma característica em leque, o que indica que a 
fissurayiio se inicia na superficie. 

As engrenagens grenalhadas apresentavam no final dos 
ensaios mais longos, com urna dura9iio de 65 horas, urna 
pícagem mais fina, mas estendendo-se sobre urna grande 
parte da superficie de contacto dos dentes. Podiam tam
bém ser observadas pequenas escamas sobre alguns 
dentes, mas cuja dímensiio nao ultrapassava os 0.5 mm2 

3b). 

Características 
elásticas 

Tens6es residuais 
iniciais 

7..1'.1'///////////.//.1'//////////////////4; :7..1'/////////.1'//////.1'////////////////,Z 

~ Módulo de ~ ~ Módulo de ~ 
~ cálculo hertziano ~~---'----JO-i!~ inicializa~ao ~ 
Y.l'///////.1'////////. '-'//////.1'////////h ?.1'.1'////.1'///////.1'//. W/.1'//////////.1'/b. 

;7./.l'////////////////////.l'////////////////////////% 

~ Módulo de cálculo ~ 
~ elasto-plástico ~ 
?-////////////////////.l'.l'/.t:V.I'////////////////////_8 

Distribui~ao de tens6es 
e deforma¡¡;6es residuais 

estabilizadas 

7.'/////////////////////.1'////.1'///////.//.//.l'///////~ 

~ Módulo de ~ 
~ fadiga multiaxial ~ 
~///////////////////////r/////////////////////h. 

Estimativa da probabílidade de 
inicÍa\=iiO de fendas em 

fadiga de contacto 

Fig. 2. Modelo numérico desenvolvido. 

Primitivo Picagem fina Escam~ao 
~ 

(b) 

Fig. 3. Esquema da deteriora9iio observada nas engrena
gens (a) unicamente carbonitmradas e (b) grenalhadas. 

A deteriora~ao aparece sensivelmente para a rnesma dura-
9iio de ensaio (20-30 horas) nas engrenagens com os dois 
tipos de tratamento superficial, mas sob formas diferentes: 
picagern e escama9ao para as engrenagens unicamente 
carbonitruradas, e apenas picagem para as engrenagens 
grenalhadas. Nas engrenagens unicamente carbonitruradas 
a pícagem aparece numa área restrita, normalmente com a 
forma de urna linha junto ao limite inferior da superficie 
de contacto, enquanto que nas engrenagens grenalhadas 
ela afecta urna grande parte da superficie activa, com 
maior incidencia abaíxo do diámetro primitivo. Estas úl
timas apresentam tambérn algurna escama~ao, mas mais 
tarde e menos desenvolvida. 

A profundidade máxima atingida pela escama9iio é de 
cerca de 140 ¡.1m para as engrenagens unicamente carbo
nitruradas e de 60 ¡Jm para as engrenagens grenalhadas. 
Tendo em conta a dura9iio máxima dos ensaios de fadiga 
de contacto para as engrenagens com os dois tipos de tra
tamento superficial, 30 horas para as unicamente carbo
nitruradas e 65 horas para as grenalhadas, estes resultados 
indicam urna diferen9a razoável na cinética da propaga9iio 
das fissuras. Num estudo paralelo [4] observou-se que o 
aumento da dur~iio dos ensaios originava um aumento da 
profundidade máxima da escama9ao, sem no entanto 
ultrapassar os 300 ¡.1m para as engrenagens unicamente 
carbonitruradas. 
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5. EVOLU<;}.O MICROESJRUTURAL E 
RELAXA<;AO DAS TENSOES RESIDUAIS 
DURANTE OS ENSAIOS DE FADIGA 

A evoluviio das tensoes residuais, da largura integral dos 
picos de difracviio de raios X e da taxa de austenite 
residual, foi estudada em funviio da duraviio dos ensaios 
de fadiga de contacto. Parte deste trabalho foi apresentada 
numa comunicaviio recente [ 5]. 

Largura inte~ral do pico de difracs;iio de raí os X e 
austenite residual 

Antes dos ensaios de tadiga de contacto os perfis em pro
fundidade da largura integral do pico de difracviio sao 
similares para ambos os tratamentos superficiais 
(figuras 4 e 7). A largura integral apresenta um valor má
ximo a urna proftmdidade de 150 j.lm, diminuindo em se
guida. Esta evolU9iio pode ser atribuída a: (i) urna adapta
vilo em deformaviio permitida pelo alto teor de austenite 
residual, para profundidades inferiores a 150 ¡..tm, e 
(ii) para profundidades superiores a 150 ¡..tm, a diminuiviio 
do teor em carbono na martensite. A partir da distribuiviio 
inicial da taxa de austenite residual para os dois tratamen
tos superficiais (figuras 5 e 8), verificamos que a operaviio 
de grenalhagem de pré-tensiio modifica as camadas 
carbonitruradas nos primeiros 100-150 ¡..tm, provocando 
urna transformas:ao considerável da austenite residual e 
um endurecimento do material que foi confirmado por 
medidas de microdureza. A largura integral niio é afectada 
por este fenómeno, urna vez que ela analisa apenas a fase 
martensítica, que nao é muito modificada. 

A evoluviio da largura integral durante os ensaios de fa
diga de contacto é semelhante nos vários casos, obser
vando-se urna diminuiviio que indica um amaciamento do 
material. A evolus:ao tem lugar dumnte as primeiras 
30 horas de ensaio, iniciando-se logo após os primeiros 

Austenite Residual [%] 

minutos. No final dos ensaios de fadiga de contacto as 
engrenagens grenalhadas apresentam valores de largura 
integral inferiores aos das unicamente carbonitruradas, o 
que indica um maior amaciamento por fadiga do material 
grenalhado. 

Tensoes residuais 

Os perfis de tensiio residual dos pinhóes unicamente 
carbonitrurados sao muito semelhantes para as duas 
direcvóes de medida. Antes dos ensaios de fadiga de con
tacto as tensóes residuais apresentam um valor constante 
da ordem de -300 MPa durante os primeiros 250 ¡..tm, após 
o que se segue urna lenta diminuis:ao da sua intensidade, 
passando em tracc;ao a urna profundidade de 600 ¡..¡m. 
Após 30 horas de ensaio de fadiga de contacto as tensóes 
de compressiio apenas aumentaram numa camada muito 
próxima da superficie, niio apresentando evolus:ao para 
profundidades superiores a 10 ¡..¡m. Na figura 6 apresenta
se, como exemplo, a distribuis:ao em profundidade das 
tensóes residuais determinadas na direcc;ao transversal, 
segundo a altura dos dentes, para as engrenagens 
unicamente carbonitruradas. 

O tratamento de grenalhagem de pré-tensiio introduz um 
pico de tensóes residuais de compressiio, que atinge um 
valor máximo de cerca de -1200 MPa a urna profundidade 
de 30-50 ¡..¡m, seguido de um patamar semelhante ao ob
servado nas engrenagens unicamente carbonitruradas, mas 
correspondendo a tensóes de compressao mais intensas. 
Durante os ensaios de fadiga de contacto observa-se urna 
relaxa;;:ao das tensóes residuais introduzidas pela grena
lhagem, que tem lugar durante as primeiras 5 horas de en
saio, nao se observando evolw;:oes posteriores. As tensóes 
residuais mais intensas estilo agora a superficie, onde tem 
lugar urna relaxa;;:iio inicial seguida de um aumento da sua 
intensidade. Este comportamento das tensoes residuais 
superficiais ilustra a competis:ao entre a relaxac;ao 
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Fig. 4. Evoluc;ao da largura integral, 
para o pinhao carbonitrurado. 
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Fig. 7. Evolus:ao da largura integral, 
para o pinhiio grenalhado. 
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Fig. 5. Taxa de austenite residual, 
para o pinhao carbonitrurado. 
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Fig. 8. Taxa de austenite residual, 
para o pinhao grenalhado. 
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Fig. 6. Tensóes residuais transver
sais, para o pinhiio carbonitmrado. 
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Fig. 9. Tensóes residuais transver
sais, para o pinhao grenalhado. 
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induzida pela deforma¡yao cíclica e o aumento induzido 
pelo contacto. Na figura 9 apresenta-se, como exemplo, a 
evolu¡yiio das tensoes residuais determinadas na direc¡yao 
transversal, para as engrenagens grenalhadas. 

Comparando a distribui¡yao de tensües residuais estabili
zadas para os dois tratamentos superficiais, verificamos 
que as engrenagens grenalhadas apresentam tensües 
residuais de compressiio rnais intensas nos primeiros 
100 ¡Jm de profundidade, em detrimento das unicamente 
carbonitruradas. Esta diferen¡ya poderá contribuir para o 
atraso na forma¡yao da escama¡yao sobre as engrenagens 
grenalhadas, urna vez que as tensües residuais de 
compressao retardam a propaga¡yao de fissuras [6], 
essencial para o desenvolvimento da escama¡yao. 

6. CA~ACTERIZACAO DAS PROPRIEDADES 
MECANICAS DAS CAMADAS TRATADAS 
SUPERFICIALMENTE 

Os tratamentos de endurecimento superficial, como a car
bonitrura¡yao, provocam um gradiente de composi<;ao quí
mica e de propriedades mecánicas, entre a superficie e o 
interior do material. Os ensaios clássicos normalmente uti
lizados na determina¡yao das leis de comportamento nao 
sao apropriados para este tipo de rnateriais, devido a difi
culdade em conseguir provetes com urna sec¡yiio homogé
nea representativa das camadas endurecidas. Apresenta
m-se de seguida duas metodologías experimentais, que 
utilizámos para identificar as leis tensao-deforma¡yao das 
camadas superficiais endurecidas. Parte deste trabalho foi 
apresentada nurna comunica¡yiio recente [7). 

Ensaios de flexao 4-pontos 

Efectuaram-se ensaios monótonos de flexao 4-pontos em 
provetes submetidos aos mesmos tratamentos superficiais 
das engrenagens. Durante os ensaios de flexao a evolu¡yao 
das tensoes na superficie dos provetes foi determinada por 
difrac<;iio de raios X e a deforma¡yao macroscópica por 

Tensao por difrac¡yao X 
Ensaio de flexao [MPaJ 
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( x -1 para os materiaís tratados superfícJalmente) 

Fig. 10. Leis tensiio-deforma¡yao obtidas por ensaios de 
flexiio 4-pontos e de trac¡yao, para o material nao detor
mado cíclicamente. 

extensometria eléctrica. Esta metodología foi utilizada 
para identificar as Ieis tensao-deformas:ao das camadas 
superficiais tratadas, do material nao deformado cíclica
mente, seudo os resultados apresentados na figura 10. 

Observa-se urna boa concordáncia entre os ensaios de 
flexao 4-pontos e os ensaios de trac¡yao, efectuados com o 
material de base, o que valida a metodología utilizada. 
Eliminando as tensües residuais iniciais verificamos que 
os resultados sao muito semelhantes para as duas camadas 
tratadas. Podemos agora ajustar estes resultados por urna 
lei de ECL, que será utilizada no modelo numérico. Tendo 
em conta a forma geométrica das leis tensiio-deforma¡yao 
experimentais, em particular a do material de base, os 
parámetros das leis de ECL deverao ser fun¡yao do 
intervalo de deforma¡yao a que dizem respeito. 

Ensaios de indenta~ao esférica 

As propriedades mecánicas dos rnateriais podem ser esti
madas comparando o perfil experimental de uma indenta
¡yao, com o perfil residual obtido a partir de urna modela
¡yao numérica do processo de indenta<;ao [8]. Os paráme
tros das leis de comportamento sao progressivamente 
ajustados no modelo, até o perfil determinado numerica
mente ser suficientemente próximo do perfil experimental. 
Para um material com várias camadas as características 
mecánicas siio sucessivamente determinadas. 

Efectuaram-se ensaios de indenta¡yiio esférica para dife
rentes pressües de contacto em provetes planos subme
tídos aos mesmos tratamentos superficiais das engrena
gens (figura lla). De modo a evitar singularidades e a ter 
um contacto facilmente modelável escolheu-se a inden
ta<;ao esférica. As indeuta~ües toram também efectuadas 
em dentes de engrenagens previamente submetidas a en
saios de fadiga de contacto, de modo a obter as leis de 
comportamento do material deformado cíclicamente. 
Como indentador utilizaram-se esteras de metal endurecí
do, com diámetros de 2.5 mm e de 20 mm. Cada indenta
<;ao foi caracterizada pela sua profundidade e raio, a partir 
do seu perfil obtido com um rugosímetro (figura Ilb). 

Pmax 'a 

(a) Ensaios de indenta~. para 
várias pressües de contacto 

(b) Perfil da indent~o 

Fi!z. 11. Procedimento experimental nos ensaios de 
indenta¡;iio esférica. 
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Pmax 'a 

material de base 

(b) Materiais 

(e) Malha de elementos finitos 

Fig. 12. Esquema da modela~iio numérica dos ensaios de 
indentayiio esférica. 

A modela9iio numérica dos ensaios de indentayao esférica 
foi efectuada em axissimetria, como indicado na 
figura 12a. Considerou-se a existencia de dois materiais 
diferentes, um para o material de base do interior dos 
pinh6es, nao afectado pelos tratamentos superliciais, e um 
outro para a camada superficial tratada (figura 12b). A 
malha de elementos finitos foi definida com urna elevada 
densidade na vizinhanya da zona de contacto (figura 12c ). 

Os resultados obtidos confmnam que as leis de compor
tamento meciinico da camada superficial unicamente 
carbonitrurada e da camada grenalhada, sao muito 
semelhantes. As leis de comportamento meciinico do 
material deformado cíclicamente, obtidas para urna das 
condiy6es de indentayao, sao apresentadas a título de 
exemplo na figura 13. Verifica-se que a deformas;ao 
plástica cíclica imposta ao material da camada superficial 
origina um amaciamento da mesma, sendo o efeito mais 
pronunciado para o material grenalhado. 

Tensao [MPa] 
3500.-----------------------------, 

Ensaios do material nao 

3000 

2500 
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1500 

1000 

500 

deformado cíclicamente: 
o flexao 4-pontos 

--- indenta98.o 

Ensaios de indenta<;:ao do material 
deformado cíclicamente: 
--- carbonitrurado 
--- carb.+grenalhado 

o~~~~~~~~~~~~~~~ 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
Defonna98.o [%] 

Fig. 13. Leis de ECL da camada tratada superficial
mente, obtidas por modela~ao dos ensaios de inden
tayiio, para uma das condi96es de indentas;ao. 

7. MODELA<;ÁO DA RELAXA<";ÁO DAS TENSÓES 
RESIDUAIS 

Além do conhecimento das tensóes residuais iniciais e das 
leis de comportamento meciinico das camadas superficiais 
tratadas, precisamos de conhe{;er a solicitayao de contacto 
entre os dentes. Para esse efeito foi utilizado o programa 
LDP, que permite determinar a distribuiyao de pressao de 
contacto entre os dentes de um par de engrenagens. Os 
resultados obtidos indicam valores de 1100-1200 MPa, 
para a pressao máxima hertziana na zona central dos 
dentes das engrenagens, onde se determinaram as tens6es 
residuais por difracyao de raios X. Foi também calculada 
urna aproximayao a distribuis;ao de pressao no contacto 
rugoso nao lubrificado, por intermédio de um programa 
desenvolvido no CETRIB-INEGI. 

No modelo de relaxas;ao de tensóes residuais os dentes 
sao representado pelo seu perfil num plano perpendicular 
ao eixo de rotas;ao da engrenagem, considerando um 
estado de deforma9ao plana. Definiram-se tres camadas de 
material: (i) urna primeira, junto a superficie de contacto, 
representando O material que devido a defomlayaO plás
tica cíclica indicou amaciamento por fadiga, (ii) urna 
segunda, para o material mais duro da zona afectada pelo 
tratamento superficial, fora do alcance do forte gradiente 
de tens6es que se faz sentir na primeira camada, (iii) por 
último, o material do interior dos pinh6es, que nao sofreu 
os efeitos do tratamento superficial. O ciclo de carrega
mento é simulado por urna carga que se desloca sobre o 
dente, no sentido do engrenamento. Considerou-se um 
contacto nao lubrificado. 

No caso do pinhao unicamente carbonitrurado o modelo 
nao preve relaxas;ao de tens6es residuais, como se verifi
cou experimentalmente. Mostra-se no entanto incapaz de 
prever o aumento das tens6es de compressao a superficie. 
Para a engrenagem grenalhada o modelo preve urna 
relaxayao do pico de tensóes residuais de compressao, que 
se aproxima da relaxas;ao observada experimentalmente. 
A título de exemplo é apresentado na figura 14 o resultado 
de um cálculo de relaxar;ao de tensi'Jes residuais, para as 
engrenagens grenalhadas. 

8. ESTIMATIVA DA INICIA<;i\.0 DE FISSURAS 

Para introduzir a influencia das tens6es residuais no 
cálculo de resistencia a fadiga, é necessário utilizar um 
critério de fadiga multiaxial. Na estimativa do local mais 

Tens5es Residuais [MPa] 
200,------------------------------, 

-200 ·-- ,_ .- -o· • -· -U. 

-400 
G)IGI,¡í 

o o 
o 

-600 
Di(raq;ao de r<IÍQS X· 

-800 o TR iniciais 
o o • TR relaxadas 

-1000 
Modelo numérico· o 

-1200 TR transversais 

-1400 
TR Jongitudinais 

o 100 200 300 400 500 600 
Profundidade [¡4m] 

Fig. 14. Cálculo de relaxayao de tensóes residuais, nas 
engrenagens grenalhadas. 
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provável de inicia¡;:ao das fendas de tadiga, foi utilizado o 
critério multiaxial de tadiga mecánica de Dang Van [9], 
que prevé a ausencia de inicia¡;ao de fendas de tadiga, se: 

VtET, IR<nll+a·p(t)~B (l) 

onde T( t) representa a tensao de corte microscópica, 
p( t) a pressao hidrostática, t o tempo e T o período do 
ciclo de carga. Os pariimetros a e ~ sao característicos do 
material, podendo ser obtidos a partir dos limites de fa
diga em flexao rotativa e em tor¡;ao alternada, por exem
plo. Na aplica¡;ao do critério utiliza-se o estado de tensao 
aplicada originado pelo ciclo de carregamento definido no 
modelo e o estado estabilizado de tensóes resíduaís 
detemúnado pelo módulo de cálculo elasto-plástico. 

Os resultados obtidos indicam que um carregamento 
hertziano nao permite pór em evidencia a inicia¡;:ao das 
fissuras a superficie. Com a introdu¡;ao do carregamento 
devido ao contacto rugoso o modelo prevé, no entanto. 
uma inicia¡;:ao das fissuras de fadiga nas proximidades da 
supertkie, o que está de acordo com os resultados expe
rimentais. O modelo preve ainda urna maior deteriora¡;:ao 
do material até a profundidade de 250-300 j.lm, valor este 
da ordem de grandeza da profundidade da plastificaviio 
local inicial, e que poderá estar relacionado com a profun
didade máxima da escama9iio observada experimental
mente. A título de exemplo apresenta-se na figura 15, sob 
a forma T+ap-~, um resultado de aplíca¡;iw do critério de 
Dang Van para o contacto rugoso, come sem a intluéncia 
das tensúes residuais estabilizadas. 

100/00 T + a·p- j) 
200,-------------------------------~ 

Critério multiaxial de Dang Van 
100 

o 
----- Sem TR 

-100 ---- TR Carbonitrurado 
--- TR Carbo+Grena 

-200 

-300 " 

-400 

-500 -h--r-rrr-;-rr-,-,-,-,,-,-,, ... .,-,--¡-r-rrr-¡-o-.-r,-,-,--.-¡--.-.-r-rl 

o 100 200 300 400 
Profundidade [¡tm] 

Fíg. 15. Resultado de aplicaviio do critério de fadiga 
multiaxial de Dang Van, para um caso de contacto rugoso 
nao lubrificado cPmax"' 3.5 Ptfcrtz max). 

9. CO~CLtJSÓES 

A relaxaviio das tensúes residuais apresenta comporta
mentos diferentes em func,:ao do tratamento superficial das 
en~rrenagens. As tensoes residuais de compressao estabili
zadas sio mais intensas nos primeiros 100 11m para as 
engrenagens grenalhadas, em detrimento das unicamente 
carbonitmmdas. Esta diferenc,:a poderá contriburr para o 
atraso na formavao da escama9ao sobre as engrenagens 
grenalhadas, retardando a propagac,:iio das fissuras 
iniciadas superficialmente. 

Foram utilizadas duas diferentes metodologías expen
mentais para a identificac,:ao das leís de comportamento 
mednico das camadas superficiais tratadas. Antes de 
deformados cíclicamente ambos os estados, grenalhado e 
unicamente carbonitmrado, apresentam leis de com-

portamento semelhantes. A deformavao plástica cíclica 
origina um amaciamento por fadiga do material na 
camada próxima da superficie, seudo o efeito mais 
pronunciado para o material grenalhado. 

O modelo numérico desenvolvido permite urna previsao 
satisfatória da relaxavao das tensoes residuais, persistindo, 
no entanto, algumas dificuldades associadas a descri9ao 
de leis de comportamento mecánico que se atastem de 
urna forma bilinear. Como perspectivas de desenvolví
mento prevé-se a utilizavao no modelo de urna lei de 
comportamento, que permita descrever de uma forma 
mais realista as determinadas experimentalmente. 

O critério multiaxial de Dang Van foi utilizado para 
estimar a localiza¡;;ao IilllÍS provável da inicia¡;;iio das 
fendas de fadiga. Os resultados obtidos permitem pór em 
evidencia a inicia¡;:ao das fissuras a superfície, seudo para 
tal necessário considerar a distribui¡;;ao de pressao no 
contacto rugoso. O modelo prevé uma maíor deteriora¡;ao 
do material até uma profundidade de 250-300 j.lm, o que 
poderá explicar a estabilizavao da profimdidade máxima 
da escamaviio observada experimentalmente. 
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