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SUMARIO

No presente trabalho, estruturas de casca que apresentam
trincas ao longo da espessura, são analizadas com auxílio de um
sistema computacional desenvolvido através do Método dos Elemen-
tos Finitos. A superfície é discretizada utilizando-se elementos
tri-dimensionais guadráticos, degenerados na superfície média, sen
do que a fratura e simulada por elementos escalares (molas não li"
neares). Os resultados são interpretados pelo fator de intensida-
de de tensões K. e pela taxa de dissipação de energia de deforma-
ção, que ê conhecida como integral - J. A análise é efetuada em
regime elástico e elasto-plástico. São mostradas também us hipó-
teses básicas e a formulação utilizada na derivação dos elementos
escalares.

SUMMARY

In the present work the analysis of shell structures with
part-through crack along its thickness is performed with the aid
of the Finite Element Method. The surface is modeled with tri-di
mtnsional quadratic elements, degenerated in its mid-surface, being
the fracture simulated by scalar elements (non linear springs), lite
results are analysed through the stress intensity factor Kto and
the strain energy releuso rut*?, which is konwn u» J-intouril. Tht
analysis is performed in the «lastic and elastic-plastic regime.
The basic hipothesis and the formulation adopted in the derivation
of the scalar elements are also shown.
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1 - INTRODUÇÃO

Estruturas de superfície são comunente utilizadas na constru
de reservatórios, tubulações, vasos de pressão, estruturas Jc jihr

taforma marítima, centrais nucleares, etc.

Estão geralmente sujeitas ã altas cargas de trabalho, defei-
tos de fabricação (tensões residuais provocadas por usinagem, cor
tes, soldagem, furos...), corrosão, fadiga e outros efeitos. Isto
causa o surgimento de trincas, que fazem com que a estrutura perca
lentamente sua capacidade de suporte. Deve-se então efetuar uma a
nálise criteriosa com objetivo de avaliar suas reais condições. Nes_
te trabalho enfocam-se apenas os efeito da fratura, não se levando"
em conta as causas que a originaram.

No caso de estruturas tubulares as trincas se inicializam
não airuvcssnndo de imediato toda a espessura e este tipo de íralu
ra é conhecido conto trinca não passante. A seção resistente perde
parte 4c suu capacidade, mas a parte remanescente pode ainda absor
ver e transmitir tensões (esforços). São avaliados então parãme -
tros que possam indicar a velocidade de propagação da trinca e sua
trajetória. Estes parâmetros são principaluente o fator de inten-
sidade de tensões Kj,a integral - J e a abertura da trinca. Na £i
gura i são mostrados dois casos típicos de fratura.

F-

FIGURA 1 - Casos típicos de trincas cm estruturas tubulares.

Devido ã natureza tri-dimensional do problema e às mais va -
riadas combinações de gooinet J ia-carregamento, as soluções via meto
dos analíticos ou scmi-anulíticos são de difícil obtenção, ou ate
mesmo impossível de serem alcançadas. Torna-se imperioso portanto
a utilização de técnicas numéricas, como por exewpjo o Método dos
Elementos Finitos (M.E.F.). (icvido a grande concentração de ten-
sões provocada pela fratura, us malhas utilizadas na Jiscrctiração
deverão ser suficientemente refinadas, tanto ao long" da superu -
cie como na direção da espessura. Assim o trabalho JC preparação
de daUus torna-se árduo pura u engenheiro, além de exigir do compu
tador grandes quantidades de uemória e tempo de processamento, õ
que eleva o custo da análise. Sc » solução ê" buscada em regime e-
lusto-uiástico, torna-se ainda mais onerosa pelo fato de se utili-
zar nu;todos incrementais,

Procurando contornar estas deficiências, desenvolve-se um
sisteuiu computacional busvudo nu M.U.F., utiliznndo-se elementos
tri-dimensionais quadráticos degenerados para a superfície média ,
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en conjunto con elementos escolares (molas), especialmente formula
dos para representar a fratura. Reduz-se assim o problema ã supeT
fície média da casca, o que possibilita análises econômicas e segu
ras, tanto eu regime linear quanto elasto-plástico.

Originalmente os elementos escalares foram propostos por Ri-
ce e Levy Jl|, que com auxílio do Método das Diferenças Finitas ob
teve soluções para placas. Rice |2| aperfeiçoou o modelo para le-
var em conta tensões e deformações em regime elasto-plãstico. De-
lale e Erdogan |3| com auxílio da teoria de Reissner para placas
obteve soluções para alguns casos de tração e flexio. German |4|
e outros derivaram uma matriz de rigidez para os elementos escala-
res, que é utilizada no M.E.F. Parks |S| e |6| com base na teo -
ria clássica da plasticidade obtiveram uma matriz de rigidez de ca
racterísticas elásticas tangente possibilitando a análise em regi~
me não linear.

2 - P1SCRLTIZAÇAO DA SUPERFÍCIE

A discretização da superfície é feita utilizando-se o elemen
to tridimensional quadrãtico degenerado para a superfície média.
Este elemento foi escolhido devido as várias qualidades que possui,
como por exemplo, apresentar uma rápida convergência, tanto na aná
lise de cascas espessas quanto delgadas e aproximar tanto geometrT
as planas quanto curvas. ~

A análise elasto-plástica ê feita utilizando-se o conceito
de IO.-Itriz de características elásticas tangente. Na solução do sis
tema de equações é empregado um método misto incrementa 1-iterativoT
que consiste a cada incremento de cargaj processar-se um número su
ficiente de iterações uté que uma tolerância pré-íixudu para u nor
ma de deslocamentos seja atingida. ~

üs critérios de plasticidade podem ser o de Von-Mises ou
Trescu, que são válidos paru materiais homogêneos.

Duvido ao fato da plastificarão iniciar seu desenvolvimento
c ser mais pronunciudu ao redor da I rat ura, esty região pode ser
escolhida a priori. Com isto não há necessidade de um tratamento
não-linear de toda a estrutura. Levando-se em conta este efeito,
empregou-se o algoritmo da dccomposiçãu-purcial, que consiste em:
manter a parte da matriz de rigidez que permanece linear decompos-
ta e atualizar apenas a parte referente a região plastificada. Is
to implica em ganho de un considerável esforço computacional.

Cm se tratando de estruturas de superfície quando os efeitos
de tração e flexâo são preponderantes, apenas o primeiro modo de
Irwin, que é o modo de fratura por abertura, é levado em considera
ção. A fratura é modelada com elementos escalares que forecem co~
no respostas o fator de intensidade de tensões K, e a taxa de ener
gia de deformação dissipada na fratura, conhecida com integral-JT

«
0 programa foi desenvolvido um linguagem FORTRAN IV,_ sendo

suas principais características us seguintes: alocação dinâmica de
nemória, geração 'automática de malhas plana» e cilíndricas, amaze
namento de matriz de rigidez por altura efetiva c opção para o nú-
mero d» pontos de integração do elemento. A decomposição das equa
ções é feita pelo método 4» Chojeski. O wétodo iterativo usado I
o de Newton-Raph»on.
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3 - UU-MENTOS F.SCALARES

A figura 2 mostra uma chapa submetida a remotas tensões" de
membrana e flexão, contendo uma trinca parcial ao longo da C F P C S S U
ra t. 0 comprimento total da fratura c 21 e a pro fund iil.» vai, ia aÕ
longo de xi, sendo expressa por a(xi).

N
.*2

•Ui)

U-u—I

(o) ( fc ) ( e)

FIGURA 2 - Características geométricas da chapa e da trinca não pas
sante.

Definindo-se como £ (xj) e 6 (xi) os deslocamentos relativos
das fuces fraturadas ao longo do comprimento 21 e N (xi) e M (xt)
os esforços de membrana e flexão nu seção remanescente de espessu-
ra t - a(xi), ê possível escrever uma relação entre esforços c dos
locamvntos por:

t 5(xi) o(xi)

0

onde:

mix.)

W( X |)

6 M(x,)

(l.a)

(l.b)

Os Índico» b o t oitão relacionado» com floxã» 9 tração res-
pectivamente. As constantes A<. são constantes de reciprocidade e
jásticas, que^dependem apenas •* da relação a(xi)/t e se anulam
quando a(xj) é zero. '

A hipótese fundamental para a obtenção dai constantes A., é
supor que estas sio iguais àquelas obtidas para uma chapa ' em
C P . D com mesma relaçav a/t, conforme mostrada na figura 2.c,

A solução do problema plano forneça uma expressão para o fa-
tor d« intensidade de tensdus KJf quo i escrito na forma;

- t'/g (o (2)
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As funções gt e g. são funções adimensionais que dependem a-
penas da relação a/t? Kaia e Krdogau |13| propõe g e g. sob a
fuma polinoaial, obtidas com. experiências numéricas, con ua
caupo de validade entre O < a/t < 0,8 e expressas por:

gt(O - («O
6

n«0
(3.a)

gb(C) l
n«0

. B

sendo Ç • a/t e as constantes A e B dadas na tabela 1

TABELA 1 - Coeficientes da equação (3a,b)

n

0
1
2
3
4
S
6

An

1.1216
6.5200

- 12.3077
89.0SS4

- 180.6080
207.3870

- 32.0S24

Bn

1.1202
- 1.8872

18.0143
- 87.3851
241.9124

- 391.9402
168.0105

na progressão
reloção entre K. e a taxa de energia de deformação dissipada
essão da fratura é:

8 *

Substituindo a equação (2) en (4), obtem-se:

ULZ-JZlX UJ •' • hth

Segundo Irvin, 6 também pode ser expresso por:

0 . í (o . i- . (t . o) •'» . Í- . &%)
2 3a 9a 6

Substituindo (1) ea (6), tem-se:

j dAtt dAtb

l da ' da ' da

(4)

(5)

(6)

Igualando-se (5) con (7), agrupando-»* os termos semelhantes
t substituindo as respectivas tensões pelos esforços obtea-se:
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tt
5ü

*tb * .,

6M

(8.a)

íá.b)

coi

Bi] t J gigj UB

ou sob a forma matricial:

D » C . P

p/i,j - t,b

(9)

Sendo D o vetor de deslocamentos. P o vetor dos esforças e C
a matriz de características elásticas da~chapa em E.P.D.

Escrevendo-se (9) em função do xi ao longo do comprimento 21
da fratura mostrada na figura 2.b, têm-se:

D(x,) • C(x,) . P(x,) (10)

Discretizando-se a fratura por vários pontos, e assumindo
que a(xi) é a profundidade real da fratura no ponto i, utilizada
para avaliar C, tem-se:

A equação (11) pode então ser invertida obtendo-se:

(12)

Onde S. CT1 e • a matriz, de Tigidez para o elemento esca -
lar.

4 - ANALISE ELASTO-PLÁSTICA

A análise em regime plástico com elementos escalares se faz
escrevento a equação constitutiva (12) de forma incrementai:

N

M

sf? s!?
sfV sf?

A

e
(13)

Onde a matriz §'p S a matriz de rigidez de características e
lásticas tangente e não necessariamente inversível.

A superfície de escoamento • aproximada por uma função do ti
po • • • (H.M.t.a) > 0, que foi proposta por Rice |2|, obtida uti-
Hiana- a teoria de "upper-bonJ" e o critério de Von-Mises. Rede-
finindü os deslocamentos 6 • q^ « 6 • q» e o» esforço» N * Q^ e
M • <J< ,o dcslovumento q^ *cra formado por uma parcela elástica
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f e uma parcela plástica q?, ou seja q. « q' • g£. Os deslocamen
os plásticos são proporcionais ao vetor normal a superfície de es_tos piast
coamento.

Q •

com

icos sao proporcio
então escreve-se:

• A ».j

• j - 3*

O escalar A é determinado invocando-se a condição de consis-
tência:

• - *,j • Qj * 0 US)

coa isto obtém-se:

t,i Sj, q* n, q,
A - U 1 - -2—J (!6)

•,• Sj^ i,n D

e a natriz de rigidez de características elasto-plásticas |

escrita coso:

Parks |6| «ostra a obtenção de Sep considerando naterial
cos capacidade de endurecimento.

A integral-J é fornada por duas parcelas:

J • Je • Jp (IS)

A parcela elástica e avaliada por:

E *

e a parte plástica irá depender da história do carregamento e ava-
liada de forma incrementai, e está relacionada com o deslocamento
de abertura da fratura por:

Jp • » of. «P (20)

Sendo o$ a tensão uniaxial de escoamento do material. O des
locamento de abertura da fratura 6; t expresso por: , ~

«f • k («,i • (t/2 - a) •,») (21)
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A constante m é avaliada ã cada incremento por:

a« [*,i * ( t / 2 - a ) • . a ]
122)

5 - RESULTADOS

0 primeiro caso analisado corresponde ã um tubo submetido a
pressão interna p de dentro para fora, com uma fratura axial ao
longo do comprimento. As relações geométricas' mostradas na figura
3 sao: Ro/K. • 11/10 e a profundidade relativa a/t assume os se-
guintes valores 0,25; 0,50 e 0,80. 0 material é considerado elas-
to-plãstico perfeito. Este problema pode ser analizajo como bi-di
mcnsioital e os elementos fórum restringidos de forma u simular um
listado Plano de Deformação. A figura 4 mostra o desenvolvimento d-i
integral - J em fuiujão de pressão aplicada. Os resultados são cora
parados com a suluc,uo do conií •. •- . ' tu em |o|.

A curva J versus pressão (carga) 5 interpretada como uma cur
va deslocamento versus força, pois em regime plástico a parcela
jP torna-se rapidamente dominante c ê proporcional uu deslocamento
do "Cruck-tip". Isto laciiita a determinação da curva limite.

Dados físicos e gcoinét ricos:

Ro/Ri * 11/10

K • R i

t - 1 cm

a/t

li •

v •

°y'

x <
0,25
0,50
0,80

300000 kyf/c
0 .3

7 35 kgf/cm2

MCURA 3 • Tubo COR fratura oxial p pre>»io interna,



FIGURA 4 - Integral J normalizada versus pressão interna para um
tubo com fratura axial.

0 segundo caso apresentado trata-se de um tubo submetido à
pressão interna p, com fratura axialmente orientada formando uma
superfície semi-élíptica, As relações geométricas são mostradas
na figura 5. A discrelização é feita aproveitando-se a simetria
do problema, consistindo em 46 elementos de casca e i 7 elementos
escalares de fratura, num total de 173 nós e 865 graus de liberda-
de. A malha utilizada é mostrada na figura 6. 0 material ê consjL
de ratio elasto-plástico com um endurecimento de li do módulo de e-
lasticidade longitudinal. Toda a não-linearidade é atribuída ape-
nas aos elementos escalares. A figura 7 mostra o desenvolvimento
da integral J versus pressão aplicada para o ponto de máxima pro -
fund idade. ondeJ cresceu com mais rapidez e portanto a fratura ten
de a progredir à partir deste ponto. Os resultados são comparados
com u solução (3-0) mostrada cm jü|.

São plotados também na figura 7 uma aproximação bi-dimensio-
nal para o problema, que ê obtida analisando-su um^anel do tubo
com a profundida da fratura igual a profundidade máxima. Os resul_
tados foram bastantes conservadores, pois boa parte da capacidade
de resistência da estrutura ê desprezada com este tipo de análise,
sugerindo que este procedimento, muito utilizado na prática, é ina
dequado.

A figura 8' são mostrados o desenvolvimento da integral J, ao
longo da fratura, para vários níveis de carregamento.
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t

FRATURA AO LOUCO D*
ESPESSURA

FIGURA 5 - Características geométricas do tubo com fratura forman-
do uma superfície cliptica.

FIGURA 6 - Malha utilizada na discretizaçio.
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FIGURA 7 - Comparação de J cm função do pressão aplicada para a má
sima profundidade da fratura. ~

»•

«f/t»
FIGURA 8 - Desenvolvimento da integral J ao longo da fratura para

virios nívei* de pressão.

f> - CONCLUSÕES

São ainda recentes os estudos ã respeito da utilização de e-
lementos escalates na mecânica da fratura. Entretanto seu uso ten
de a tornar-se cada vez mais intenso, devido as características a~
trativas que os ntesnos introduzem na análise de trincas não-passan
tes. ,

Os resultados obtidos podem ser considerados bastante satis-
fatórios *m se tratando de uma teoria aproximada.

fim relação ao tratamento completamente tridimensional, obtém*
se uma eficiência computedional bastante superior. 0 sistema de •
quações gerado se redut «os grau» de liberdade na superfície medi?.
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A aproximação obtida cornos elementos discutidos neste traba
lho apresentam algumas limitações, que podem ser vistas com Jeta -
lhes em |12|, e serão superadas com o desenvolvimento de nevas pes_
quisus. Mas, devido a sua versatilidade e capacidade de rep senr

tar Uküa grande variedade de problemas, sem dúvida nenhuma, desde
jâ, representa um recurso computacional valioso na análise de trin
cas K.to passantes, resultando cm uma ferramenta efetiva no estudo
da propagação de fraturas.
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