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SUMARIO

Em laboratório, estuda-se o comportamento de materiais

ã fadiga, aplicando quase sempre esforços senoidais de am

plitude constante. Esses dados podem ser utilizados para o

tratamento estocástico do fenômeno. Um dos métodos é o deno

minado RCA que incorpora a chamada Regra Linear ou de Miner

do dano acumulado. Neste trabalho é apresentado um resumo -

da teoria e um programa de computador que executa os cãleu

los. Tomando-se como exemplo uma viqa em balanço, é Foita

uma aplicação numérica, discutindo-se os resultados. \0jJXffl-)

SUMMARY

The laboratory study of behavior of materials, related

to fatigue, is generally done by applying constant amplitu-

de sine wave excitation. The data can be used for the sto-

chastic approach of the problem. One of the methods is ca^

led RCA, which incorporates the Linear Rule or Miner's Cumu

lative Damage Rule, A summary of the theory and a computer

program for the calculations are here presented. A cantile-

ver beam is studied as a numerical example and the results

are discussed.
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1. Introdução

Uma estrutura sujeita a tensões que variam com o tempo

pode sofrer falha, ainda que submetida a tensões máximas in

feriores â sua tensão de ruptura. Este fenômeno é denominado

fadiga.

Os ensaios de fadiga, realizados em laboratório, COB tu

mam ter seus resultados apresentados sob forma de uma curva,

denominada curva S-N, que relaciona a tensão S (do inglês

stress) a que o corpo de prova está submetido, com N - nume

ro de ciclos de aplicação da tensão necessários ã ruptura, A

figura 1 apresenta uma dessas curvas.
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Fig.l. Curva S-N típica para uma liga de alumínio

0 fenômeno de fadiga, para um dado material, sofre in

fluência de muitos fatores [l] , dentre os quais se desta-

cam:

- o formato do corpo de prova, com ou sem pontos de concen-

tração de tensões;

- o tamanho do corpo de prova;

- o processo de fabricação e o acabamento superficial dado

â peça;

- o tipo de esforço aplicado, se de tração - compressão,fie

xão, flexão composta ou torção;

- a natureza ou caráter da tensão aplicada, em relação ao

tempo.

Este último fator deve ser bem analisado pois os resultados

disponíveis de ensaios consideram a aplicação cíclica de -

tensões senoidais de amplitude constante, e geralmente de

freqüência também constante. Eventualmente as tensões são

aplicadas ao corpo de prova, seqüencialmente, em blocos de
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amplitude e freqüência constantes, quo variam discretamente

a intervalos regulares de tempo ou de número de ciclos de

aplicação. Entretanto, as tensões reais podem ser de nature

za verdadeiramente aleatória.

Existem equipamentos de testes que aplicam, sobre cor

pos de prova, esforços aleatórios correspondentes ã situa

ção de serviço, mas a maioria das informações disponíveis

ainda se refere a tensões aplicadas com lei senoidal. [2]

2. "Métodos para a predição, da vida útil

0 conceito de acúmulo gradual considera que os danos

causados pela aplicação de n. ciclo3 de tensão no material,

sob certa amplitude de tensão S, ã qual corresponde a falha

apôs N. ciclos, de algum modo se somam aos danos provocados

pela aplicação posterior de n _ ciclos sob outra tensão máxî

ma S., correspondente ã falha apôs N. ciclos.

Os métodos de predição mais simples são os chamados Mé

todos de Dano Cumulativo Linear. Desta categoria destacam

se dois, o de Miner e o RCA.

a. O método de Miner

0 método aplica-se aos casos de esforços com variação

senoidal de amplitude constante, agrupados ou não em blocos

temporais uniformes de esforços desse tipo. Como critério

vale a regra de que o dano parcial seja expresso por n./N.,

onda n. e N. têm os significados já expostos. A condição de

falha, ou ruptura, corresponde a ^> (n^/N.) = 1.

b. O método RCA

Nole é adotada uma abordagem probabillstica, estonden

do a regra de Miner e calculando somatórias de n./N., a pa£

tir de dados que dependem da distribuição dos picos de ten

são na estrutura, da inclinação da curva log S - log N e do

coeficiente de amortecimento e freqüência natural da ostru

tura.

i!
Vil

3. 0 método de Miner, ou da regra linear

Miner [3], em 1945, adotou a hipótese fundamental de -

que o dano acumulado sob tensões cíclicas é proporcional ã

energia efetivamente absorvida pelo corpo, provocando defor
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pormanontoe na nua oüliutura crlotalina. 0 nümuío d<<

ciclos de tensão aplicado, expresso como porcentagem do nú-

mero total de ciclos que causaria a falha ou ruptura noquo-

le nível de tensão máxima, seria a própria fração da vida -

ütil já dispendida. Deste modo, quando o dano total acumula

do atingir 100%, o corpo sob tensão deve falhar ou romper,-

isto ê, ocorrerá o aparecimento de uma trinca visível, o -

que impede o uso do objeto como parte de uma estrutura.

Miner fixou em 10 o número máximo de ciclos, Nm,,.; a

este valor corresponde uma tensão mínima que deve sempre ser

excedida pelos picos das tensões cíclicas aplicadas para que

ocorra falha por fadiga.

Designando por E a energia absorvida pelo corpo até a

falha, e por e^ a energia absorvida pelo corpo durante n.̂  -

ciclos sob tensão correspondente ã falha em N. ciclos, sen-

do

m
— L - __i para 1 = 1,2, ... ,m e
N, E

E resulta,

i. = 1
*i

(1)

i = 1

Miner procurou verificar empiricamente a validade da -

relação acima ensaiando 22 corpos de prova de alumínio. Dos

resultados ele concluiu que a relação (1) era válida para o

material utilizado nos ensaios.

Posteriormente, outros ensaios [4j, [5] indicaram ser

válida a relação (1) para outros materiais metálicos, inclu

sive aços.

Estudos cuidadosos [6*J mostraram que a adoção da regra

de Miner leva a resultados conservadores, em particular se

a estrutura estiver submetida a tensões aleatórias.

4. O método HCA [2J ou de cálculo probabilístico do da-

no acumulado.

Vamos supor que os esforços externos são de natureza

aleatória e com densidade espectral conhecida.
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As hipoteseu para a aplicação do móLodo são:

- a estrutura solicitada polo esforço aleatório comporta-no

como un\ Oficilador linear.

- o esforço externo é uma vibração aleatória com caracterís

ticas do processo estacionário, erqõdico e de banda es-

treita.

Considera-se, no fenômeno da fadiga, que os danos -

acumulados dependem da ocorrência de picos de tensão provo

cados pelo esforço externo aplicado. Admite-se que a distri^

buição de probabilidade da variável aleatória "picos de ten

são", quantificada pela aceleração x sofrida pelo ponto da

estrutura do abeissa x, soja a de Rayleigh, representada na

Figura 2 e cuja expressão é

f (x) = -~ exp (-
x2

2crv
2

(2)
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Fig.2. Função distribuirão de probabilidades de Rayleigh

Qa teoria do oscilador linear, a variança das acelera

ções resposta é dada por

I

(3)
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sendo Sv a densidade espectral da aceleração imposta polo

esforço externo, suposta constante, e v n e Ç a freqüência -

própria o o coeficiente úv. amortoclmonto da estrutura, K M

pectivamer.'ce.

0 número de ciclos n. sofridos pela estrutura, sob um

certo nível de resposta x., durante t segundos de aplicação

do esforço externo ê dado por nA= v n t f(x) dü ou

ni = exp ( - ) dx" (4)

Pelo critério de Miner,

= C (5)

sendo C um número positivo que mede o dano acumulado tolera

vel, incorporando eventualmente um coeficiente de concentra

ção de tensões. O máximo valor de C e a unidade, correspon-

dente ã falha da estrutura.

A curva S-N pode, para a grande maioria dos materiais,

ser representada por uma equação da forma

N = ( (6)

na qual S é a tensão de ruptura do material sob um esforço

do tipo a que está submetido. O expoente 0( pode ser obtido

diretamente da curva S-N.

Chamando Y a tensão máxima admissível por unidade de -

aceleração, substituindo as equações (4) e (6) na (b) e con

siderando a variação continua de x no intervalo [0;eo) pois

um ciclo, no fenômeno da fadiga, corresponde a um ciclo com

pleto do aplicação du tensões, vem
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c =

X1+<Xexp(-X2/2)

dx (7)

dX

cujo valor ê 2 r (CK/2 +1) , resulta finalmente

c

Ox
(6)

Num problema típico, C e t são fixados, 0<T e S são co-

nhecidos, V e £ são conhecidos ou estimados e (f̂  é calcula-

do pela equação (3). 0 esforço externo é caracterizado pela

densidade espectral S.- e pela faixa de freqüências abrangi -

das. °

Usualmente a tensão máxima admissível S , ê calculada -
aa

por

= 3(T. Y (9)

adotando-se o corte usual de 3 (T, na distribuição das acele

rações da resposta.

5. O programa de computador

Para aplicar a teoria vista na seção anterior e evitar

os tediosos cálculos envolvidos nas fórmulas (3) o (8), de

senvolveu-se um programa de computador para resolver o pro

blema de uma viga prismática de seção retangular em balanço,

submetida a um esforço externo aleatório.

As principais etapas do procedimento computacional são

as seguintes:

1. Leitura dos dados, compreendendo as propriedades mecâni

cas do material, a geometria da estrutura o ÍU; condlçõus

de operação.
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2. Cálculo da integral I, função de o(.

3. Calculo da freqüência natural, do desvio-padrão e da ton

sao admissível na seção do engaatamento.

4. Comparação entre a altura da viga analisada e a altura -

que resultaria adotando-se para o dimensionamento o meto

do clássico de concentração de tensões, para a mesma tcri

são admissível.

5. Impressão doa dados c, para cada uma das alturas II onpo

eificadas, as correspondentes freqüência própria FKEQ, o

desvio (Tu - DESVIO, a tensão admissível TADM e a altura

H NORM correspondente pelo dimensionamento clássico.

O programa foi escrito em FORTRAN-IV-G e encontra-se â

disposição dos interessados, com os autores.

6. Exemplo e Resultados

Para testar o programa foi resolvido o seguinte caso:

- Viga de liga de alumínio

- Comprimento da viga = 200 mm

- Tensão de ruptura = 4200 kgf/cm

- Tempo de aplicação do esforço aleatório - 1500 min

- Tensão, da curva S-N, para o número médio de ciclos =

2450 kgf/cm2

- Coeficiente de concentração de tensões = 4

- Coeficiente de amortecimento = 0,05

- Densidade espectral do esforço externo, suposto ruído
2 2

branco de faixa estreita = 10 m /s .s

- Inclinação da curva S-N = variável, de 6,0 a 7,0 .

O programa foi rodado para três valores de (X: 6,o -

6,5 e 7,0 e para alturas da viga entre 2,5 mm e 12 mm, va

riando de 0,5 em 0,5 mm.

A resolução dos três casos consumiu :

I/O 0,74 segundos e

CPU 0,46 segundos.

Como ilustração, apresenta-se a seguir a saída para o

caso (X = 6,5.
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•A =

H

2.5
3.0
3.5
4 . 0
4 . S
5.0
5.5
6 .0
6.5
7 .0
7.5
8 .0
8.5
9 .0
9 .5

10.0
10.5
11.0
11.5
12.0

6.5 INTEGRAL =

FREQ

50.9
61.1
71.3
81.5
91.6

101.8
112.0
122.2
132.4
142.5
152.7
162.9
173.1
183.3
193.5
203.6
213.8
224.0
234.2
24 4 . 4

DESVIO

89.9
98.4

106.3
113.7
120.6
127.1
133.3
139.2
144.9
150.4
1S5.7
160.8
165.7
170.5
175.2
179.7
184.2
188.5
192.8
196.9

70.162

TAOM

493.7
4P0.1
«4 ( - 8 . 8
4*9.3
4*1.0
443.8
437.3
471.5
426.2
421.4
416.9
412.8
409.0
405.4
402.0
398.9
395.9 .
393.1
390.4
3S7.9

H NORM

2.24
, 2.6fr

3.06
3.46
3.86
4.26
4.65
5.04
5.42
5.R1
6.1.9
6.57

. 6.95
7.32
7.70
8.07
8.44
fl.81
9.18
9.55

Por limitação de espaço não se publicam os resultados

correspondentes aos casos O< = 6,0 e C<=7,0. Qualitati-

/amente são' semelhantes aos resultados acima e se encontram

i disposição dos interessados com os autores.

7. Conclusões

O programa de computador desenvolvido atingiu ao obje-

tivo de dimensionar, a baixo custo, uma estrutura simples

para resistir a esforços externos de natureza aleatória. O

método apresenta possibilidade de análise de estruturas

mais complexas.

Os resultados obtidos pela aplicação do programa foram

coerentes com a teoria:para 0( fixo, a freqüência própria e

o desvio-padrão da resposta cresceram, enquanto a tensão má

xima admissível â fadiga decresceu com o aumento da altura

da viga.

Para uma dada altura H da viga, notou-se crescimento

sensível da tensão admissível com o< , o que indica ser ne

cessario uma escolha criteriosa desse parâmetro, a partir de

dados experimentais, para o dimensionamento correto da es

trutura. No exemplo limitou-se uma faixa razoável de valo
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res dentro da qual deve se encontrar o verdadeiro of , poin

é difícil estimar precisamente essa inclinação a partir dos

dados disponíveis em curvas S-N,

Em todos os casos verificou-se que H NORM >II, para a

mesma tensão admissível, significando que o método clássico

leva a um certo superdimensionamento ã fadiga quando os es

forços externos são de natureza aleatória.
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