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Eiíc f/tabalfa? fait pe* objetivo descrever o proqrama automático ÍWtV desenvolvi
do para a análise eXastoviscoptâstica t de dano conUnuo de componentes metálicos, com 
particular atenção dedicada S modelaçiem do fenômeno de jtuência terciária. Apresentam-
se. inicialmente as equações constitutivas empreaadas e o probtema de vaiou de contorno 
e inicial de interesse. Em seauida discute-se a solução numérica proposta via elementos 
finitos. Vor último apresenta-se como exemplo de aplicação prática o comportamento ã 
ruptura de uma placa jurada tracionada e discutem-se brevemente alaumas das atividades 
faturas propostas para desenvolvimento do programa. 

iirruopuçAo 

Componentes metálicos operando a altas temperatu
ras e baixas tensões por longos períodos de tempo são 
particularmente sujeitos ã ruptura frágil por fluência. 

Estudos metalúrgicos indicam que o processo de ruo 
tura observado em metais policrist.ilinos sob tensão 
constante decorre principalmente da nucleaçao, cresci
mento e coalescência de vazios nas faces dos grãos. 0 
efeito do crescimento destas microcavidades é o progre^ 
sivo enfraquecimento do metal e um aumento da taxa de 
deformação sobre um período significativo da vida do es 
pécime, usualmente conhecida como fluência terciária. 

As primeiras tentativas de inclusão dos efeitos 
da deteriorização física dos metais sob tensão na análi 
se estrutural são devidas a Kachanov !1; e Rabotnov '2 
que desenvolveram uma teoria fenomenolõgica para esti -
mar a vida e a deformação de ruptura de um espécime tra 
cionado uniaxialmente. 0 processo de dano é levado em 
conta na formulação através da introdução de uma variá
vel de estado escalar . na equação da taxa de deforma
ção por fluência. Equações de evolução para v. são de
terminadas através cie experimentação. As taxas cie de
formação e de dano são então descritas por um par de e-
quações diferenciais acopladas as quais podem ser inte
gradas para determinar a história de deformação e a du
ração de vida do espécime para estados de tensão pre-de 
terminados. 

A partir das proposições originais de Kachanov e 
Rabotnov vários trabalhos executados em diferentes labo 
ratórios iniciaram o desenvolvimento de um novo ramo de 
Mecânica da Fratura chamado Mecânica do Dano Contínuo 
(NDC) Í3Í. A noção fundamental da MDC pressupõe que os 
efeitos das microcavidades uniformemente distribuídas 
em um elemento de volume dV associado a um ponto arbi
trário X de um corpo B podem ser descritos por um con
junto de variáveis mecânicas iu(X) chamadas variáveis de 
dano. A existência de um tal campo de dano pode ser ad 
mitida do mesmo modo que os campos de tensão, deforma
ção e temperatura |4l. Assim, uma vez que as variáveis 
de dano são variáveis macroscópica» que descrevem meca
nicamente o estado de deteriorização do material, elas 
•ão de fato equivalentes a variáveis internas de estado 
utilizadas em teorias termodinâmicas sobre equações 
constitutivas. 

De acordo com estas hipóteses um enfoque racional 
* sistemático ao estudo de problemas de corpos com mi
crocavidades pode ser estabelecido dentro do contexto 
da Mecânica do Contínuo do seguinte modo: 1) descreva 
os efeitos mecânicos do conjunto de microcavidades em 
tensos de variáveis mecânicas apropriadas, isto é, va
riáveis de dano; 2) estabeleça equações constitutivas 
que governem a evolução dcetac variáveis de dano (equa
ções de evolução); 3) formule equações que descrevam o 
comportamento mecânico de materiais deteriorados (equa

ções constitutivas) e; 4) resolva os problemas de valor 
de contorno e inicial associados a estas equações. 

Os procedimentos 1) a 3), em geral, são desenvol
vidos com base em resultados experimentais e resulta
dos teóricos fornecidos pela Ciência dos Materiais e 
pela Mecânica do Contínuo. A teoria da Mecânica do 
Contínuo, em oarticular, fornece poderosas ferramentas 
que ajudam a generalizar as equações constitutivas e 
de evolução para estados multiaxiais de tensão, e a re
presentar os efeitos anisotrõpicos do processo de dete
riorização de alguns materiais. Para resolução do pro
blema de valor Ac contorno e inicial proposto em 4) 
são utilizados métodos semi-analíticos e/ou métodos nu 
méricos, notadamente o método dos elementos finitos 
15-6'. 

Neste trabalho objetiva-se apresentar as possibi
lidades atuais do programa automático EVP2D desenvolvi
do com base no método dos elementos finitos para a aná
lise elastoviscoplãstica quase estática de problemas 
bidimensionais e axissimêtricos envolvendo estruturas 
metálicas. Particular ênfase é dada às possibilidades 
do programa quanto ã determinação da resposta estrutu -
ral (distribuições de deformação e de dano, mecanismo 
de colapso, estimativa da vida útil) de componentes me
tálicos operando a elevadas temperaturas e sujeitos, 
portanto, ao fenômeno de fluência terciária. 

Discute-se inicialmente o modelo constitutivo im
plementado que inclui como caso particular a generaliza^ 
ção tridimensional das equações de Kachanov e Rabotnov 
proposta por Leckie e Hayhurst |7| para análise de flu
ência terciária. Em seguida introduz-se o problema de 
valor de contorno e inicial de interesse, e discute-se 
a solução numérica proposta via elementos finitos. Em 
particular são discutidos os algoritmos numéricos para 
integração no tempo das equações de velocidade de defoj_ 
maçâo e de dano, e os procedimentos numéricos adotados 
para tratamento de elementos finitos parcial ou total -
mente fraturados na malha. Apresenta-se posteriormente, 
como exemplo de aplicação prática do programa,o estudo 
do comportamento a ruptura de uma placa perfurada subme 
tida a um estado biaxial de tensão e, por último, disc? 
tem-se brevemente as atividades de desenvolvimento íuttí 
ro do código que incluem, prioritariamente, o tratamen" 
to de cargas cíclicas e a descrição da característica 
anisotropics do fenômeno de dano por fluência. 

EQUAÇÕES CONSTITUTIVAS IMPLEMEWXADAS 

_ As equações constitutivas básicas disponíveis na 
versão atual do programa EVP2D podam ser sumarliadas da 
seguinte forma: 
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dano. 

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DE VALOR DE CONTORNO E INICIAL 
( D (PVCI) PE iTTERESSfe 

(1-cu)* 

• He -vp 

(2) 

(3) 

onde ?.. é o tensor taxa de deformação viscoplãstiea; 

a., o tensor de tensões de Cauchy; ú a taxa de dano; f 

a tensão efetiva (critério de Von Mises) ou a tensão 
cisalhante máxima (critério de Tresca); Y o valor cor_ 
rente da tensão de escoamento; a o valor inicial da 

y 
tensão de escoamento obtida em ensaio uniaxial; H a ta 

—VD " — • — 
xa de endurecimento; E r a deformação viscoplastica e-
fetiva; A, y, N, y e í propriedades físicas dependentes 
da temperatura; c (0<c<l) o fator que indica o grau de 
acoplamento entre os processos de deformação e de dano; 
um ponto superposto indica diferenciação em relação a 
variável tempo; a notação(T)implica que(*)« 0 se * < 0, 
e, a é uma quantidade escalar que responde pelas ca
racterísticas de ruptura do material quando submetido a 
estados multiaxiais de tensão. De uma forma geral 

Seja n uma região limitada em R com un contorno 
suficientemente suave r, e (x,t) o par ordenado que de
nota a posição de um ponto arbitrário x em •"! no instan
te t. 0 PVCI de interesse ê governado pelas seguintes e 
quações onde campos vetoriais e tensoriais são escritos 
em notação cartesiana padrão; uma vírgula subscrita in
dica diferenciação com respeito ãs coordenadas cartesia 
nas; um ponte superposto denota diferenciação com res -
peito ao tempo, e a convenção de Einstein para índices 
repetidos é empregada. 

Equações de equilíbrio: 

a.. . * b. » 0 
»J.J l (6) 

onde oi., é o tensor de tensões de Cauchy e b. o vetor 
1J » 

de forças de volume. 
Equações constitutivas: 

4.. - C 
».l 

(É, ijkl 'kl 

êvP . êvp(- v ) Ekl kl1 kl" ' ; 

kl' (7) 

(8) 

eq 
• it-Ji .-.3a (4> 

onde n, é a tensão principal máxima, Ji o primeiro inva 
riante de tensões, e? a tensão efetiva e a: (0<a.<l, i » 

•1,2,3) quantidades escalares tais que (rtj + * «3 » U 
Os casos i\ » 1 e n-. * 1 representam situações extremas 
de comportamento ã ruptura; ^j»l comportamento anisotró 
pico e i-(-l comportamento isotrópico. Cobre (oj-j-l) e iT 
gas de alumínio (̂ 3̂ 1) s*° exemplos típicos destes com
portamentos enquanto outras ligas, particularmente aque
las resistentes ã fluência, situam-se entre estes extre 
mos. Em materiais que apresentam um comportamento ã rup 
tura anisotrópico, o processo de dano por fluer.cia evo
luí apenas quando submetidos ã tração, enquanto em mate 
riais com comportamento à ruptura isotrópico o processo 
de dano evolui tanto em regime de tração quanto de com
pressão. No estado inicial virgem w-0 e ã ruptura w«l. 
0 acento circunflexo superposto indica que a é calcu
lada considerando apenas a parcela da tensão atuante 
que excede o limite de escoamento corrente do material 
no ponto em consideração, isto é, a partir do tensor de 
"overstress" definido por 

' < - Y (9) 

onde C..,, é o tensor de constantes elásticas e as de-
ilkl 

mais variáveis como definidas anteriormente. Formas ex
plícitas para as equações (8) e (9) são dadas pelas e-
quações (1) e (2), respectivamente. 

Condições de contorno: 

u.(x,t) = ü.(x.t), Vx C !;, t 6 [0,tf (10) 

n.(x) ?..<x.t) = p.(x,t). Vx € r?, t € fOft-|(ll) 1 IJ .i t 

onde u.(x,t) é o vetor de deslocamentos; u.(x,t) os des

locamentos prescritos em "!t p(x,t) forças de superfície 
prescritas, n. o vetor unitário normal (positivo) a ;, 

Pi e T] subregiõe.4 de " tal que "| U '; " r e \\ C\ "? -

l j \ f / IJ (5) 

No modelo implementado o processo de dano é consi 
derado como o fenômeno preponderante do estágio tercíá-
rio do processo de deformação viscoplística de modo que 
um eventual acoplamento entre os processos de endureci
mento e de dano é desprezado. Para levar em conta esta 
consideração nas equações (1) e (3) a expansão da super_ 
fície de escoamento é interrompida sempre que em algum-

ponto da tstrutura o estado de dano comece a ser signi
ficativo (u>0,01). 

Por último observa-se que as equações constituti
vas propostas por Leckíe a Hayhuvst |7| para a análise 
víscoelástic* (incluindo fluência terciária) de proble
mas multiaxiais de tensão são rapidamente recuperadas 
como un caso particular do modelo elastoviscoplástico 
mais geral apresentado neste trabalho simplesmente anu-
lando-se os valores da tensão de escoamento inicial o 

a 4a taxa de endurecimento H, a edmitindo-se um acopla
mento total (c-1) entre os processos de deformação e de 

Condições iniciais: 

u.(x,o) • u . (x), V x 6 a 
1 OI O 

w(x,o) • "'^(x), V x € 3 

a..(x,o) -ao..(x). V x C «„ 

(12) 

(13) 

(14) 

onde u , (x) , t» (x) e a .. (x) são os dados iniciais do 
oi o oil 

problema, cospatívei» com as condições de contorno e que 
satisfazem a$ condições de equilíbrio. 

As equações governantes descritas permanecem váli
das até o instante t. quando a primeira macro ruptura é 

formada. Este período é chamado período de incubação ou 
de ruptura latente. Após a primeira ruptura local o pro
blema deve ser reformulado considerando a configuração 
instantânea do material nio rumurado. Matematicamente 
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isto implica na redefinição do domínio f! e do seu con -
torno T cora a propagação da frente de dano, ou, equiva
lentemente, na definição de ura problema de valor de con 
torno móvel. A frente de ruptura se propaga através do 
corpo ate o tempo t_ quando a estrutura rompe como um 
todo. 0 período t a t é chamado período de propagação. 

A solução do PVCT descrito consiste em encontrar 
um campo escalar .(x,t), um campo vetorial u.(x,t) e um 
campo tensorial c..(x,t) que satisfaçam as equações (6) 
a (14) para todo x'c i": e todo t £ [o.'gl» tB>°-

SOLUÇÃO NUMÉRICA VIA ELEMENTOS FINITOS 

tio desenvolvimento do programa EVP2D, as equações 
algébricas correspondentes ã aplicação do método dos e-
lementos finitos (HEF) ao PVCI de interesse são obtidas 
a partir do princípio dos trabalhos virtuais utilizando 
uma formulação Lagrangeana Atualizada. Deste modo efei
tos geométricos (grandes deslocamentos, e cargas depen
dentes da deformação), que em certos casos assumem um 
importante papel no projeto de componentes metálicos o-
perando a altas temperaturas [8j, podem ser analisados. 

Elementos finitos isoparamétricos com oito nós e 
funções de interpolaçao quadráticas sao utilizados para 
discretizaçao espacial. Uma família de algoritmos implí 
citos (que podem ser considerados como métodos de Runge-
-Kutta de segunda ordem) é empregada para integrarão no 
tempo da equação t'a taxa de deformação enquanto um algo 
ritmo de previsão e correção de primeira ordem é utili
zado para integração da equação de evolução do dano. 
Duas regras empíricas são utilizadas para escolha da m.ig 
nitude do passo de integração no ten.no a qual varia pa
ra cada intervalo de tempo. A estabilidade e precisão 
da solução sao controladas exigindo-se que a cada inter 
vaio de integração a variação da tensão de Cauchy e o 
erro na previsão do increr.ento de dano nao ultrapassem 
tolerâncias pré-fixadas. Ê" importante ressaltar que o 
processo de integração no tempo avança sem que sejam rea 
lizadas interações de equilíbrio ao final de cada inter 
valo de tempo. F.ste procedimento é adotado porque em 
problemas dependentes do caminho da solução é impossí -
vel calcular as forças residuais corretas sem uma inte
gração da história anterior e, consequentemente, nao bã 
possibilidade do se reduzir o erro da integração numéH 
ca acumulado som reanalisar o problema com menores pas
sos de integração. 

Caracterização e Tratamento Xuméricos da Ruptura 
Local. Como observado anteriormente ruptura de um ponto 
particular da estrutura é considerada como tendo sido a 
tingida quando a variável de dano atiige o valor limite 
><!u,il a I (ou 0.99, por conveniência numérica). Os pro
cedimentos adotados para lidar com eU-mentos finitos 
contendo u"i ou mais pontos rupturados (pontos de inte -
graçao Oausseana) podem ser resumidos do seguinte modo: 
1) a tensão residual existente em um ponto no instante 
em que este é declarado rupturado é automaticamente re
distribuída para os denais ponto3 nao rupturados na ma
lha, consíderandn-se que o processo de redístribuição 
físiu real c simultaneamente instantâneo e elástico;2) 
se todos os pontos de integração em um elemento ruptu -
ram então o elemento é considerado como nao sendo mais 
capaz de suportar ou transnitir força e é então conve -
nientemente removido da análise; 3) os componentes de 
força e deslocamento em nós associados apenas com ele -
mentos completamente rupturados são também anulados 
quando o último elemento no grupo ruptura; 4) se um ele 
mento parcialmente rupturado se torna muito distorcido 
a solução incrementai corrente é abandonada e a análise 
deste intervalo de tempo repetida com o elemento trata
do como totalmente rupturado; 5) quando um elemento a -
presenta a metade mais um do total de seus pontos de i£ 
tegração rupturados então o elemento é tratado, por con 
veniência numérica, como totalmente rupturado. 

A análise geral prossegue até que uma zona de de-
teriorízação suficientemente extensa se forme caracterí 
zanJo a ruptura global da estrutura. A formação de uma 
extensa zona de deteríorízação ns estrutura índuz a um 
iMl-condícionamento numérico da matrix de rigidez glo -
bal, um fato que é então utilizado como um conveniente 
indicador do colapso eminente da estrutura. 

APLICAÇÃO NUMÉRICA 

Apresenta-se nesta seção, apenas como ilustração 
prática das possibilidades atuais de análise do progra 
ma EYP2D o estudo do comportamento a ruptura de una 
placa quadrada de alumínio contendo ua furo circular 
central e submetida a tensões de tração uniforme en to 
do o seu contorno. 

A liga de alumínio considerada (Al - Me, - Si.nojr 
ma B.S.1472) satisfaz aproximadamente o critério de 
ruptura baseado na tensão efetiva (i «0,09; ni3«0,91). 
Todas as propriedades físicas relevantes estão compila 
das na Tabela 1 e corresnondem a uma temperatura de 
210 • 1<?C. 

Tabela 1. Propriedade 

Propriedade 

E 

V 

V 

N 

A 

m 

s físicas 

Vai 

60.030 

0.3 

1.15 x 

6.9 

6,48 

9,50 

1,79 x 

L_-°-2 

do Alumínio (B.S.1472 

or numérico 

N7W 

lO-l^N/Wr*"--' lir" 

lO-f-íN/W)-*."- hr 

A constante m introduzida nesta tabela refere-se 
a um termo polynomial na variável tempo (t*1) o qual 
foi convenientemente incluído nas equações de taxa de 
deformarão e de d,->no, de modo a representar os efeitos 
decorrentes da fluência primária. 

A geometria da placa é definida por um comprimeri 
to (1) (e largura (b)) de 30,21 mm., e uma espessura 
(h) de 5.99 mm. 0 furo central circular possui um diâ
metro (a) de 6.27 mm. (Figura 1). A tração aplicada 
(q) é de 45,94 N/mm?. 

Devido i simetria do problema apenas um único 
quadrante da placa foi discretizado com unJ malha com
posta de 100 elementos isoparamétricos (Figura l). 

Fig. 1 Geometria da placa e malha d» E.F. utilizada. 

A vida útil computada para a placa (696 horas) é 
cerca de 67Z maior do que o valor determinado experimen 
talmente (416 horas). Para o problema em questão este 
resultado pode ser considerado razoável tendo em vista 
a relativamente alta sensibilidade dos processosjle de
formação e de dano ã tensão atuante e â imprecisão na 
determinação das propriedades físicas utilizadas,parti 
cularmente na caracterização do critério de ruptura. ~ 

A variação da componente de tensão o ao longo 

da seção transversal y 0 . S apresentada na Figura 2 pa
ra diferentes instantes de tampo. Como se pode obser * 
var, no instante inicial (c-0.) as tensões o eram 

yy 
maiores na borda do furojnas, após um pequeno período 
de tempo, sua distribuição se torna praticamente cons
tante, Com o desenvolvimento da fluência tarcíiria uma 
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forte redistribuirão de tensões «corre com • frente de 
frature movendo-se de borda do furo <«•«) cai direção a 
borda da placa (x«b). 

I ~ 

> > . 
— T » 
— T « II I 

T *•*!-» 

1 • OM.T 

Coordenada x Os*.) 

Fig. 2 Variação de o con o tenso (seção T-0.) 

Curvas de nível de dano no instante imediatamen-
te anterior ã ruptura são apresentadas na figura 3. A 
Zona de dano desenvolve-se de node simétrico em torno 
de furo central. A primeira nacro ruptura ocorre na bor 
da do furo, como observado anteriormente, con a frente 
de dano novendo-se para a face externa da placa ao lon 
go das direções diagonais. Estas observações apresen -
tam boa concordância con os resultados experimentais 
reportados na referência |5[. 

intervalo entre 
curvas "0,2: 

• - região 
ruptiirada. 

Fig. 3 Curvas de nível de dano no instante t l "'5 hrs. 

DESENVOLVIMENTOS T.M ESTTO0. 
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De modo a aumentar a capacidade de análise do pro 
grama EVP2D alguns estudos ettão planejados para desen
volvimento na Divisão de Mecânica Estrutural do Ins ti ti) 
to de Engenharia Nuclear da C.N.E.N. visando inicialnen 
te; 
1) a inclusão da possibilidade de variação das proprie

dades físicas com a temperatura (embora a literatura 
técnica atual disponha de reduzidos dados experimen
tais nesta área especialmente com referência as pro 
priedades (coeficientes) associadas 3 fluência ter -
ciaria); 

2) o tratamento de cargas cíclicas a partir do modelo 
constitutivo desenvolvido por Chaboche '9j e do mod£ 
Io de subcamadas ("overlay model") !K£; 

3) • descrição da característica anisotropics do fenôme 
no de dano por fluência através do modelo constitutT 
vo de Murakami-Ohono | 11j,introduzindo a variável dê* 
dano como um tensor de segunda-orde*, e/ou através 
do modelo de Chaboche |9j, introduzindo o dano físi
co como um tensor de quarta-ordem a partir de conceî  
tos termodinâmicos. _ ~ 

Paralelamente a estes estudo* deveria ser desen
volvidos trabalhos de caráter «ais prático, utilizando 
a versão atuei de programe, com o objetivo principal de 
ovter um maior entendimento do comportamento estrutural 
global de alguns componentes metálicos sujeitos i xluên 
cia tereiária. "* 

ABSTRACT 

This uictk aims te describe the computv* cede 
FMP2V d:>v?(vped far the e?asti>v<Act"3?4St<c-drj*aqe 
analysis o$ metallic ct-mpenenti, with particular empha
sis dedicated tc the problem of, oieet damage and ruptu
re. A f̂et a bxieÇ intucdactivn c$ the b-isic concept* 
and ptoceduies o( Continuum Vamage Mechanics, the cons
titutive equations implemente! Me presented. Hext, the 
{iniXe element approximation proposed far solution o$ 
the initial boundary vatue ptcbfeTi ofi interest ii 
discussed, paxticulan.1 y the nutieticat alqcrt ithm used 
far time inteatation a< the deep strain iate and dama
ge KoJte eouations, and the mmexicat procedures adopted 
fat dealing with the presence oi partially on. fatly 
KuptuKed finite elements in the mesh. As a practical 
app."ÁcatÁon, the nuptuie behaviour of a biaxiatly ten
sion tiiaded plate containing a central circular hole i» 
examined, finally, iuture development* of the code, 
which include as prioriXieJS the treatment oi cyclic 
load* and the description oi the anisotropic ieature oi 
creep aamaae evolution, ate briefly introduced. 


