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RESUMO

Este traba].ho vi.sa modelar e estabelecer procedimentos

experilüentals para .permitir a construção de napas de

conforinabilidade plástica dos metais fundamentados na necâni.ca da

futura não-linear elasto-pláqti.ca. Um critéri.o de

conformabi].idade p]ástica foi desenvolvido pe].a utilização de una

integral invariante generalizada baseada no teorema de NOETHER das

integrais i.nvariantes. Discute-se taiübem as l i.mi.tições da teoria

da plasticidade que impossibilitam a obtenção de critérios de

conforzüabi.].idade por seu intermédi.o. É um importante objetivo

proporcionar o surgimento de una netodologi.a de ensaio contendo

alto rigor técni.co Iras sendo de baixo custo e de fáci.l

implementação ein simples instalações industrial.s. o procedi.mento

foi. aplicado no estudo do caso do forjalüento a frio em lüatriz

aberta, sixüulado por ensai.o de compressão em prensa hidráu].ica.
#
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ABSTRACT

The present study is ained to the developnent of a low cose, to be

implenented with esse, and technicality satisfactory i.ndustrial

type tese,i.ng for neba]. foriüi.ng workabi.lity analysis. It is

concerned with the developnent of an expert.mental procedures to

perna.t the bui]ding up the metal. forlüing workabi.li.ty napa, based

on the nonli.near elasti.c-plastic fracture mechanics. A

generalized nonlinear fracture nechanics i.nvariant integral was

applied to the case prob]em of the co]d forging in f].at open die

of a ducti.le metalic material. A.t end a fracture cri.feri.on was

developed ín arder to be possible the construction of the fracture

deformati.on naps of the case study
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1. iWTKOOUÇXO

Dentre os processos de conformação dos netals envolvendo

as transformações mecânicas, o da confornação plástica dos metais

é um processo necâni.co bastante desenvolvido industrialmente para

a produção de peças .e componentes para sistemas mecânicos, ALTAN'

Esse processo é classificado como sendo de não remoção de

nateri.al, e, ainda, podendo ser realizado tanto a fri.o como a

quente. Além do mais, a confornação plástica envolve conhecimentos

das áreas da necânica dos nei.os contínuos dentro do campo da

e].asticidade e da plasticidade dos netais, as ci.ências témicas, a

necânica dos fluidos, a metalurgi.a e a tribologia na confornação

plástica, juntamente com as áreas da matemática aplicada com seus

nétodos analíticos e numéricos.

1.1. Teoria da plasticidade dos metais
o desenvolvi.mento da conformação plástica tem englobado

os progressos alcançados nas áreas ci.fadas, mas a teori.a da

plasticidade é a que mais tem contribuído com importantes avanços

para o presente estado da tecnologia.
o trabalho de HILLz, até o ano de 1950, consolida a

naioria das contribuições, tanto as experimentais como as

teóri.cas, desenvo].vidas e ap].icadas na plasticidade dos metais

principalmente nas suas formulações natemáticas .

Mas a preocupação teórica com a plasticidade inibi.ou-se

con coULOMB3, que propôs um critério para o li.note de escoamento

plástj-co dos sólidos, posteriormente ap].içado na mecânica dos

solos por PONCELET4 e RANKJINEs. o início dos estudos sistenáticos
da teoria da plaslti.cidade dos metais se deveu a

l



TRESCÀz'S'ó, que, desenvolvendo a Idéla de COULOMBp estabeleceu

que o metal Iniciava a defonnação plástica quando a tensão náxlma

de clsa]hanento atingisse um va].or crítico, lendo este uma

propriedade necâni.ca do netas obtida experimentalmente por ensaios

padronizados. O trabalho de FRESCA . se baseou em resultados

experimentais a parti.r de ensaios de punclonamento e de extrusão.
Uiva pri.fieira contribuição à teori.a matemáti.ca da

p].asticidade foi. proporcionada por SAINT-vENANq'o, que aplicando o

critério do início do escoanento p].estico de FRESCA, determinou

as tensões num tubo parcialmente plastificado, submete.do a
esforços de torção e de flexão. Também, SAINT-VENANT ddterninou as

tensões em um tubo totalnente plastificado sujem.to a una pressão

interna onde se estabeleceu um si.stena de cinco equações,

relacionando tensões e defornações para un estado p].ano de

deformações. LEVYv, seguindo as i.déias de FRESCA, propôs as

re].ações tri.dinensi.orais para as tensões e deformações p].ásticas.

Originou-se. portanto o conhecido critério de escoamento plástico

de fREscA - SAINT-VENANT, da máxima tensão de cisalhanento.

Quase quatro décadas após LEVA, HAAR e VON

KÁRMÁN'u desenvo]veram as equações da p].asticídade a partir do

pri.ncípi.o variacional e tendo como objetivo deriva-las com base no

princípio generalizado de CASTIGLIANO, o qual estabelece que as

tensões reais nini.mizam a energia elástica de um corpo i.sotrópico,

usando uma coxtbinação com o cri.sério de FRESCA.

A grande contribui.ção, que Bati.soez a maiori.a dos fetais

com relação ao conportamento plástico, foi a proposta por

VON MÊSES'', que baseando-se em argunentos puranente. natemáticos,

estabeleceu que o material metálico i.ciciava Q escoamento

plástico quando uma certa sono de desvios

6
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das tensões normais e das tensões de cisalhamento quadráticas

ati.ngi.saem um valor crítico. Este cri.sério de VON MISES foi

posters.oriente interpretado por HENCKYiz como sendo o da máxima

energia da distorção, ou seja, o escoamento plástico de um netas

ocorre quando a densidade de energia de deformação cisalhante

elástica atinge um valor crítico relacionado com a

propriedade mecânica do material. Essa propriedade é obtida

através de ensaios de oração, torção ou de compressão simples. A

esse cri.tédio de escoamento plástico se denominou de critéri.o de

HUBER-HENCKy-VON MÊSES da máxima energia de distorção. o mesmo

proposto por HUBER'. . .

PRANDTLi3 nostrou que o problema da plasti.cidade dos

metal.s, no estado plano de deformação era matematicamente de

natureza hiperbólica, o que permitiu o cálculo de cargas no caso

da deformação p].estica por compressão de superfícies planas por

matrizes também planas. A generali.zação do método de PRANDTL foi

realizada por HENCKYtz, que estabeleceu as propriedades

geométri.cas do campo das linhas de deslizamento no estado plano de

deformação. AS equações, que governam as variações de velocidade

de escoamento ao longo das linhas, foram obtidas por GEIRINGER''

o método das linhas de deslizamento é o conhecido nétodo

das característi.cas, muito utilizado na busca de soluções

analíticas de problemas formulados 'em sistemas diferenci-ais

parciais do ti.po hiperbólicost9. .As condições de existênci.a das

li.nhas de deslizamento são discutidas em HILLz e KACHANOVzo,

onde o método é aplicado em vários problemas de plasticidade

metáli.ca na condição de deformação plana. As aplicações da teoria

da plasticidade nos processos tecno].ógicos começaram com VON

KÁRMÁNió, que analisou o problema da determi.nação do estado de
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tensão na laminação de ti.ras metálicas. SACHSir e SIEBEL''

desenvolveram aplicações para a aná].i.se de problemas da

trefilação de fios.

o estabelecimento das relações entre tensões e

deformações também tem sido uma área de intensa pesquisa. Do lado

experimental, una relação simples foi a proposta por LUDWICK''

para os metais sob condição de deformação plástica a frio. Essa

relação de LUDWICK considera o encruamento coco um fatos

importante na caracterização do escoamento p].estico. A

complexidade dessa relação, para a época/ não permitiu a sua

uti.lização de modo sistemáti.co. A maioria das análises foram

desenvolvi.das para modelos simplificados de comportamento

idealmente plástico.

Os esforços de pesquisas reali.zadas durante a década de

quarenta, levou ao estabelecimento de outras relações

experimentais que permitiram a construção de curvas de relações

tensões versus deformações por métodos gráfi-cos. .A relação de

HOLLOMONzz, seguindo a fornecida por LUDWICK, gerou a relação

parabólica ou da potência, de fácil manipulação gráfica e

algébrica. Mas apenas alguns metais com baixosvalores em seus

expoentes de encruamento e com elevada ductilidade obedecem essa

relação de HOLLOMON. As restrições às re].ações de HOLLDMON e

LUDWICK levaram à proposi.ção de outras que serão discuti.das ao

longo deste trabalho, e que são as relações de: VOCE23, SWIFTz4 e

de RAMBERG-OSG00D'

Para um metal de elevada ductilidade, a relação de VOCE

tem sido ótima na obtenção de ajustes a dados experimental.s numa

grande faixa de significância estatística, mas apresenta uma a].ta
la.-Ãn ataóbrica. nrincioalmente quando

8
t

5

di.faculdade manzpusuana



f''\.

/''x.

9

inserida nas expressões da teoria da p].asticldade

Alguns metais dúcteis, como as ligas de alumínio,

obedecem me].hor a relação proposta por SWIFT

Recentemente. KLEEMOLA2ó verificou numero.lamente as

relações propostas por VOCE e HOLLOMON, mas não foi possível

extrair conc].usões com alto nível de signo.ficância desses cálculos

devido à natureza não-linear da deformação plástica.

Uma outra re].anão utilizada, principalmente em análi.ses

elasto-plásticas é a "de RAMBERG-OSG00D, também de natureza

experimental. Mas apesar de sua grande complexidade algébrica,

tem sido utilizada com sucesso nas aplicações estruturais em

aeronáutica. A re].ação de RAMBERG-OSGOOD é una fórmu].a que
,. a-ç..a+-n anq aria experimentais. segundo uma formaconsidera o

norma].i.zada.

Uma relação prática é a devida a PRAGERó', que tenta

ajustar dados experimentais dentro de uma faixa ' infi-nata de

deformações e conhecida como ].ei da tangente hiperbólica
As relações de VOCE , SWIFT, RAMBERG-OSGOOD e de LUDWICK

são conhecidas como fórmula dos três parâmetros e a..de Hollomon,

como a fórmula dos dais parâmetros. As relações citadas não são

constitutivas e, portanto, não são obtidas de leis de

comportamento plástico dos metais. Assim sendo, quaisquer relações

natemáticas poderão ser propostas como (ie ajustes, desde que

satisfaçam um critério estatístico de ninimizaçao de desvios

quadráticos dos erros e permaneçam concordantes com os resultados

expert-mentais. Se for possível concentrar-se nas di.faculdades

algébricas, as relações tornam-se extremamente complexas quando

inseridas nos modelos relacionais de tensão versus deformação

do fenómeno físi.co.

i
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uma entre as várias comp].exidades é a caracterização do

efeito Bauschinger, observado primeiramente por BÀUSCHINGER'

Nesse efei.to, o início do escoamento plástico de um metal, em um

processo de carregamento reverso, ocorre antes que no processo sob

carregamento original e direto. O efeito Bauschinger é também

conheci.do por ZYCZKOWSKlzç como efeito ideal. O ponto de reversão

é, por sua vez, dependente do vaIQr da tensão limite de

escoamento, que por sua vez, depende da definição convencional de

deformação p].ástica permanente para a maioria de metais e li.gas,

principalmente para os dúcteis de interesse para a conformação

plástica.

8

Não é possível a realização de uma fórmula matemática do

tipo "fechâdan para o efeito Bauschinger, mas '.seguindo as

discussões pioneiras desenvolvidas por MASING30, o fenómeno pode

ser explicado dentro de um modelo físi-co-teórico, tal que a

micro-heterogeneidade, seja ligada à orientação anisotrópica de

cristais policristalinos. A discussão de Masing explica apenas o

efeito ideal. ABEL31,« após realizações de estudos teóricos e

experimentais seus e de outros, descreve o efeito Bauschinger por

meio de variáveis, como: deformação plástica, : energia de

deformação plástica e o parâmetro Dominado de B-Bauschinger

A possível inclusão do fatos que representa o efeito

Bauschi.nger nas formulacões da teori.a da plasticidade, tornariam

os problemas extremamente complexos .

outras dificuldades, existentes na..; teoria da

plasticidade, são as relacionadas com a construção de expressões

tensão versus deformação, vál i.das para a deformação .ou escoamento

plástico per si
,;.. ,ql ,lcÃnc qllralram Dará o trato dessesDuas gran

f-'''x.

'''x
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problemas: a teoria do escoamento p].estico e a teoria da

deformação plástica.
Na teori.a do escoamento plástico, doi.s métodos têm sido

amp].agente utilizados até o presente. O' pri-melro que àbordarenos é
o da teoria incremental da plasticidade devido a LEVA"e VON

MISES33, e o segundo é a teoria incremental da pJ-asticidade

desenvolvida por PRANDTL3a e REUSS3s, incluindo a deformação

incrementa]. elásti.ca.

os complexos estados de tensão e deformação existentes

num sólido metáli.co elástico sob condição de plastificação, exigiu

o desenvolvi.mento de métodos de análises também com grandes

compl-exidades. A pri.medra questão foi a da grandeza da defornação

plástica, que provocou o surgimento de aproximações de defornações

dentro de um modelo de escoamento atribuído a LEVA e VON MÊSES,

análogo ao desenvolvimento matemático do escoamento de un fluido

altamente viscoso. Esse modelo de escoamento plásti-co segui.u uma

base incremental, de modo que o mesmo é também denomi.nado de

teoria incremental do escoamento plástico. Na teoria de LEVA-VON

MÊSES, as deformações elásticas são desprezíveis ao serem

comparadas às deformações plásticas, sendo o modem-o denominado

de rígido-elástico plástico. Nessa teori.a, de LEVA-VON MÊSES,

o tensos das tensões reduzidas é proporcional ao tehsor das taxas

de deformações no regime plástico. Existem também identidades de

direções e sinilaridades entre as tensões reduzidas e as taxas de

deformações. os parâmetros de LODE3a das defornações e os das

tensões são rigorosamente iguais. Essas propriedades levam à

ocorrênci.a de normalidade na superfíci.e de escoamento, caso se

admita a existência de um potencial plástico associado.

A constante de proporcionalidade, existente entre os

l



12

tensores das tensões reduzidas e os dab deformações i-ncrementais,

é um parâmetro a ser deterninado e. seu valor é geralmente

obtido pela imposição de um critério de escoamento plástico,

podendo ser o de FRESCA-SAINT-VENANT como proposto originalmente

por LEVA ou o critério de VON MISES-HENCKY, proposto por VON

MÊSES.

Na construção operacional do modelo de escoamento

plástico de LEVA-VON MISES, é necessário considerar os invariantes

dos tensores de tensões e de defornações incrementais, como já

discutidos em HILLz, SLATERó, JOHNSON e MELLOR7,.. KACHANOV20,

ZyCZKowsl<lz9, DIETER3ó e NADAl37, onde são defi.nados os

privei.ros, segundos e terceiros invariantes tensoriais das tensões

e das deformações incrementais. Os primeiros invariantes são,

respectivamente, relacionados com a pressão hidrostática e com a

nulidade incremental volumétrica devido às , .deformações

incrementais normal.s. os segundos invariantes são os quadráticos

das intensidades ou dos equivalentes de tensões e de deformações.

Já os tercei.ros não recebem definições físicas( mas estão

relacionados com as determinações angulares dos tipos de estados

de tensões e de deformações; esses ângulos são caracterizados pelo

parâmetro de Lote, que depende em última instância, dos segundos

e terceiros invariantes.

O conceito'de potencial p.lásti-co proposto por VON

M[SES39 em ].928, procura definir os componentes de um tensos de

deformação de segunda ordem, em função de uma função escalar do

Censor de tensões, a partir desta, é sempre possível estabelecer

as equações de escoamento plástico de LEVA-VON MISES.

À teoria do escoamento plásti.co de PRANDTL-REUSS

generalização dessa teoria de LEVA-VON MÊSES, onde agora se
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considera na formulação, os incrementou das deformações elásticas.

A teoria da defornação plástica, devido a HENCKY''

[1924] é um modelo não linear de deformação e].ástica e a mesma

despreza as irreversibilidades e dependências de trajetórias, tão

importantes nos modelos incrementais. A mesma é válida para

pequenas deformações elasto-plásticas. Essa teoria estabelece a

proporci-anal-idade entre os censores das tensões reduzidas e das

deformações incrementais.

A formulação proposta por liENCKY:z para. a teoria da

plasticidade e ap]i-cada por NADA]40 [1923] no problema específico

de torção de uma barra, recebeu uma grande contribui.ção com os

trabalhos de ILYUSHIN4t'ü4 [1943-1947], que a transformou de um

novelo de deformação plástica infinitesi.mal, .para um de

elasti.ci.date não-].inear, onde o estado de defornação final, num

processo de plastificação, é independente da trajetória seguida

após um estado inicial de partida elástico, por um processo de

deformação plástica.

No processo de deformação plástica, uma outra equação

deve ser introduzida nas equações de mudança de forma, cujo

objetivo é o da equa].i.zação entre os. números de equações e de

variáveis. De acordo com ZYCZKOWSKlz9, na teori.a das' deformações

elasto-plástica de HENCKY-YLYUSHIN-NADAI, essa variável é o

coefic=1'!nte de proporcionalidade exi.atente entre o tensos das

tensões reduzidas e o tensos das deformações, sendo ela denominada

de função de desenvolvimento das deformações plásticas. São tambén

postulados, nesse modelo de deformação plástica, a identidade dos

censores das direções e a si.Hilaridade entre as tensões e as

deformações, bem como a igualdade dos parâmetros de BODE.

A conde.ção de incompressibilida(ie leva à.l condição de
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constância de vo].ume, válida até para a].tos valores de pressão

hidrostática, nostrada expert-mentalmente por BRIDGMANs' [1923]í

quando foi estabelecido que a mudança de volume ocorria de modo

linear e puramente elástica, desviando-se dessas condições/ apenas

quando ocorria a não-linearidade entre a pressão hisdrostática e a

vara.anão de vo].ume ocasionada pela ' Contribui.ção das grandes

deformações plásticas.

A teoria da deformação p].ástica de HENCKY-ILYUSHIN-NADAM

é bastante restri.ta, segundo ZYCZKowsKlz9, mas éaplzcável onde

outras teorias mais exatas apresentam, mui-tas complicações

teóricas.

É de comprovação experimental, como é .discutido em

KACHANOyzo, que cerca de 95% do trabalho de deformação plástica é

dissipado na forma de energia térmica, levando, portanto, a uma

irreversibilidade no processo e contrariando, então, o postulado

do modelo de HENCKy. A irreversibilidade ].eva à condição da

dependência da tra:jetóri.a de deformação plástica entre os estados

inicial e final do processo. Nessa teoria, não se considera o alto

grau de ani-sotropia no processo, fato que foi estudado por

HILLz'as, que propôs uma função de escoamento plástico, formu].ada

de modo que a mesma fôsse uma superfície de escoamento

plástico quadrática análoga à de VON MÊSES-HENCKY. Finalmente,

não é incorporado nessa teoria o efeito BAUSCHINGER.

Dentro da mecânica dos meios cantil)uos, certas

expressões existentes foram reformulados e outras construídas,

para permitir uma análise mais completa dos processos de

deformação pl-ástica. o critério físj-co da energia de distorçãor

devido a VON MISESti" deu origem .à respecti.ya formulação

matemática do mesmo critério, por HENCKYíz, onde se postulou que

l

l

Ç
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os escoamento plástico se iniciava quando a energia de distorção

elástica era igual ou maior que um valor crítico pré-estabelecido

e possíve]. de ser obti.do exper.zmentalmente, através de ensaios

padronizados. Na atualidade, não é satisfatória a aplicação desse

critério de escoamento nos materiais metálicos disponíveis, mas a

reformu].ação do cri-tédio foi sugerida por VON MÊSES'v [1928]r

que propôs uma relação constitutiva fundamental, . baseada no

princípio da normalidade, onde o incremento de deformação plástica

é definido em relação à superfíci.e de escoanento. GOL'DENBLAT''

[1962] demonstrou, por teorema do potencial termodinâmico, que

existia um potencial plástico, em função do segundo invariante do

censor das tensões reduzidas. Se ocorrer de a superfície de

escoamento ser idêntica ao poteneia] p].estico, então a

plasticidade é associ.ada.
Essa conc].usão, revi-do aos trabal-hos de VON MÊSES'',

GOLTDENBLAT46, ZyczKowsKlz9 é importante para a teoria da

plasticidade e é também a base para a construção de um possível

modelo vara.acional elasto-plástico para a busca de so].uções de

problemas de conformação plástica, pelos métodos dos elementos

finitos ZIENKIEW[CZ4ó [1977] ou pelo método do limite supera.or

HILLz [1-950]/ PRAZER e HODGE40 [1951] e AVITZUR4s [1968]

A superfície de escoamento plástico deve satisfazer o

postulado da elasticidade de DRUCKERso'si [1956r1959] l onde/ para

um processo de deformação i-sotérnico, o excesso" de trabalho

p].estico, devido a un incremento de defornação sensorial, num

estado tensorial de tensão, produza.do por um incremento tensorial

de tensão, causado por um agente externo, é não-negativo.

A condição de DRUCKER garante a convexidade da

superfície de neutra].idade, onde temos a separação entre regi.ões



elástica e plástica. A sua possível violação por amolecimento

plástico ou pela presença de tri.nuas, perníte a construção de um

critério de conformabilidade

A validade do postulado de DRUCKER ten sido garantida

pelo argumento heurístico de KO]TERsz [1953] , onde é afirmado que,

mesmo no caso da presença de cantos na superfície de escoamento, a

continuidade do material metálico, que exige a compatibilidade

entre as deformações, necessita de una combinação linear dos

campos de deformações posicionados em lados opostos do canto, a

fim de se evitar valores contraditóri.os ou casos de

descarregamentos. os ' coeficientes densas coittbinações lineraes

dfeverão ser não-negativos.

Na teoria geral da 'plasticidade, é de. fundamental

importância a verificação das possíveis definições de deformações

no rehgime plástico. Tais definiçõesr matemáticas por natureza,

devem ser adequadas para o tratamento das expressões de tensões

versus deformações existentes nos corpos sólidos.

As seis possíveis deformações presentes num problema

tridi.menti.oral não são porém arbitrárias, mas devem satisfazer

as condições de compatibilidade entre si de modo a ser possível

suas definições em termos de três funções de deslocamento.

A mais comum das definições de deformações encontrada no

campo da plasticidade é a de HENCKY53 [1928]r introduzi-da por

LUDWICKzt [1909]l a qua] NADA]s't [1937] denominou de deformação

natural

!
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Outras defina-ções de deformações são a de LAGRAN

deformação materia]. e a de EULER ou deformação geométrica.

ZyCZKowsKlz9. estabelece as expressões exi?tentes entre
À.. do r fnrmacõÊS e aue é de fundamenta].

GE ou

definiçtrêsas
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importância para a interpretação e análise de resultados

analíticos , numéricos e experimentais.

As deformações apresentam em suas formulações as

arbitrariedades geométricas de suas definições mas são idênticas

para pequenos valores. No entanto, na plasticidade dos metais

podemos esperar grandes valores nas deformações e qualquer método

de cá]cu].o tem que ser especificado para qual novelo de defornação

o mesmo é válido.

A maioria doa resultados possíveis de serem obtidos

através de métodos fundamentados na mecânica dos menos contínuos

foram apresentados até este ' ponto; mas, anal-i.sande-se as

modificações que provocaram reformulações na teoria da

plasticidade, observa-se que determinadas condições são
consi.geradas matematicamente iifortes'i e serão discutidas a seguir

A primeira vi.ilação do contínuo ocorreu com o próprio

significado físico da plasticidade e a sua superação ocorreu na

década de trinta com a introdução do contei.to de discordância que

por sua vez permitiu a compreensão e a modelagem do comportamento

plástico dos metais. Fenómenos, tais como: encruamento, efeito

BAUSCHINGER, ]-imite de.. escoamento, anisotropia e outr'os passaram a

ser estudados, segundo esse micronecanismo de deformação plástica,

em HIRTA e LOTHEss]1968]. A teoria das discordâncias foi, na época

de sua introdução, um conceito fundamentado na observação

experimental de MUGGEsó, onde a deformação plástica era precedida

da formação de bandas de deslizanentos, mas baseada num iüodelo de

elasticidade para um mei-o homogêneo e isotrópico. e que cuja

configuração geométrica era a de un ali.adro lecciona do

longitudinamente. LOVEs7 [1927] propor um método de avaliação do

campo de tensões em torno dessas (discordâncias.
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Os fundamentos da teoria moderna das dlscordânci.as foram

estabelecidos simultânea e independentemente. de acordo com

NABARROs8 [1967], por TAYLORs9, OROWANóo e POLANYlóz em 1934, para

exp].tear a discrepância que existia entre os valores das tensões

de cisalhamento teórica e experinentais de material.s metálicos. Os

va].ares teóricos das tensões de císalhamento foralü'' obtidos por

meio de um modelo proposto por FRENKELóz [1926]. o valor obtido

pelo mode].o de FRENKEL era muito elevado, e MACKENZIE" [1949]

prop s um outro mais reduzido, após uma análise por forças

centrais para um caso de rede cri.stalina do tipo pacote fechado.

os dois resultados são consolidados na inequação:

3 x 10 ' 10't G

nln. ..~=-,-= = +-a«,nora'Flora ambiente. G é o módu]o de .cisa].hanentováli.da para

do naterial

O modelo de MACKENZIE foi uma sub-avaliação da tensão de

cisalhamento máxima teórica, possível de ser obtida somente

próxi.ma do ponto de fusão de metais cri.stalinos.

A discrepância entre os modelos de di.scordâncias de

FRENKEL e MACKENZlIE pode ser expllicada pela postulação da presença

de defei.tos de linhas, que foram denominadas de "discordânci-âsn

BRENNERó4 [1958] verificou que para .nonocristais

metálicos filamentares, con baixa densa.dadede discordâncias, os

iiwhiskeFs" , os valores das tensões de cisalhamento máximo eram da

ordem de
6 x 10'z Gt teoríco

Já os trabalhos experimentais de TINDERós .com cobre e
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zinco, indicaram que a defornação plástica ini.clava-se para

tensões de cisa].lamento da ordem de

IO'' G

valores estes, extremamente inferiores aos obtidos para os

nwhj.skers". A conclusão foi de que os metais apresentaram altas

densidades de defeitos. lineares em suas furnas cristalinas.

Nas suas formas mais simples/ consolidou-se .os conceitos

de discordâncias de TAYLORs9 [1934] e as de BURGERS" [1939]l

denominadas de cunha e em hélice respectivamente. outras formas

existem, tais como as de VOLTERRAó7 e as SOMIGLIANAõu, que são OS

os campos de discordâncias para os análogos contínuos das

discordânci.as de TAYLOR e BURGERS, mas envolvendo, neste casosl

malhas cristalinas naiores.

1.2. Mecânica da Futura Linear e N8o-linear
A revisão dos trabalhos, relacionados com o estudo da

mecânica da futura, seguirá um ponto de vista diferente dos

normalnente encontrados na literatura t'écni.ca. A principal razão é

a de proporcionar uma melhor vi-sualização da importância do estudo

das discordâncias e o consequente desenvolvimento das integrais

invariantes na análise de trincos e outros defeitos nos materiais

metá].idos . os experinentos controlados, desenvolvidos por GRIFFITH

em 1920, deram origem à teoria clássica da Mecânica da futura

linear e].estica. As discrepâncias encontradas nos resultados dos

experimentas onde a tensão de oração para a ruptura de um corpo de

prova de vidro era da ordem de

.''''\
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de um sóli.do de:veria ser dateóricaenquanto

ordem de
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onde E é o nódulo de elasticidade
discrepância. GRIFFITH postu].ou a existência de

microtrincas.

o cri.sério (ib"futura de GRIPE'TH é a aplicação direta da

segunda ].ei da ternodinâmica, isto é: Se uma trinca está se

propagando, então a energia liberada, que é a diferença entre a

variação do trabalho das cargas externas e a variação da energia

de deformação do corpos durante um aumento da extensão da tri-nca,

deve ser equivalente à energia de superfície necessária para criar

pequenos i.ncrementos de trincar superficiais. É esse o conceito
f.,«lamentado totalmente naclássico da mecânica da futura linea

teoria da elasticidade dos sóli.dos.

A mecânica da futura não-linear elasto-plástica tem cano seu

modo operador a presença de um campo de tensões gerado'por acumulo

de discordâncias. Essas por sua vez dão origem aos campos

contínuos de discordâncias denominadas de di.scordâncias de

yoLTERRA e de di-scordânc\as SOMA-GLIANA,associadas às

singularidades nos meios contínuos oriundas de defeitos e falhas

internas nos sólidos.

ESHELByõó [1956]P introduziu o conceito de força em

tornode singularidades num materi.al elástico, como sendo o

gradiente negativo da energia tonal do corpo/ em função da mudança

de posição de un defeito no sólido. Segundo ESHELBY, tais

si.ngularidades elásticas poderiam ser discordânci-as, inclusões,

vacâncias e/ou outros defeitos. o estímulo para essas análises,

foi o interesse das Dperfeções numa rede metálica cristalina
d.. netadn s;óxido e o surgimento da

A essa

físicateoriadadentro
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modelagem de imperfeições, peia teoria c].ássica da elasticidade

Também ESHELBY mostrou que a força elástica é dada por uma

integral de uma superfície, envolvendo um volume contendo o

defei.to e, ainda, por -uiva nodelagem num mei-o contínuo.

É de se notar que o desenvolvi.mento da teoria da

plasticidade levou ao surgi.nento da teoria das 'discordâncias,
como sendo o seu micronecanismo operante a nível cristalino. Da

teoria das discordâncias básicas de TAYLOR e BURGERS e. por

proposta de ESHELBY, surgiram para o análogo contínuo, as

discordâncias de VOLTERRA e SOMGLIANAos'. Estas, por sua vez,

permitiram a análise de defeitos em meios elasticamente contínuos,

por meio da construção de uma integral variante de superfície

Do exposto até este pintor ao ne].hor resultado a que se

chegou foi com ESHELBY em ]-956, adicionando-se ainda a conclusão

de que, se o volume contido no interior de uma superfíci.e não

possui-r nenhum defeito, a integral invariante de superfície deve

ser nula. l

torcide grãos

A passagem. da análise de uma rede cristalina, contendo

defeitos de linhas de TAYLOR e BURGERS, para a correspondente

análise de um problena análogo elástico deve ser associada a cada

tipo de defeito, num estado de tensão interna, defeito este

conhecido como singularidade

As princi.pais singularidades de interesso físico, de

acordo com ESHELBy, são casos particulares do modelo de

distribuição contínua de di-scordâncias do tiPO. SOMIGLIANA"

Ainda, as discordâncias de VOLTERRAó7'70 são casos paz'ticu].ares do

novelo SOMIGLIANA.

As discordâncias de VOLTERRA representam as fronteiras

rins; p com oeauenos ângulos; já as. discordâncias
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soMIGLIANA representa o modelo contínuo de enpilhamento de
discordâncias em torno de obstáculos, criando, portanto, um campo

de discordâncias contínuas.

o campos de tensões internas gerado pelas. discordâncias

SOMIGLIAN4, devido adefeitos ou falhas no interior de um sólido

e].estico, não é do mesmo tipo do das tensões residuais geradas por

solicitações externas. A analogia de ESHELBY, para a determinação

de forças em materi.ais contendo defei.tos internos, é originária da

teoria eletrostática, onde se estabelece o campo .elétrico num

neto infinito, devido à presença de cargas elétricas no seu

interior

A força do campo elétrico é de curto alcance, assim como

o são as forças originadas pelas singularidades materiais.

As singularidades materiais poderão ser: discordâncias,

inclusões e vancâncias, para citar a].gumes. ELSHELBY mostrou que

as forças internas poderiam ser dadas por uma integral de

superfície, envolvendo os defeitos. Na ausência de defeitos

internos, essa integral se reduz a zero e pode-se obter, portanto,

uma lei. conservati.va. Essa lei conservativa, de fato existe, e é

geral, tendo a apli.cabili.date Duna classe muito grande de

problemas. Tem esse lei ori-gem e base num teorema variaci-oral,

devido a NOETHER7í'7z [1918]. O acúnulo de defei.tos. em torno das

singularidades dão origem à nucleação de microtrincas, segundo

micromecani.snob de futura a serem discutidos a po.steriori. A

mecânica da futura originou-se de outro ponto de vista, ou seja,
,]A +n,.aBn Q rlnfnrvnar:ão 11n tordo d.edos estudos de estados de ten

singulari-jades.

Pesquisas de futura mecânica nos estados de deformação

o n].anãs ].evaram, independentemente, R]CE'' [1968] etensae
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CHEREPANOV74 [1-967] a representarem a força de extensão de uma

trinca ou a denominada taxa de liberação de energi.a de

GRIFFITH-IRWIN7s como sendo uma integral de caminho de integração,

que passou a ser chamada de Integral-J de RICE. BEGLEY e LANDES''

[1972] provou ser essa integral, de grande utilidade prática para
a análise de futuras nos sólidos.

As análises de RICE73 .e CHEREPANOV74 foram desenvolvidas

para campos e elâstostátj.cosplanosl sob fornulação de deformação

infinitesi-mal, mas cola. q possibilidade da existência de expressões

de tensão versus deformação de natureza não-linear elástica. Nessa

condições, é possível aplicar a .integral-J de RICE na análise de
trincar nos sólidos sob estado plano de plastificaçãol desde que

obedeça as relaçãoes da teoria da deformação plástica de HENCKY''

A natureza do trabalho de RICE é de primordial i.mportância nas

análises diretas das concentrações de tensões singulares,

induza.das geometricamente por trincar e entalhes.

A maioria das aplicações da Integral-J é dentro do campo

de comportamento inelástico dos nateriais metáli.cos , e é onde

HUTCHINSON7'z'78 [1968] e também RICO e ROSENGRENrv [1968] l usando

a teoria da deformação plásti.ca de HENCKY, num campo tensão e

deformação pl-anal estabeleceram a distribuição de tensões em torno

de uma tri.nca, usando a integral. J de RICE, fatal amplificador de

campo. Esse modelo foi denominado HRR, em homenagem a HUTCHINSON,

RICE e ROSENGREN, e é a base para a análise da fratur.a mecâni.ca na

engenharia em campo elasto-plástico.
KNOWLES e STERNBERGoot1972] estebeleceram dois

adicionais tipos de leis conservati.vas, denomi-nados de integral-L

e integral-M/ e que juntamente com a integral-J de RICE formam as

integrais invariantes básicas para os casos de deformação e tensão
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planas

Às integrais-J, L e M foram dadas interpretações físicas

por BUDIANSKY e R]CEoi [1973] pela generalização das Integrais
invariantes para os casos tridimensionais. A natureza

invariante dessas integrais foi mostrada por KNOWLES e STERNBERG,

seguindo as bases do teorema de NOETHER.

RICE79 e AOKI et a]ii...oz [1984] mostraram que essas

integrais generalizada.b "podem ser interpretadas, como sendo taxas

de liberação de energia para fora da região de formação das
trintas

l

de energialiberaçãodetaxa

No caso de a cavidade ou pclnta da trinca ser transladada

de sua posição relativa para o interi.or do corpo materi.al ter-se-á

a integral.-Jr' No caso de ocorrer uma rotação dê cavidade ou

tri.nca, ocorrerá a integral final-mente, na ocorrência de

expansão auto-similar transnacional, produzir-se-á a integral-M.

FUNG03 [1965] mostra que a plastici.date dos metais,

dentro da mecânica dos meios contínuos, em suas expressões

sensoriais, deve bati.sfazer os teoremas das condições de

equilíbrio de forças-do balanço de energia e da continuidade

naterial, e tudo isso deve estar acoplado pór expressões

constitutivas de natureza, hoje abso].utamente experimentais.

É importante, situar o problema gerado pela introdução
,qlennr ânn.ias; cristalinas na terceira década desteda teoria das d

século de 1900.

A ligação da teori-a das discordâncias com a plasticidade

dos metais, foi realizada com a introdução do conceito de

discordâncias contínuas ou i-nfinitesimais, com a adição das

discordâncias SOMIGLIANA. AgoraP a passagem para o concei.to de
da região de trincos por abordagem
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termodi.nâmi.ca e da dinâmica ou pelas i.ntegrais invariantes,

baseadas no teorena de NOETHER, permite a aná].ise de defeitos,

trincos e falhas internas no campo da. teoria da

e[asto-p].asticidade, no que se denomina na atua].idade, de Mecânica

da Futura Não-linear -oQ Mecânica da Futura Elasto-plástica.

O estudo da mecânica da futura teve origem nos

trabalhos experimentais de GR3FFTHS84 [1920]l que analisou a

propagação de trancas em materi.ais frágeis e é conhecida como

Mecânica da Futura Linear

A unificação dos estudos da mecânica da futura

frágil com a da futura dúctil se devem mui-to a RICO'' e foi. o

resultado do desenvolvimento, iniciado pelas análises de

ESHELBY"

A primeira preocupação com os problemas de concentrações

de tensões em torno de trincar e cantos em meios metálicos

deveu-se aos trabalhos de INGL]Saó [1913]/ :.seguindo as

aproximações da teoria da elasticidade. PARTOS e MOROZOV" [1974]

admitem que a fundação da mecâni.Fa da futura se deve à afirmação

de GALILEO GALILEI, que a carga de quebra de um sóli.do é

independente do comprimento de uma barra sob tração e é

diretamente proporcional a sua secção mortal

Já GRIFF].THB4, após um número e].evado de testes com

vidros, tratou a questão da futura frágil, através de

argumentação energética, onde estabeleceu que estabilidade do

corpo sólido elástico, deformando por forças .de contornos

especificados, deve-se a um armazenamento de energia potencial

mínima. constatou também, que, para material.s contendo

nicrotrincas, a tensão, na qual ocorria' a ruptura/ era menor que a
+...v4 .1 CDTT'pTTHqu+ nrnnâs um cr'ztériotensão de escoamento do material

/

.'''''\
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pela adição do conceito de que a posição de equi].abri.o era aquela,

na qual ocorra.a a ruptura do material'sóolido. A i.déi.a era a de

que a energia potencial elástica diminuía pela liberação de

energia com a respectiva fornação de superfícies li.vres.

o cálculo da concentração de tensão para análise de

foi baseado no modelo de INGLIS8ó. Uma generalização

para o caso Çridimensional do modelc>, foi realizado por PACK''

[1946], que modelou a trinca, como sendo uma esferóide achatada

nos polos.
o mode].o de futura de INGLÊS-GRIFFITH e PACK é váli.do

apenas para materi.ais frágeis. o conceito de futura frágil é o de

que se na vizinhança da ponta da tri-nca houver uma tensão

resolvida menor que a tensão limo-te convencional de escoamento do

material, a trinca propaga'se com uma ve].oci.date de cerca de 38%

da velocidade longitudinal do som, no meio material (MOTA"/ 1948)

desde que este mesmo material admita apenas um baixo valor de

absorção de energi.a el-estica.

Em engenharia, poucos materiais metálicos são

verdeiramente frágeis e, sob esta condiçãol o mode].o proposto por

GRIFFITH é áão rea]ístzco. OROWANaç [1955] propôs uma correção

para sanar essa contradiçãor acrescentando uma parcela de

deformação plástica, responsável por uma absorção de energia naior

que a permitida no modelo de GRIFFITH. Essa correção de OROWAN é a

responsável pelas altar tenacidades à. futura, passíveis de se

encontrar nos principais materiais metálicos.

o modelo de futura 'de INGLIS-GRJIFFITH-PACK e agora

OROWAN foi complementado na necânica da futura con os trabalhos

de WILL[AMS90 [1957] e IRWIN9t [].957]l ambos baseados no trabalho

ini.cial de SNEDDON9z [1946]r que formularam os campos de

l
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izinhança de trincos em sólidosde tensões Vna0

Para meos

distribuiçã

metálicos.

A Mecâni.ca da Futura Linear Elástica, dentro de sua

faixa de validade, é restrita a va].ares de tensões aplicadas da

ordem de 37% da tensão limite de escoanento. Isto porque a

propriedade material de tenacidade à futura linear elástica Klc é

obtida por meio de um ensaio padronizado, estabelecido pela ASTM''

[1989]. Esse valor é menor que a faixa estabelecida para validade
da teoria da elasticidade, onde a tensão efetiva deve estar

compreendida numa faixa de até 808' da tensão de limite de

escoamento. o tratamento de PARKER93 [].981] para a futura linear

é restrita aos valores acima citados.

os materiais metálicos uti.lizados na engenharia

permitem valores de tensões mais elevados que o citados

anteriormente para a inicializaçâo e propagação de trincar e, ao

nesmo tempo, a velocidade de propagação da mesma é b.pm menor que o

valor de 38% da veloci.date de propagação do som nos metais.

SHAW9s [1984] propâsr para superar as restrições já

apresentadas, que parâmetros tais como, instabi.cidade plástica,

grandes deformações plásticas e futura dúctil, devem ser

incorporados em um melhor modelo de mecânica da futura

SANDERS7s [1960] propôs uma nova formulação para o

modelo de propagação de tt'inca de GRIFFITH-IRwIN, baseada numa

integral de linha independente do caiüinho de integração. Mas

apenas CHEREPANOv74 [1967] e R]CE73 [1968] formalizaram a proposta

de SANDERS para materiais elasto-plásticos, segundo a teoria da

deformação plásti.ca de HENCKYr que deu origem à Mecânica da

Futura Não-linear Elasto-plástica
+...4. ,qa Intprn se à conformação plásti.ca, a
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possível ini.dali.cação e propagação de trintas é do tipo futura
dúctil e o modelo elasto-plástico é o mais i.ndicado nas

ap].ilações.

As integrais invariantes: Jx' LK e M, aplicáveis nas

mecânicas da futura linear e não-linear, são parâmetros de campo

sob.demente construídas, de acordo con o teorema invariante de

NOETHER e segundo-a concepção da teoria ' contínua das

discordâncias. Essas integrais serão consideradas nas aplicaçõesr

envolvendo regiões elasto-plásticas, trintas e defeitos. Já no

caso da mecânica da futura ].inear elástica, aplicada em problemas

e[asto-p].ásticos, o falar de importância é o parâmetro K,

denominado de falar de i-ntensidade de tensão. O mesno é um

parâmetro pontual, sendo também de difícil. avaliação'r mesmo com o

auxíl i.o de métodos numéricos conputacionais .

McMEEKING9ó [1977] estabeleceu al-gumes expressões para

análise do campo de deformação na vizinhança de trintas, em

materiais elasto-plásticos, através do modelo de deformações

finitas, válidas para regiões plastifi-cartas em pequena escala
BEGLEY e LANDES97 [1972] propuseram a existênci.a de uma

relação entre os valores críticos de K e J/ desde que a

plastificação na região de uma trinca seja de pequena escala.

A proposta de BEGLEY e LANDES tem sua i:mportância nas

apli.cações porque/ qllando os parâmetros K e J atingem os res-

pectivos valores críticos Klc e Jlc/ serão, na realidade, valores

de propriedades materi.ais relacionados à tenacidade à futura.

Essa proposta permite, também, uma direta extrapolaçlão do conceito

de futura linear elástica para os casos elasto-plásticos, em uma

condição de plasticidade genera].izada em torno da ponta. da tri.nca,

mas, ainda assim, em pequena escala.
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Um terceiro método de tratamento dos prob].einas de

futura em materiais dúcteis é apresentado por RITCHIE" [1983]í

no qual é afirmado que, uma grande vantagem da análise pela mecâ-

nica da futura, é que a mesma correlac'lona os aspectos macroscó-

picos da nuc].eação e crescimento.de trincar sem recorrer a modelos

microscópicos para processos de futuras localizadas.r que, por sua

vez, dependem da natureza da nicroestrutura e das histórias da

tensão e da deformação na ponta da trinca.

[1983JP entretanto, mostra que para sólido

cristalino, a futura dúctil é precedida pela deformação plástica,

dando como resultado um número grande de problemas conplexos

confirma ainda quer enquanto a análise macroscópica pode

ser realizada a partir das conde-ções de um experinento (tais como:

dados de tensão-deformação, geometria do corpo' de prova e

observações éticas) para o estudo da 'nucleação e propagação de

trincos necessita-se de i.nformações dos processos, que ocorrem

dentro do sólido, nas numa escala que exceda a resolução de un

nicroscópio óti.co. Se certas hipóteses forem postulados, então, a

mecânica da reatara trata o sólido de acordo com a concepção de um

meio contínuo. Esse ti-po de modelagem da futura macroscópica

recebeu contribuição decidi-va de McCLINTOCK'". [1968Jr que

construiu um modelo contínuo de futura, segundo um critério de

crescimento e r'oalescência de cava-jades dentro do sólido. KNOTT'''

[1980]/ por sua vez, modelou o mecani.smo de futura através de

micromecanismo de nucleação, crescimento e propagação de trincos,

pel-a interferência de 'partículas de .segunda fase :.presentes no
sólido.

IRWINioz [1985] mostra que as futuras, que ocorrem em um

naterial sólido, são do tipo progressivas pelo éspalhamento da

l
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trinca no material

Um quarto tipo de ab(5rdagem dos problemas de futura

está re].aclarado com métodos numéri.cos, principalmente, o dos

Elementos Finitos. KEIM e MtjLLERt03 [1989] discutem a respectiva

modelagem para a aplicação do método. Apesar de afirnarem que o

mesmo é o adequado para a análise quantitativa dos problemas de

necânica da futura não-li.cear, sabe-se que, ai.nda, existem

dificu].danes na própria modelagem física das futuras.

[1971] confirmou que existia uma região do

processo de futura perto da ponta da trinca, tal que ocorria a

coalescência de micratTincas. de modo que não era..possível a

aplicação de teoremas da mecânica dos meios contínuos.

Apesar da mecânica dos, meios contínuosnão funcionar nas

regiões de ocorrência de processos microestruturai.s, AOKl*" et

a[ii[1981] confirmou que no balanço do sistema em ternos de

energi.a, este tem que ser satisfeito pela iiüposi.ção de uma taxa de

].iberação de energia devido a propagação de trincos. Os mesmos

pesquisadores, neste trabalho, propuseram a exi.stência de novas

integrais invariantes L, M e ll associadas com. processos de

futuras rotacional , auto-similar e distorcional, respectivamente

Elas são definidas na presença de deformação plásti-ca, deformações

térmicas, forças cent€1ais e forças inerciais. Incluem, como casos

especiais. as integrais invariantes de J, L e M definidas por

KNOWLES e STERNBERG80, apresentadas por BUDIANSKY e. RICE.'',como

sendo a taxa de liberação de energia, devido à existência de

cavitação ou trincar em materi.ais elásti.co-Plásticosf
[1980] e colaboradores formularam o

conceito de uma integral invariante translacional J: generalizadas

perdi.tinto a exi.stência. dentro da região de processo de futura,

.,''\

.'''x
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dos efeitos da deformação plástica, forças centrais,

deformações térmicas e forças inerciais. Nesse mesmo trabalho foi

proposta a generalização dessa i.ntegral-J para o caso

tri.dimensi.anal, que é a base deste trabalho de pesquisa.

BRUSTi07 t1984] generalizou ainda mais o conceito de

integrais invariantes pela introdução da Integral invariante T,

na forma incrementa]. vá].ida para sólidos experimentando qualquer

tipo de comportamento não linear, incluindo: plasticidade,

fluência e viscoplasticidade. A restri-ção ao trabalho de BRUST

para as aplicações é que este foi apenas validado por simulação

computacional pelo método dos Elementos Finitos, mesmo tendo sido

bem fundamentado no seu tratamento analítico. Essa restrição pode

ser eliminada pela experimentação laboratorial da integral

invariante generalizada T

©

Ü

1.3. conformação plásti.ca dos Metais

A conformação plástica dos metais, de acordo com

THOMSEN. GANG e KOBAYASH]toa [1965]/ é um dos mais .importantes

processos de fabricação mecâni.ca e é na prática, nuito em-

pregado, de tal modo que 80% dos produtos metálicos passam por

esse processos segundo BRESCIANltoP et a.]ii]1984]
A conformação plástica consiste no processo de altera-

ção da forma de um sólido metálico, pela sua deformação p].estica,

causada pela imposição de um sistema de solicitação de cargas

externas, sendo o sóli-do envolvido por contornos elastlcamente

rígidos. Estes contornos formam a matriz de conformação. o pro-

cesso de deformação ocorre sem a remoção de material do corpo

sólido.

q
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quente. Seu ].i.note é imposto se a temperatura de trabalho (tempe-

ratura do sóli.do a $er conformado) l for menor que aproximadamente

408 a 508 da temperatura de recristalização do metal base de uma

].i.ga netálica. A conformação é, então, denominada conformação a

frio e a deformação a quente é o caso contrário,.;em JOHNSON e

MELLORtto [1983]. A natureza dessa divisão deve-se ao processo de

ati.vação do movimento de discordâncias, que no caso .do trabalho a

frio, permanecem imobi-ligadas em grande percentagem, ocaso.amando,

como conseqüênci7a, o encruamento do material. (POLUKHIN et alia'''

[198 3 ] ) . '

Ao mesmo tempo que ocorre uma alteração de forma pel-a

conformação plástica no material metálico, ocorrem mudanças em

suas propriedades mecânicas, tais como: dimi-nuição da ductilidade

pela redução da reserva plástica; aumento da resistência mecânica

ocasionada pelo encruamento, se o trabalho for real.azado a frio;

variação no acabamento superficial, que pode ser de fundamental

importância para a definição do uso final ou para posterior traba-

lho de usinagem.

As variaçõoqF .:apresentadas são de tão grande i.nportância

tecnológica e, tainbén, influem em tão alto grau nos processos de

conformação, que foi necessária i.ntroduzi.r una nova área de

pesquisa, denominada conformabi.lidado plástica dos metal-s. A

conformabili.jade foi, inicialmente, baseada em experiências

laboratoriais com corpos de provas de dimensões reduzidas,

objetivando unicamente realizar o estudo sistemático de valores

limites para as propriedades mecânicas.

Na prática, essas limitações traduzem-se pelo
Finjo- dpfeitoâ internos e

aparecimento

futuras

b

de ersutrintas
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Preocupações com as di.stribuíções de tensões e de

defornações nos processos de conformação plásti.ca, têm sido o

centro das ativi.danes para a aplicação da teori.a da plasticidade

dos metais. Deve-se sua importância às complexas fornos de distri.-

bui.ção dessas tensões e deformações. Existem, tainbén, preocupações

para a determi.nação das forças de conformação, necessárias à

obtenção de uma determinada forma intermediária ou .final para um

produto. com o constate,e desenvolvimento de materiais metálicos,

cada vez mais resistentes e, geralmente, de menor ducti].idade,

tornaran-se. também, mai-s impor'tentes as preocupações com os

estudos das di.atribui.ções de tensões e deformações na plastici.date

(KACHANOVt:: [1974] )

Durante o processo de conformação plástica, observa-se

un aumento da resistência à deformção do metal, ao mesmo tempo que

ocorre a diminuição da sua reserva plástica. As forças aplicadas

crescem e, simu].taneamente, a ductilidade disponível di-minui

Aliados a essas compl-exidades, tem-se o atrito na i.nterface entre

a matriz de conformação e a peça / e a variação geométrica da peça

conformada.

os métodos de análise da conformação plástica estão

intimamente ].içados aos métodos qe determinação da distri-buição de

tensões e de deformações na plasticidade, com a respectiva

imposição de condições de contorno ditadas pelas solicitações

externas.

o conhecimento dessas distribuições de tensões e de

deformações, tem sido necessário para os estudos e análise da

conformabi.cidade

Nem tudo tem sido fácil na análise dos ..processos de

conformação plástica. Primeiramente porque o próprio

.'''''\
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desenvo].vínento da teoria da plasticidade mostra que ela não está

unificada. Tem-se várias teori.as e modelos, cujas aplicações

dependem dos tipos de problemas a serem analisados. Além rissol
outras di.faculdades .existem: a existência de vári.os tipos de

processos de conformação, em que suas respectivas classificações

variam de pesquisador para pesque.sabor (THOMSENton e BRESCIANlt09);

e o difícil problema .de modelagem do atrito na interface

peça'matriz, que provoca, com sua presenças di.storções nas

respectivas di.atribuições de tensões e de deformações.
Entre os vários métodos de análise das. mencionadas

variáveis de conformação plástica dos metais, dois têm se

destacado como pronissores. o primeiro é o método do limite

supera.c>r (AVTIZURtt3 [1980]) l adequado para o cálculo'das forças e

pressões necessári-as à conformação plástica. Esse método consiste

na aplicação do princípio variacional de PRAZER e HODGE'''t1951lí

em que se postula um campo de veloci.dados de deformação admissível

e pelo emprego da equação de continuidade obtém-se expressões para

o cá]cu].o das deformações. Acrescenta-se a isso a.\l.expressão que

estabelece o critério de escoamento plástico e tem-sel como

consequência, as expressões entre as tensões e deformações. Isso

fornece a potência interna de deformação. Fi,Daluenter uma

expressão variacional é estabe].ecida pela adição da potência

externa fornecida e pela subtração da ootência de atei.to na

interface. o método é analítico por natureza. o segundo método, o

dos E].enentos Finitos, é, também. baseado na aplicação do

princípio variacional, mas no caso/ ele é de natureza basicamente
numérica. Foi popularizado nas aplicações da teoria da

elasticidade e na da análise estrutural. Já a sua aplicação na

plasticidade dos metais sofre grandes restrições, ditadas,
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prlnci.palnente, pelas dificuldades matemáticas; ou seja, devido à

natureza dissipatlva dâ plasticidadep não existe, ainda, uma

formulação variac]ona] comp].eta para os problemas hi.perbó].idos dos

tipos existentes no escoamento de plástico nos sólidos (COMES e

BRESCIANltts [1990]). Também no caso do método dos elementos

finitos, é ainda difícil modelar as expressões da plasticidade dos

metais, pois os mesmos, quando no estado plástico, apresentam, no

comportamento plástico, fortes dependências de suas

ni.croestruturas constituintes. Mesmo com essas restriçõesp

ZIENKIEWICZttó [1977] / discute teoricamente a aplicação do método

dos Elementos Finitos na plasti-cidade. o método dos Elementos

Finitos opera de modo inverso ao do mini.te superiora ou seja, é

imposto ao sólido umá' possíve]. função. de deslocamento, que deve

satisfazer a continuidade e ser compatível dentro de cada

e].ementa. A seguir, são aplicados as sol-imitações externas e as

condições de contornos , uma modelagem para as expressões

constitutivas elasto-plásticas é formulado e, então ,após o

processamento computacional, obtém-se os resultados das

distribuições de tensões e formulações.

outros métodos existem e são bastante uti.lizados, como:

método da energia de deformação plástica uniforme, método da

divisão em e].ementas, método da vi.sio plasticidade e método das

linhas de deslizamentos.

Apesar das limitações dos métodos do Limite Supera-or e

dos Elementos Finitos, ambos são bastante difundidos e sofrem

constantemente importantes reformulações. AVITZUR . e VANTYNE'''

[1982] discutem uma completa análise pelo método do Limite

superior e OH, PACK, KOBAyASHI e ALTANtto [].983] apresentam uma

aplicação do método dos Elementos Fmi-tos, para simular o
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escoamento plástico de metal. no forjamento de uma liga de titânio.
CARTER Jr e LEEttP [].985] apresentam uma análi.se do uso

do método dos Elementos Finitos na conformação por compressão de

um cilindro e um anel, através do programa ADINA.

Acrescente-se quer de todos os métodos existentes, o dos

Elementos Finitos é o mais i.ndicado para a análise de futura na

conformação plástica, segundo uma linha de simulação. Mass no

presente, o mesmo deve ser comparado com os valores possíveis de
serem obtidos através de experimentou .

1. 4. Conformabil i.dade '?lástica dos Metas.s

D].ETERt20 [1984] afirmou que o termo iiconfOFmabilidade"

é, dentro da metalurgia mecânica, de ampla conotação desafiei.va,

mas de defi.feição científica vaga. outros termos na metalurgi.a

também apresentam essa característica de imprecisão, tais como:

dureza, maleabili-jade, ductilidade e outros.
A conformabilidade está intrinsecamente ligada à

ductilidade e aquela ai-nda apresenta um conceito mais amplo do que
+..á dirn+-avnpntQ relacionada com o" processo deesta, pois está dir

confornação plástica.
A ductilidade não é adequada para os estudos de

conformabilidade, porque a mesma é oriunda de um conceito

qualitativo, baseado numa definição ampla/ dada por

DIETERtztE1968] como sendo: VA ductilidade é basicamente a

capacidade de um metal se deformar plasticamente, sem a ocorrência

de futura, num ensaio de oração com corpo de prova normalizado"

Essa definição de ductili.date é subjetiva porque depende de vários

falares, que deverão ser pré-fixados, de acordo com ROGERS'"

inn p Tnaterial metálico, dimensões do corpo de
[1968] , saoque

.'''''\
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provam taxa de deformação imposta no ensaio, temperatura de corpo

de prova no ensaio, nicroestrutura metalúrgica e também do estado

de tensão imposto no ensaio, devido à geometria do corpo.

o estudo da confornabílidade seguiu após .ps estudos de

ductilidade peia aná].i.se e observação dos mecanismos de futuras

dúctei.s. Foi intensa.ficado, principalmente, por McCLINTOCK

[1968] partindo da análise que após a nucleaçãd de trincos,

formavam-se no corpo cavidades ci.líndricas, que entre suas paredes

davam origem a micro corpos de prova de oração, inseridos em una

natriz plastificada de metal. 'Foi construído um mecanisno de

crescimento e coalescência desses vazios, que resul-lavam como

conseqüência a propagação de trincos, levando à futura do

material. Foram pesquisadas por BATESiz3 [198].] r McCLINTOCK

[1971], 1<NOTTtzs [1980] e VAN STONEízó et ali.itÍ985lr questões

relativas sobre como esses vazios são nucleados e seus respectivos

mecanismos.

Às variável.s importantes na conformabilidade sâo:

critério de escoamento p].estico e respectiva tensão limite de

escoamento, taxas dê " deformações, .condições de atrito nas

interfaces, temperatura de conformação plástica, tipo de futura a

se observar, dúctil ou frágil 'e, também, a característica das

nicroestruturas, das quais as futuras dúcteis são altanente

dependentes

Dentro desta revi.são, um dos contei.tos de

confornabilidade a ser aditado será o proposto por DIETER,'" que

defi.ne a conformabi.lidade como sendo o grau de confornação a ser

alcançado num processo de conformação plástica, sdm que haja a

criação de condições indesejáveis no material conformado como:

fra'FllFRq . nÓssilno acabamento superficial, vaza.os internos

108

124

trincos,

.'''\
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e fa].ta de enchimento na matriz.

Essa definição de DIETER é multo qualitativa e uma mais

específica a ser aditada será a de KUHNizr [1978JI na qual a

conformabi.cidade é a quantidade de deformação plástica que pode

ser atingida num processo específico de' conformação plástica de un

metal., sem a correspondente propagação de possíveis trintas

existentes no material

As duas definições de conformabilidade originam dois

pontos de vistas diferentes de análise, mas ambos baseados em

conceitosde ductilidade. o primeiro ponto de vista é o da

definição de conformabi].i.jade dada por DIETERi20, que é baseado

nos estudos dos mecanismos de futura. Destes o mai.s importante é

o proposto por McCLINTOCKioo, para o qual a futura ocorre pelo

crescimento e colapso de vazios dentro de uma matriz plastifi-cada

do metal. Um critéri.o i.ndependente de conformabilidade foi

proposto por COCKCROFT e LATHANizo [].968] / analogamente à energia

de deformação plástica do material, após ser soltei.fado

externamente. Essa analogia ocorre porque o critério é baseado

numa tensão de oração secundária.

Em 1979, OH, CHEN e KOBAYASHltz9 propuseraiü um cri-tédio

de conformabilidade baseado na unificação do critério de futura

dúctil de McCLINTOCK e no de confornabilidade de COCKCROFT e

LATHAM. Em 1988, 7àVAGLIAin ampliou a aplicação do cri.sério de

conformabili.date pela modifi-cação dos critérios de OH, CHEN

e KOBAYÀSHI e de COCKCROFT e LATIAM, pela sistematização de um

procedi.mento que perlüitiu a incorporação de outros mecanismos de

futuras dúctei.s e 'dê outras expressões de tensão versus

deformação, que a tradicionalmente uti.ligada relação de HOLLOMON.

o segundo ponto de vi.sta para a análise da

l
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pe].a

construção de curvas limites de conformabilidade, cujos ensaios

sejam seme].dantes aos próprios processos de conformação plástica

em estudo.

macroscópicos,modelosé baseadoconformabilidade, em

Esse segundo 'critéri.o é um. mapeamento de estados de

deformações , combinando processos e materiais.

KUHNiz7 propõe ainda uma expressão general-i.zada para

aná].ise da conformabi].idade da forma:

confornabilidade W. (nateria].) w, (processo)

W. = função ductilidade básica do material

W, = função do sistema de tensão e deformação imposta no processo

de conformação plástica

A função W. pode ser um critéri.o de futura e isso

permite a introdução-de um terceiro ponto de vista, mas agora

baseado na mecânica da futura não-].i.cear elasto-plástica.

Uma modificação na defi.nação de KUHN da confornabilidade

faz-se necessári.a para introduzir formalnente esse terceiro ponto

de vista:

A conformabi.cidade é a quanta.jade de deformação plástica

expressa em função de uma integral. invariante, que pode ser

atingida num processo específi.co de conformação plástica de un

metal, sem a correspondente propagação de trincos existentes.

A determinação da conformabi.].idade passa agora a ser

procedimento complexos poi-s envolve na análise dq conformação

plástica a avaliação-dp ductilidade e a apli-cação da mecâni.ca da

futura no processo com o objetivo de possa.bi].içar a construção

de diaqramas de conformabi].idade .para as apli.cações industrial.s.

S



40

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Capítu].o l

1. ALTAR, T.; OH, Soo-lk; GEGEL, H.L. Metal Formíng; fundamenta.Zs

âJDd applícatíons;" Meta].s Pack, Amçrican Society for Metais,

1983 .

2. HALL, R. The Mathemat:ica.Z' Theory of Plastícity. oxford.

Clarendon, 1950. P.128-160

3. couLOMB. c.A. Mémoires Mathenatics et Physícs, 7 (343)/ 1773

ln: HALL. R. op. cít. , ref. (2) - capítulo 1, P.1-13.

4. PONCELET, J.V. [1840] & RANKING, w.J.M. [].856]. In: HALL, R.

op. cít. , ref. (2) - capítulo 1, P. 1-13

5. FRESCA, H. sur I'encoulement des corpo sob.ds soumis à de for

te pression. Compões Rendas Hebdomadaíres des.séances de

I'.Àcademie des Scíences, Pauis, gg:754, 1864.

6. SLATER, R.A.c. Eng:íz)eeríng p.Zasticity: theory and applicatíon

to meta.Z forming processes. London, McMi].lan. 1977

7. HUBER, M.T. Czasopismo techniczne, 22(81)/ 1904. apüd JOHNSON,

W. & MELLOR. p.B. Engíneeríng P.Zastícíty. Chichester, Ellas

Horwood, 1983

8. SAINT-VENANT, B Mémoire sur l/établissement intérieurs opéres

dana les corpo solidez ductiles au dela des limites ou

]./élasticité pourrait les ramener à leur premier état

Compões Rendas Hebdomada:ires des Séances de .Z'.Àcademíe des

s=íences, Paria, Z0:473, ].870.

g. LEVA, M. Mémolre sur les équati.ons générales des mouvenents

intérieurs des çprps solids ducti-les au dela des limites ou

l/élasticité pourrait ].es ramener à leur prender état

Compões Rendas Hel)domadaírçs des Séances de .Z'.Àcadem.ie des

scíences, Paria, 70:1323, 1870.
nm KP.nMA.N. T. Zur theori.e der spannungszustánde& VAHAAR,10



in plastischen und sandartigen medien. Gõttínger Hachríchten

Mathematísch - physíka.Zísche K.passe. Gõttinger, Z:204-218,

1909.

VON PISES, R. Mechanik der festen kõrper. In: Plastich
Defornablen Zustant. Gõtt\nger Hachrichten, Mathematish -

physíkalische classe, Gõttingen, 582, 1913. Apud: SLATER

R.A..c., op. cít. , ref. (7) - capítulo l

HENCKy, H.z. zur theorie plastischer deformationen und der
hierduch i.m material hervorgerufenem nebehspannunger

Zeitschrift ftir Angewandte Mathemati.k und Mechanik, Berli.n,

4:323. 1924. 1n: SLATER, R.A.c. OP. cít.r ref. (7) e HILLI

R. op. cít. ref. (2)

PRANDTL, L. über de hãrte plastischer kõrper im plastisch
deformablem zusbant. Gõtti.nger Nachrichten , Mathematisch

Physikalische classe, Gõttingen, 74/ 1920. ]n: H].LL, R. OP

cít. , ref. (2)

über eini.ge statisch bestimmte falte des

gleichgewi.chás in plastischen Kõrpen. Zeitschri.ft ftir
Angewandte Mathematik und Mechanik, Ber].in, 3:241, 1923

In: SLATER, R.A.c. OP. cít. , ref. (7)

GERINGER, H. Beitrag zum vo]].stãndigen ebenen plasti.zitàts

problem. Proceedíngs. 3rd Internacional Congress of Zpp.lied

Mechanícs. Stockholm, 1930. vo1. 2. P.185.

yON KÁRMÁN. T. Beitrag zur theorie des walzvorganges.

Ze.itschríft für ..Àngevandte Mathematik und Hechanik, Berlin,

5:130, 1925.

SACAS, G. Beitrag zur theorje des ziehvorganges; Zeitschríft
dtP Kathematík und Nechanik. Bérlin, 7:235

1927

f

l

l
.Angevanftir

11

12

13

14

15

16

17



42

18

19

sIEBEL, E. The p].astic forming of metais. q'ranslated by
HITCHCOCK. Stee.Z, Oct.16, 1933/May 7, 1934.

CARRIER, G. F. and PEARSON, c. E. Partia.Z Dífferentíal

Equatíons: theory and technique. 'New York, Academic Pressa

1976 . pp. 75-39 e 227-256

KACHANOV, L.M. Fundamenta.Zs of the Theory of P.lastícíty

Moscow, Mir, 1974 . pp. 148-342

LUDWICK, P. Elemente der Technologischen Mechanik, Berlin,

Verlag Julius springer, 1909. ln: KACHANOV, L.M. OP. cít

ref. (20)

HOLLOMON. J.H. Tensile deformation. Transactions of .MIME,

162:268-290, 1945.

vice, E. The relata.onship between stress and strain for

homogeneous deformation. The Journa.Z of the Instítute of

Metais, 74 : 537-562, 1948.

swIFT, H.W. P].astic instability under p].ane stress. Journa.Z of

Mechanícs and Physícs of Solíds, 1(1):1-18/ ].952

RAMBERG. W. and OSG00D, W. Description of stress-st;raid curves

by three parameters. N.ÀC.À TN 902, Jul.1943.

KLEEMOLA, H.J. and NIEMINEN, M.A. On the atrai.n-hardening

parameters of meta]s. Meta].lurgical TransactÍons, 5:1863-

1866 , Aug. ].984

PRAGER, w. on isotropic naterials with conta.nuous transe.tion
fron e].astic to plasti-c skate. 5th Internatíona.l Congress

of .Àpplíed Mechanícs, Cambridge, MA, 1938. PP.234-237

BAUSCHINGER, J über di.e Veràndenung der Elast.jzitãtsgrenze

und des Elastizitâtsmodul-s Verrschiedener Metalle,
lnnl. nn.289-348. In: ZYCZKWOSKI, M. OPci.vi].ingineur,

cít. ref.(29)

20

21

22

23

24

25

26

27

'''''\.

28



P""'\

.'''\

43

29

30

ZYCZKWosKI, M. Combíned l,oadings .ín the Theory of P.lasticíty

Varsovia, PWN-Polish Scientific Publishers, 1981

MASSING, G. Zur Heyn'schen Theory der Verfestigung der Metalle

durch Verborgen ElastiscPer Spannungen . W'íssenschaft.Z.ache

yerõffent.Zichungen Síemens Konzern. .!(] ) l 1923.

ABEL, A. and MUIR, H. The Bauschinger and stacking fault

energy. Phy.Zosoph:ic Hagazíne, .êZ(3) :585-594, ].973.

LEVA, M. Mémoire sur les équations générales. Cohptes Rendas

Hel)domada:ires des Seances de .I'.Academíe des Sc:íences, Paria

70:].3 23-1325, 1870.

VON MÊSES, R. Mechani.k der festen Kõper im plastish

deforlnablem Zustand. Gõttínger Nachríchten, Hathematísch

Physika.Z.ísche K.passe, 1(4) :582-592, 1913.

PRANDTL,L. Spannungsvertei].ung' in plastischen Kõrpern

Proceedings of lst Internacional Congress of.. Mechanics

Delft. 1924. pp.43-54. op. cít. Ref. (20)

REUSS, A. Berücksichti.gung der Elastichen Formàderungen in der

p].astizitâtstheorie . Ze.ítschr.ift ftir .4ngeb'andte Mathematík

und Hechaník, Berlin, 19(3):2õ6-274, 1930.

DIETER, G.E. Mechas.íca.Z Neta.Z.Zurgy. 2.ed. New York, McGraw-

-Hi11 , 1976 .

NADAJI, A. Theory of FJ-ow and Fracture of Solids. New York,

McGraw-Hi11, 1950. vol.l

LODE, W. Versuche über den Einfluss der nittelere

Hauptspannung fur Angemandte Mathemati.k und Mechanik

BerJ-in, vo1.5, 1925. op.cít. in Zyczkowski. Ref.29

VON MllSES, R. Mechanik der Plastischen Forpànderung von

Kri.stallen. zeítschr:íft für .Angevandte IfathematíR und

Hechan.ÍX, Berlin, 8(3):161-185, 1928

f

l

n

l

31

32

33

34

35

36

37

38

39



P''-\

.'''\

/'\.

''''\.

44

40

41

42

NADAM, A. Der Beginn des Fllessvorganges in einem mordi.ertem

star. Zeitschríft für ÀngevandteMathematíkund Mechanik,

Ber[i.n, g.(õ):442-444, ].923. .

LyUSHIN, A.A. Some prob].ems of plastic deformations, (i.n

Russian) , PM M-Prík.Zadnaya Matematíka í líechanika. Moscow

7(4): 245-272, 1943 .

Relation between the Saint Venant-Leva-Mêses theory

and the theory of small-elastic-plastic deformations. (in

Russian). PMM-Prí.Zacinaya Matematíka í MechaníRa. Moscow

9(3 ):207-218.

Theory of plasticity at simple loading of the boda.es

exhibi.tina ,plastic hardening (in Russa.an) r PMH-Fria.Zadnaya

Matematíka í Mechanika, Moscow/ 11(2):291-296, 1947

on the theory of small e)astic-plastic defornations

(in Russian) , PMM-Fria.ladnaya MatematíR í Mechaníca. Moscowf

l0(3 ):347-356, 1946.

HILL, R. Theoreti.cal plasti-cita of tectured. aggregates,

Cambridge phylosofical Society

l
f

r

q

London,ed3

SolídsP.ZastícPerfect.Zyofory

meta b

43

44

45

Mathematical Proceedings of

85:179-191, 1978.

GOL'DENBLATT, 1. 1. Some proa.Zeros of the hechan:ics of

deformar).Ze med.ia. Holland, Noordhoff, 1962.

ZIENKIEWICZ, O.C. The f:imite e.lement method

McGraw-Hi11, 1977

PRAGER, W. and HODGE, P.G. The

London, Chapman 'Hall , 1951

AvITZUR, B. Neta.ZFormíng; processes and analys.ís. NewYork,

McGraw-Hi11, 1968.

DRUCKER, D.c. Stress-strain relations in the plastic range of
.- .v,.,..-{«.õn+-e an haç:lc conceots. EIRllCH. F.R.

46

47

48

49

50



.''''\

45

(editor). Rhoelogy-theory and app].ications, Acadelüic Press,

vo1.1, ].956 . PP'. ê17-226

D.c. A definition of stable inelastic material

Journa.Z of apl.lied Mechaníçs/ .êÊ(i) :lO1-106, 1959

52. KOJITERI w. T. Stress-straln I'elatlons, unzqueness and

variationa]. theorens for elastic pl-astic materi.a].s with

singular Viela surface. Qualíty Journa.Z of Ãpl.lied
Mathematícs, 3(3):350-354, 1953.

53. HENCKy, H. t)ber die forra des Elastizi.tátsgesetzes bei Ideal
E].astischen Stoffen. Zeitschrift für Techni.sche Physík

9:214-223. 1928.

54. NADAM, A, Plastic behavoi.ur of metais in the satrain-hardening

range. kart 1, Journa.Z of .Àpp.lied Physícsl 1:205-217, 1937

55. HIRTH, J.P. and LOTHE, J. Theory 'of dís.Zocatíons.. New York,
McGraw-Hi11, 1968. PP.1-57

56. MÜGGE, o. OP.cít. in HIRTHTJ.P. and LOTHE, J., Ref.55, P.3.

57. LOVE,A.E.H. The Mathematíca] theory of e.lastícíty. Cantbri.dge

University. Cainbridge,1927, artigo 156A. PP.150-235.

58.NABARRO, F.R.N. Theory of crysta.Z dis.locatíen. oxford,

Clarendon Press, 1967. PP.1-52

59. TAyLOR,G.l. Mechanism of plastic deformation.l of crystals.

Proceedíngs of Roça.Z series À]45. (362)r 1934. OP.Cit. i'n

NABARRO,F.R.N., Ref.58. pp.5-7

60. OROWAN,E. Zeitschriff für Physik. Berlin, vol

1934. OP.cít. in"NABARRO, F.R.N.' Ref.58, PP.5'7

61. POLANy, M. Zei-tschri.ft für Physik, Berlin, vo1.89, 1934,

P.660. OP.c.it. in NABARRO,F.R.N., Ref.58, PP.5.-7

62. FRENKEL, J. Zeitschrift für Physik, Berlin, vo1.37,
t in nTR'rH. J.P. and LOTHE. J. Ref.55

l

634.89, P

q

/
op5721926 , P

51

./''\



46

PF.P. Q ' /

63. MACKENZIE, J.K. Tese de Doutorado não publi.cada, Universidade

de Bristo]., Inglaterra, 1949. op.cít. in HIRTA,J.P. and

LOTHE,J., Ref.55, p.7

64. BRENNER, s.s., in DOREMUS, R.H. et alia... (editora), Grob'th

and Perfection of Crusta.Zs. New York, John Wiley, 1958. P.3.

65. BURGERS, J. M. Proceedings Kon. Ned. Akad. Wetenschap/ vo1.42,

1939, n.378, OP.cít. in NABARRO, F.R.N., Ref.58, pp.1-16.
66. ESHELBy, J.D. The coninuum theary of latti.ce defects in

SEITZ, F. and TURNBULL, D. Solíd phys:ics.- New York,

Academia Press, 1956. vol.lll, PP.79-144.

67. yoLTERRA, V. Ann. Éc. Nora. Sup. vo1.24, 1907, PP.400. OP.CÍt. i

ESHELBY,J.D. Ref 66, pp.90.

68. SOMIGLIANA,c. Att.}.Accad.Nazi. Lancei Rend. Classe Sci. Fis

Mat. e Nat. 23(1), 1914. op.cít. in ESHELBY, J.D. Ref. 66,

1956 . PP. 89-91

69 . Id. ll)id. Ref. 58, pp.

70. ; . PP.53-119

71. NOETHER, R. Invariante Variations Probleme Gõttinger
Nachrichten, Mathematisch. physikalísche K.lasso,vo1. 2 ,1918,

P.235, op.cít. i.n KNOWLES,J.K. and STERNBERGI E.; On a
classe of conservation loas in linearized and rinite

elastostati.cs. .Àrchíve for Racional Mechanícs and .Àna.Zysís,

44(3 ):187-2111 1972.

72. CUSHING, J.T. Applied Ànalytical MathematícS for Phys.íca.Z

Scíentísts. New York, John Wi.ley,' 1975. PP.251:257

73. RICE, J.R. A path independent integral and the approximate

analysis of strain concentration of the ASMA. Journal of
,4nnlied Mechas:Ícs, 35(2):379-386, 1968.

20 21

{

'

/'''"\

fP"'....

p'n..

P'''''"\

.'''''\

p'''\.

l



47

74. CHEREPANOV,G.P. crack propagation in continuous media. Journal

of .App.lied Mathematícs and.Hechanics (English translation of

movi.et Journal PMM)l :l(3):504-5t2, 1967

75. SANDERS, J.L. on the Gríffi.th - lrwin fracture theory

Translatíon of Àpp.lied Mechanics, 27(2):352-353, 1960.

76. BEGLEy, J.A. and LANDES, J.D. The J-integral as. a fracture

criterion. In: ASTM Fracture Toughness, Proceedings of the

1971, Nacional synposium on Fracture Mechanics, Pare ll

ASTM-STP-514, .Àmerícan Society for Testíng and Matei.ía.Zs,

1972 . PP. 1-20

77. HUTCHINSON, J.W. .Singular behaviour at the end of a tensile

crack in a hadening material. iourna.Z of tbê Hechnícs and

Physícs of So.líds, 16(1):13-31í 1968.

78. . P].astic stress and strain. Journa.Z of the Hechanícs

and Physícs of So.Zíds, 16(1):337-347, 1968.

79. RICO, J.R. and ROSENGREN, G.F. Plane strain deformati.on cear a

crack tip in a poder'law hardening naterial-. Journa.Z of the

Nechan=ícs and Physics of So.Z:íds, l.g(1):1-121 1968.

80. KNOWLES, J.K. and STERNBERG,E. On a class of conservation law

in linearized and fi.note elastostatics. ÀrchíT'e for Racional

Hechanics and .Àna.lysís, âl(3):187-211/ 1972

81. BUDIANSKY, B and R].CE, J.R. Conservation laws and energy

-realease rales. Trens.lat:tons 'of the .ÀSHE/ Journa.Z of

.Àpplíed Hechanícs, J0:20a--203, 1973.

82. AOKI, S.; KlsHIMOTO,K and SAKATA, M. energy flux i.nto process

regi.on in e]astic-p].astic fracture problema: Engíneeríng

Fractura Mechas:ics, 19(5):827-836, 1984.

83. FUNG. y.c. Foundatíons of se.líd mechanícs. New Jersey,

Prentice-Hall, Englewod Cliffs, 1965. PP.31-182



48

84 GRIFFTHS, A.A. The phenomenon of fupture and flor of solids.

phí.Zosophíca.Z Transactíons of Roya.Z socíety, London, 221A

163-198, 1920.

INGLÊS, c.E. Stress in a plate due to the presente of cracks

and share corners. Trens.Zatíons of the Instítute of Nal'a.Z

Àrchictets, 60:219-230, 1913.

FARTOU, v.Z. and MOROZOV, E.N. E.lastíc-P.Zastíc Fractura

Hechanícs, Moscow, Mi.r, 1974. pp.].5-36

PACK, R.A. Procedíngs of Physícal Socíety of London, 58:729,

1946

MOTT, N.F. Engíneer:ing, IÉ1:16, 1948.

OROWAN, E. Energy cri.teria of fraca

Supplement, Zg:1575-1605, 1955.

WILLIAMS, M.L. on the stress distribution at the base of a

stationary crack. 7'Fase.Zatíons of the .ASSE, Journa.Z of

..4pl.lied Hechan:ics, 24:109-114, 1957

IRWIN, G.C. Analysis of stresses and strains cear the end of a

crack tranversing a plane. Trens.Zatíons of the .ASMA, adorna.Z

of Àpp.lied Mechanícs, 24:361-364, 1957

SNEDDON, l.N. The distribution of stress in the peighbourhood

of a crack in an elasti.c solid. Proceedíngs of Roya.l

socíety .À, London, 1946. PP.229-260

ASTM Standard tese methos for Jucl a measure of fracture

toughness. 1989 .Ànnual Book of .ÃSTM Standard. vo1.03.0].

Àmerícan Socíety for Testíng and Materna.Zs, . philadelphia,

1989.

PARKER. A.P. The Mechas

spon, 198]. . PP. 28-39

We.Zdíng Researchure

l

l

London,and Fat.íqueFracturaoflcs

85

86

87

88

89

90

91

.'-''x
92

93

94



49

95. SHOW,- M.c. A criEiaal review of nechanical failure criteria.
Trens.Zactíons of the ÀSM.E, Journa.Z of Enginnering Matei.ia.Zs

and Techno.Zogy, 106:2]-9-22ê, ].984.

96. McMEEKING, R.M. Finite defornation analysis of CFack tip

opening e]astic-p].astic materiais and implications for

fracture. Journa.Z of Mechanícs and Physícs. of Solíds,

25:357-381, 1937

97. BEGLEy, J.A. and LANDES, J.D. The J-integra]. as a fracture

criterion in ASTM, Fracture Toughness. Proceedings of the

Nacional Synposium on Fracture Mechanics, part llr 1971

ASTM STP 514, .Amerícan Socíety for Testing and Hatería.Z,

1972 . PP. 1-20

98. RITCHIE, R.o. why ductile fracture Mechani-cs. Transactíons of
the ASMA Journa] of Engíneeríng Matei.ia.Zs and Techno.Zoar

l05 : 1-7 , Jan. 1983 .

99. WILSDORF, H. G. F. The ducti].e fracture of metais: a
microstructural vier point. Materna.Zs sc.vence and

Engíneeríng, !g.:1-39, ].983.

100. McCLINTOCK,F.A. A criteriopn for ductile by bhe growth of

foles. Translactíons of the .ÀSHEí Journa.Z of ÃP.l.lied

Mechanícs, 90:363-371, Jun.].968.

101. KNOTT, J.F. Micromechani-sms of fibrous crack .extension in
'l r\ n r\ nn Q ') '7

engineering alloys. Metal Scíence,

102. IRWIN, G. R. Fracture Mechanics. Methals Handb

vo1.8. Mechaníca.Z Properties, 1985. PP.440-464

103. 1<EIM, E and MtJLLER, G. Non]inear anal.ysis of fracture
' p-\ .-\ / n / A \ . -7 ') -7.

mechani.cs pr

-743, 1989

Aug

336

edook 9 f

computer rucanoblems



50

104

105

BROBERG, K.B. Crack growth cri.teria and nonline fracture

nechanics. Journa.Z of the. Mechas:ics and Phys:ícs of So.Z.íds.

].9:407-4].8. 1971

AOKJI, s.; KISHIMOTO, K and SAKATA. M. Energy realize rate in

e].asti.c-plastic fracture problens. Transactions of the

ÀslfE, Journa.Z of .Àpp.lied Mechanics, 48:825-829, Dec. 1981

K].SHIMOTO, K; AOKI, S. and SAPATA, M. on the pata independent
+-.,.,.-.an .l F'n«{nPPTÍDH Practtlre Mechanícs, 13:841integral

1980.

BRUST JR, F.W. 7'he use of nev pata índependent integrais ín

e.Zastíc-p.Zastíc and creep fractura. PhD Thesis, Georgia

Institute of Technology, Nov. 19'84.

THOMSEN, E. G.; GANG, C: T. and KOBAYASHI, .S. P.Zastíc
Deformatíon ín Neta.l Processíng. New Yorkí MacMillan

1965 . PP. 158-216

BRESCIANI FILHO, E. (coord.) Conformação P.Zástíca do

Campinas, SP, Editora da UNICAMP, 1986. PP.86-101

JOHNSON, W and MELLOR, p. B. Engíneeríng P.Zastícíty

Chichester, England, Ellas Horwood, 1983. PP.23-27

POLUKHIN, p.; GORELIK, s. and VORONTSOV, v. Phys.íca.Z

pr.íncip.les of P.lastic l)eformat.íon. AFANASYEV, V. (tradu-

tor), Moscow, Mi.r, 1983. pp.180-218

KACHANOV, L.M. Fundamenta.Zs of 'the Theory fd Plastícíty

Moscow, Mir, 1974 . pp. 48-105

AVITZUR, B. Meta.Z Forra.ing: the app.lícat.íon of .Z.ímít ana.Zysís

New York, Marcel Dekker. 1980.

PRAGER, W. and HODGE, p.G. Theory of Perfectly P.last:íc

solíds. New York. John Wiley, 1951
PTT.nn R Prníeto e ana.Zzse da

l

l

MetaisS

BREECOMES, e /

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115



H'

conformação plástica dos meta.ís pelo método dos elementos

finitos não-.Z:íneares. Trabalho a ser apresentado no IV

simpósio de conformação p].estica dos Metais,a ser realizado

de 26 a 28 de novembro de 1990, na Escola Politécnica da

Universo.date de São Paulo, SP

ZIENKIEWICZ, O.C. The rinite E.Zement Method - Chapter three

General.izati.on of the rinite E].ement Concepts - Weighted

Residual and vara.ational Approaches. london,. McGraw-Hall,

1977 . PP. 42-92

AV].TZUR, B. and VAN TYNEI c.J. Rins forming an upper bound

approach. Pare 1: Flowpattern and calculation of poder;
Pari 2: Process analysis and characteri.stics; Pare 3:

Constrained forgi.ng abd jeep drawing appli.cations.

Transactíons of the ÀSHEr Journa.Z of Engíneeríng for

lndustry, !Q4: 231-252 , 1982

OH, S.l.; PARA, J.J.; KOBAyASHI, s. and ALTAR, T. Application

of FEM modeling to si.mulate metal fiou in forging a

titanium alloy engi.ne disk. Transactíons of the .ASMA

Journa.l of Engíneeríng for Industry, 1.9::251, 1983.

CARTER JR., w.T. and LEE, D. A rinite element analysi.s of

cylinder and ri.ng compression and its experimental

verification. dbHputer and Struc.Lares, 3.1(t/2) :1-19/ 1985.

DIETER, G. Chapter l - Overview of workabílity. In: DIETER,

G. (ed.) vorkabí.Z.ity Testíng Techníques. .Metais Pack,

Amerlcan Society for Metais, 1984. P.1-20

DIETER, G. Introduction to Ductility. ln: 'PAXTON, H.W.

Ducti.lity. Metais Pack, Ohio, American Society for Metais,

1968. PP.1-30

ROGER, H.c. The effect of material variables on ductility

l

116

117

,'''''\

118

119

120

121

122



52

In: PAXTON, H.''W- DuctÍ.Zíty. Metais Pack, Ohio, Àmerican

Soa.ety for Meta].s, 1968. PP.3].-61

BATES, R.C. Mechanics and üechanisms of fractura. In: TIEN,

J.K. and ELLIOTT, J.F. (eds.) The Metallurgi.cal Treatise

Presentations at the USA-china Bilateral Conference

sponsered by the Metallurgi.cal Soa.ety of 'the MIME the

American Society for Meta].s and chinese Society of Metais

MIME, New York, 1981. pp.551-570

McCLINTOCK. F.A. Plasticity aspecto of fracture. In:

LIEBOWITZ, H.(ed.) Fracture; an adl'anced treatise. Acadenic

Press , 1971 . vo1 . 3 . PP. 47-158

KNOTT, J.F. Micropechanisms of fi-brous crack extension in

engineering alloys. Meta.Z Scíence, Aug/Sep.1980. pp.327-336

VAN STONE, R.H.; COXA T.B.; LOW JR., J. and PSIODA, J.A

Microstructural aspecto of fracture by dimpled rupture

Internationa.l Meta.Is Rel''íeví 20(4):3.57-179, 1985.

KUHN, H.A. Workability testing and analysis for bulk forming

processem. In: NIEMEIER, B. A.; SCHMIEDER, A.K. and NEWBY,

J.R. (eds.) Formability Topics-metalic materiais. ZSTM STP

647, American Society for Testing and Materiais, 1978. PP.
206-219

COCKCROFT, M.G. and l.ÀTHAN, D.J. Ductllity and Work

Meta].s. Journa.Z Instítute of Neta.Zs, 96:33, 1968.

OH, S.l.; CHEN, c.C. and KOBAYASHI, S. Ductili.ty fracture i.n

axisyinmetric extrusion anel drawi.ng, part 2: çrorkability in
extrusion and drawing. Transactíons of. the .ÀSHE, Journa.l of

for Industry. IO1:36-40, 1979.

/

ofaboli.ty

Eng:íneeríng

123

124

125

126

127

128

129



P"'\

lp''\.

53

2 ESTABELECIMENTO DO PROBLEMA

2.1. Definições

Não se passou muito tempo desde que TEGART' [1968]

caracterizou as propriedades da conformação plástica de um

nateria[ metal.ico, como sendo constituído de duas partes: a

resistência ao escoamento plástico e a ductilidade. A resistência

do escoamento plástico determina a capacidade do equipamento

necessári.o para a operação de conformação; e a ducti.lidade

estabe].ece a máxima deformação plástica permitida, sem que haja

ocorrênci.a de fraturag' ou trincar .

COCKCROFTZ [1968] defina-u da seguinte forma o conceito

de conformabilidade plástica: é 'a máxima deformação Imposta a um

naterial metáli.CO, por un processo de conformaçãor sem que ocorra

o surgimento de trincos visíveis. Esta definição.. relaciona a

deformação plástica com a distribuição de tensões devido às

solicitações externas, impostas pelo processo de conformação.

Segundo NIEMEIER e NEWBY3 [1978]/ essas .definições não

passam de conhecimentos intuitivos sobre a conformabilidade

plásti-ca, no sentido de que conformar um metal para uma nova

forma, consistia na transição da conformação de uma forma obtida

anteriormente. - «

um bom método de determinação da conformabilidade deve

considerar os mecanismos de propagação de trincos para se evitar o

máximo possível, os de tentativas e erros.os nétodos de

determinação e avaliação da CORRO:Uãbj-lidadeí baseados nas

definições de TEGARTte coCKCROFTz não consideram os mecanismos de

futura de VAN STONE4 e colaboradores [1985]
; ,-'.n=1 ..,l-.Fino a conformabilidade como sendo umaDIETER
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propriedade conplexar que tenta avaliar a ductllidade bási.ca de um

materi.al, submetido a 'um estado de solici.tação externa i.aposta por

um processo, tal que o objeti.vo seja o desenvo].vimento de um

critério de futura.

A definição de DIETERs, elimina o empirisno no estudo da

conformabilidade e estabelece uma base tecnológica paul

principalmente, permitir a construção do critéri.o de

conformabilidade por analogia energética proposto por COCKCROFT e

LATF[AN' [1968]

2.2. O Problema

Na generalização da definição de conformabilidade, sem a
ta nor DIETER. surqe o problema objetoviolação da defi

deste trabalho.

A confornabilidade é. uma propriedade complexas que

medi.ndo a ductilidade básica do materia]. metáli.co, em um processo

de conformação plásti.ca, pode ser avaliada pela ;aplicação das

propriedades invariantes do material, de modo que, após a nuclea-

ção de trincos, estas propagam'se provocando uma variação de

energi.a no processo, associada a uma taxa de liberação de energia,
nela formação de superfícies livres no material

feição.peopos

/'''\.

,."'''\
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2.3. Objetivos do presente trabalho

É objetivo. deste traba].ho modelar e estabelecer

procedimentos experimentais para permitir a construção de mapas de

conformabili.jade plástica dos pletais, através da mecânica da

futura não-linear elasto-plásti.ca,e por meio de'. ensaios de

compressão de corpos cilíndricos padronizados



É objetivo também, avaliar anali.tlcamente as li.notações

da teori.a gera] da p].asticidade e as razões da impossibilidade de
obter-se curvas de confornabi.cidade,através dela, mesmo com a

aplicação dos métodos variacionais disF;bnívei.s .

Este trabalho deve, ainda, proporcionar o surginento de

uma metodologia de ensaio, apresentando um elevado grau de rigor

técnico,e sendo de baixo custo e si-mples para ser reagi.zado com

os equipamentos comuns de pequenas instalações industri.ais.

l

2.4. Justificati.va

O processo de conformação plástica dos metais é hoje un

dos mais difundidos processos de fabricação mecânica.

Empreendimentos industriais de grande ou pequeno porte/ dele se

utilizam para a fabricação de peças e produtos acabados ou

sem-acabados, com os naif variados ti-pos de materiais

netálicos, que apresentem uma ducti-lidade aceitável, algunas
vezes estebelecida para valores de redução de área no ensaio de

tração, acha de 208.

A possibilidade do processamento do material metálico

pela confornação plástica é garantida pelos valores de

propriedades mecâni-cas, obti.das em ensaios de traçãor compressão

e torção padronizados. Mas/ a melhoria nas propriedades mecânicas,

na qualidade, no acabamento, além de um alto grau de conformação a

ser obtido, depende da propriedade da conformabilidade plástica.

Essa propriedade da conformabi.lidade, para ser realista,

deve ser obtida através"de mapas construídos a parti.r de valores

obti.dos em ensaios representativos dos processos, mesmo em escala

laboratoria].

l

q



Uma condição extremamente severa de confornação

plástica e possível 'de. ser anal.usada, tanto analítica, quanto
experimental.neste, é o ensaio de compressão de corpos de provas

cilíndricos padronizados, representativo para simular o forjamento

de farugo cilíndrico em matriz aberta e planar sob as mais

variadas condições de carregamento, atrito e temperatura.

como a mecâni.ca da futura trata dos problemas de

Ez9Dagagãa ds. Erj:naus. e não de sua nuc].eação , como utili-zada nes-

te trabalho ; e,considerando que os ].imi.tes de conformabilidade,

construídos através de ensaios, são baseados no sliz:gj:Benta ds.

trintas ou na futura dos espécimens, é um tanto previsível que as

nduas" estejam de algum modo acopladas. Esse acoplamento, como

observar-se-á, estará -dlretamente vinculado às integrais invari.an-

tes
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3. UECAWZCX DÀ CONFORMAÇÃO PLÁSTICA DOS METAIS

3.1. Conceitos Fundamentais

Na análise da conformação plástica, segundo JOHNSON

e MELLORi, convenciona-se que o processo é considerado como traba-

lho a frio se a temperatura do sólido for inferior a 30% da

temperatura de fusão do metal base, o constituinte en maior

porcentagem em peso na li.ga; portanto, essa temperatura deve ser

abaixo da temperatura de recristalização dessa liga.

No processo 'a"quente ,acima ça temperatura de recrista-

lização, os mecanismos de deformações serão termicamente ativadosl

tornando muito mais complexas as avaliações analíticas e

experimentais. contudo, é necessário estabelecer relações

constitutivas entre tensões e deformações na plasticidade dos
b.:. '-..n rlPVQH ser vá].idas tanto para o trabalho a frio comometais q

a quente

\
d

dt

A expressão mai.s geral já proposta por OR['ANDERzl que

estabeleceu as influências da variação da entropia na ativação

térmica por difusão; POLIUKHIN3,que inca.uiu os mecanismos de

deformação por modificações nas estruturas granulares; e por

GAROFOI.,Oió, que incluiu a taxa de deformação, segundo os

mecanismos de fluência, é da forma:

Zk (o,T,s) aTJ ('l',s) exp

dispersão e.de graoPtamanho

t. variável de evolução

K representa o K-ésimo mecanismo de deformação

Ck : censor de defornações

z. : parâmetro microestrutural caracterizando as influências de
n; ,.+ +..aAÃn dÊ Uma 0U

3 .1
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mais fases constituintes; densidade,

dimensões das discordâncias.

ak . tensos das tensões verdadeiras-

AH. : energia de ativação verdadeira.

T: temperatura absoluta.

R: constante universal dos gases.

l

l

distribuição e

As representações gráficas da expressão (3.1) propostas
dnç; mecanismos de deformações

por ASHBYs, são denominadas de mapas

e são de grande utilidade na prática.

GAROFOLo4 indicou como limite para um processo ser

avivado termicamente como sendo dado pela energia de ..auto-difusão,

a. = 338 TfuFqo,bétal
base

válida para
0,46

o processo de conformação é considerado 'a fTior de

acordo COm GANDHI e ASHBYo [1979]P se

T < (0,3 a 0.5)

A construção dos napas dos mecanismos de deformações,

segue o sugerido por ASHBY7 et alia ,'para metal.s e ligas. As

relações de tensão versus deformação válidas para a análise dos

processos de confirmação a quente são obtidas através dos mapas

dos mecanismos de deformações. Esses mapas foram propostos por
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à.SHBY em .L y / z

MILLER e LANGDON generalizaram a construção desses napas

de deformações, apresentando as duas seguintes expressões , obtidas

da equação 3.1

-- l#l l#l l-bl'

l l ll-tl";

3 . 2

CAT

e

BT : 50 lIDo(gb) exp
:3 . 3

sendo:

n: constante do material relacionada com a sensibilidade à taxa de

deformação

D : falar de frequência rel-acionado ao coeficiente de difusão

Q: energi-a de ativação

R: constante universal dos gases

T: temperatura absoluta

G: módulo de cisalhamento

K: constante de Boltzmann

A.: constante adi.mensional

Os subscritos l e gb, referem-se aos parâmetros de

difusão de rede e de contornos de grãosí respectivamente. e os

subscritos AT e BT indicam que os processos estão ocorrendo em

altas temperaturas e baixas temperaturas , respecti.valente

Na tentativa de correlacionam dados experimentais CRt

diferentes temperaturas e taxas de deformações/ levaram ZENER e

HOLLOMON9 a proporeml desconsiderando a influência da

TnlCFOeStrutura, o seguinte

0

ae:....Lance : f(Z) : fÍê exp I''xel}l RT)j
3.4a
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z: parâmetro de ZENER-HOLLOMAN

DADRAsto procurou uma. relação funcional mais amplas

segundo o modelo proposto por SELLARS e TEGARD:'l onde

Z = A [sen(ha .)] n' 3.4b

A, CE e n' são constantes materiais ajustáveis, após

obtidos experinenta].mente

A expressão de DADRASI em função do parâmetro de ZENER e

HOLLOMON, é do tipo:

valores

...B 3.4C
c' = KZ

para K e B: ser também obtidos por experinentos. As relaçõs das

equações 3.4a/ 3.4b e 3.4cr apesar de simplesr não consideram a

influência da temperatura, principalmente para processos a quente

As relações de MILLER e LANGDON, equações 3.2 e 3.3í

correspondem en termos genéricos, às expressões de

superplasticidade dos metais, formuladas por SHERBY e WADSWORTH''r

como sendo: m

[e -p ] Q ] ] ' '>)
3.5

cr : tensão efetiva

é: taxa de deformação efeti.va

G: módulo de cisalhamento

R: constante universal dos gases

f(s) : função da nicroestrutura, representando as influências do
h. dn tubarão e densidade de

tananho de grão/ tamanho

discordâncias.

m: parâmetro de sensibilidade à taxa de deformaçãoí

m = O,]. para baixa taxa de deformação

m = 0,5 para alta taxa de deformação
dõf.,rmRcão Olástica é

l

temperatura nadainf].uência
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considerada como sendo um fatos acessório, caso o processo seja

isotérmico. As modificações observáveis no comportamento dos

nateriais metálico levam a um processo com ativação térmica. Caso

haja a ocorrência de variações significativas na temperaturas a

mesma deve ser considerada como uma variável independente

PRAGERtz propôs um nétodo de análise para deformação

plástica, com a seguinte superfície de escoamento:

F(a,j ' cTJ ' WP, V) = O

cr..: censor de tensões

cp.: censor de deformações plásticas

wP: densidade da energia de deformação

T: temperatura

sendo:

3.6

gg

"' - .r: «;, . 'i,
Na superfície de escoanento não ocorre variação no

traba].ho plástico e na deformação plástica, tal que
d c' = 0

3.U

então

.e Ç . .,, * 4# '- - '
)láctico de VON MISES foi estabe].ecido como

3 .9

sendo:

(a,j ' K)
3.10

onde

K: critério de escoamento

A plasticidade associada dos metais é definida de tal

modo que
F = g

s agrupamento de 3.8 e 3.9:

q

apo

l l l
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d CP
3.12

Em uma superfície de plasticidade Fp em expansãoí a

variação é nula, então
3 .13

então, de 3.11 e 3.12:

1: ' -f\:- . -H 'í,l ' *
3.14

Então, o val-or de dÀ em 3.13, quando substituído na

equação 3.11r fornece a representativa variação da influência da

temperatura no incremento de deformação plástica:

a F dTa F d +a 8 Tkl
k l

n r.P
3.15a

É aparente a dificuldade que exi.ste na manipulação

algébrica dos problemas de incrementou de deformações plásticasf

dados pel-a equação 3.14/ quando se tenta considerar os efeitos na

deformação plástica, devido à influência da temperatura.

3.1.1. comportamento dos Metais na conformação a Frio
No caso do tx'êbalho de plastificação a ftlop' o conceito

de potencial plástico de VON MISESI discutido por HILI''' e'''x
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KACHANOVt4, é representado por equações de escoamento p].ástlco da

forma
a g(a ,k')

P dÀd € â cr
3.15b

Por outro lado, em um meio metálico plastificado, existe

uma superfície de escoamento, construída por um critério de

escoamento construído de tal forma que

, k:) - --é- a',J aíJ

a.. ,l- .,.-,nd.ir-ân K > 0
KZ, para evitar a imposição

sendo:

3.16

1/2
K = ã:./ 3

ã: = tensão limite de escoamento, obtida por ensaios.

'í, - ':, - -E ''. ''.
0

3.17

'''''\.

e

se i # j

se i = i

õ é o delta de KRONECKER.

Na condição da plasticidade associada, a equação 3.11r é

modificada para a forma:

g (cr.. , K)

l

, K)
3 .11

a plasticidade é do tiPO

P ( cr- dÀd c iIP l j
K) - dÀ -T'Õ:- (a:j.., K)

l j

3 .15

.'''''\
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NO caso da existência de cantos na superfície de

escoamento, a seguinte condição se impõe

d i, = dX: -ê-:; (c':j' K) + dÀz 'ê'-â3 (a,j ' K)

3.18

3.1.2. Relações da Plasti.cidade dos Metais

Às relações da plasticidade são dadasp na teoria

incremental, pelas formulações da elasto-plasticidade na torna
. .p 3 . ].9

- d cij + d clj

onde

dc : defornação incremental total

dc' : deformação incremental el-estica

dcP. : deformação incremental plástica
A forma mais geral segue

proposta por PRANDTLts e REUSStó

l

l

a fornece.da pela relação

d ctj : À Sij +

3. 20

G = ã(Í:i:i;T : é o módul-o de KIRCHHOFF

E: é ç) módulo de YOUNG

p: é a razão de POISSON

.''''\

A equação 3.20 é uma generalização da re].ação da

deformação plástica incremental proposta por LEVYt7 e VON MÊSES'',

baseada no conceito de potenci-al plástico introduzido pelo próprio

VON MÊSES, onde é afirnado que: um potencial plástico existe se

for possível definir os componentes de um censor de tensão de

segunda ordem/ como sendo as derivadas parciais de uma certa fun-.''\
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ção escalar g (a.,), de tal Irado que

(a.j)
3 .21

AS equações do escoamento plástico incremental de

LEVA PISES são, então, da forma:
l

4t :: ';.,' : * {t '',,'
3.22

A. função g(a.,) é o potencial plástico e é defi.ninfa de
modo a satisfazer a condição

a d cp

kl

â d cpkl 3 .23

A equação 3.22 define ãun espaço nono-di.nensional pela

forma vetorial seguinte

d cp çleg g(a:j)
3 .24

Se ocorrer de g(a,j) = fm(aiJ) - constante, então, a

expressão 3.24 mostra uma condição de norlüalidade de dg., num

ponto dado pelo tensor de tensão T Cr A função fm(a,j ) é na

reali.jade o critério de escoamento plástico de VON MÊSES'" e

HENCKY.i9 - '

contrapondo à teoria incremental do escoamento plástico,
a nfnrTnacão elástica devido a HENCKY''. É untec>riaexi.ste a
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modem.o de deformação eJ-ástica não linear, em que sãc> desprezadas

as irreversi.bilidades e trajetórias de carregamentos. É, talnbéní

a teoria da deformação plástica, válida para pequenas deformações

elasto-plásticas, de tal modo que existe uma proporcionalidade

entre os censores das tensões reduzidas e do das deformaçõesl tal

que

dcij = P Stj
3.25

Em sua formulação mais geral, o modelo da deformação

plástica considera o efeito da compressibilidadeP formando uma

expressão genera].içada na forma:

&--.l 3.26

A formulação de HENCKy, foi aplicada por NADA] t1923] no

caso específico do probl-ema de torção.
os tribal-hos de ILYUSHIN4í'44 contribuíram

definitivamente para a transformação do modelo de HENCKY, de um de

deformação plástica infinitesimal, para um modelo de elasticidade

não-linear, estabelecendo uma independência entre os estados de

deformações final e inicial

ZyCZKowsKlzi denominou esse modelo de teoria das

pequenas deformações eJ-asco-plásticas de HENCKY-lLYUSHIN-NADAM.

como no processo de deformação plástica surge uma nova

equação condicional, uma nova variável deve ser introduzida para

a medida das mudanças de configuração ou forma do corpo metálico
a nllantificacão da distorção do

l

permzt.empa/nesmoaoe/
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A vara.ável desconhecida, até agora, é um coeficiente de

proporcionalidade existente entre os censores das tensões

reduzidas S.. e o das deformações. A mu]tip].ilação da equação 3.26

pelos componentes de si. mesmo, no caso de incompressibilidade,

tem-se

material

c:, : P: S.J S,j
3 . 27

A deformação equivalente é defi.ninfa como sendo

ctj
3. 28

Por outro ].ado, a utilização do critério da distorção

plástica de VON MÊSES - HENCKY,
fornece

2
a

escoamento
3 .29

substituindo os valores de 3.28 e 3.29 em 3.27,

obtém-se

3/2
C

eq

escoanento

3.30

os valores de S.. e aÍ, são intercainbiávels
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3.1.3. Relações Experimental.s de Tensões versus Deformações:

LUDWICK, HOLLOMÀN, DOCE, SwIFT, RÀMBERG-OSGOOD e de PRAGER

A tentati.va'de obter-se uma teoria geral e:unificada da

plasticidade dos metais, sempre esteve limitada às dia.culdades

encontradas na formulação e construção de relações experimentais

entre as tensões e deformações.

NO trabalho a quente, ou seja, para temperaturas acima

das necessárias para a existência do fenómeno da FecristaliZaçãol

os mapas dos mecanismos de deformações, i.ntroduzi.dos por ASHBY' e

generalizados por MILLER e LANGDONzo, mostram que a busca de

expressões gerais é de extrema dificuldade, exigindo um

tratanento do tipo caso a caso.

No trabalho a frio, entretanto, apesar de complexasf

existe a disponibilidade de várias expressões e cada uma delas

descrevendo casos específi-cos de defornações

LUDW].CKzz propôs em 1909, uma expressão de ajus

curvas a dados experimentais, constituída de doi.s parâmetros:

dete

a + H Cn
0

3.31

bJ a. .l. a. +

a : tensão li.cite de referência

H: parâmetro constante de encruamento

n: irai.ce de encruamento

A expressão de LUDWICKzz ajusta curvas a dados

experimentais de metal.s 'trabalhado a frJ.o.

Se se tiver a.= O, na relação de LUDWICK transforma-se

na relação de HOLLOMON,23 conhecida como lei da potência e
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3.32

utili.zada na fórmu]a parabó].lca de dois parâmetros

a = K c
n

sendo:

K: coefi.ciente de resistência plástica

n: expoente de encruamento e é tal que, na condição de carga

náxima n tem o valor da deformação uniforme

Apesar da complexidade algébrica, VOCE" em 1948, propôs

a fórmu].a de três parâmetros para metais, apresentando elevada

ductilidade a frio:

cr=a+(b-a) (l -exp(-nc)} '. 3.33

nesta fórmula, a,b e n são parâmetros ajustáveis aos dados

experimentais por meio de regressão não-].inear, na atualidade

swIFTzs, em 1952, propôs uma fórmula i.leal para metais

e ligas, apresentando média ducti].i.jade, cerca de 15a 408 de

redução de área, na forma de

a = c(a + c)" :3. 3 4

é, também, uma fórmula de três parâmetros.

No caso geral de comportamento elasto-plástico, a

relação proposta por RAMBERG e OSG00Daó, em 1943, é de grande

utilidade na prática da engenharia:

c = (a/E) + K l-';'lp
3.35

podendo a mesma ser normalizada pela relação: ao: E co da lei de

HOOKE.27 K e p são parâmetros de ajuste
ta nele PRAGER" ,relação propor aA pm 1938. é

.'''x
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frequentemente utilizada na análi.se elasto-plástica. de materiais

i.sotrópicos:
3.36

onde

cr é a tensão limite de escoamento

Nessa expressão de PRAGER, a deformação é definida no
0

intervalo

3.1.4. À Questão da Ànisotropia na plasticidade

O critério de escoamento plástico para os metais e suas

ligas é de fundamental importância no trabalho a frio. E a fórmula

generalizada de HUBER-VON MISES e HENCKYz9 é a naus adequada para

a incorporação do efeito da anisotropi.a nos processos de

confirmação plástica e é função/ apenasí do segundo i.nvariante

das tensões reduzidas.

A. forma do critério de escoamento plástico de FRESCA,

apresenta cantos na superfície de escoamento, qué poderão ser

removidos pela introdução do terceiro invariante do tensos das

tensões reduzi.das Porém. apresenta uma grande dificuldade na

introdução do efeito de anisotropia

HILL30 i.ntroduziu a forma mais geral para o cri.sério de

escoamento plásti.co de HUBER-VON MÊSES e HENCKY, váli.da para um

materi.al ortotrópico , como sendo

(F(a::- a;:)z+ G (cr;;- cri:)z + H(a::- az:)z +

+ 2 L a:: + 2 M cr:: + 2 N a::} : a q
3.37



f'''\.

/'\.

72

A forma mais gera]. possíve]., foi dada por HILL'' en

1979, para possibilitar o estudo do efeito da ani.sotropi.a em

agregados metálicos, mas em função das tensões principais e

obedecendo o critério de escoamento plástico de VON MÊSES:

l

rjaz- a3ln + cla3- alia + njat- azia + Al2cri- az-' 31

+ Bl2aZ- a'3' iln + Cl2a'3' a'i' 3l0ü . aem. 3.38

A equação 3.38 se reduz à 3.37
m = 2

d

e ainda

F for substituído por F+2(B+C)-A
l

Para um material isotrópico, a relação de HUBER-VON

MISES-HENCKY é dada por:

1/2 'Í, 'Í, + ;:, ;:, Kz = ao 2/3
3.39a

Eí de acordo com PRAGERsz, o critério de TRESCÀ., na

forno da superfíci.e de escoanento é, em termos das tensões

principal.s / da forma :

[ ( a::' 4K;] [ (a,;' 4Kz] [(aii- aa2)Z-4K]z 0 3.39b

e expressa o cri.sério de FRESCA, em função da tensão de

cisalhamento máxima, sem considerar o efeito da ani-sotropia para o
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escoamento plástico - equação 3.39 Também pode ser expresso em

função do segundo e do tercei.ro invariantes do censor das tensões

reduzidas:

q.= 's - anal' 36KzJ.z + 96K4J.
2 ' ' . 2

64Kó = 0 3.40

Os invariantes podem 'ser substi.ruídos em função das

tensões reduzidas principais:

J = a/ = 0
l kk

,: - -b .'i:
.; - -i 'i:

3.4].a

3.41b

3.41c

3.2 Teoria Geral da Plasti.cidade na Conformação Plástica dos

Metais

3.2. 1. Sistemas de Coordenadas Generalizadas: Si.stemas de LÀGRÀNGE

e EULER, Tensões de CÀUCHY, LAGRANGE e KIRCCHOF

a) Sistemas de Coordenadas Generalizadas
São descritos matematicamente por modelos tais que seus

pontos geométricos coi.nadam com as suas partículas material.s.

Quando un corpo sólido sofre mudança em sua configuração por ação

de um agente físico externo, as continua.danes materiais e

geométricas requeren que pontos i.nicialmente vizi.lhos, assim

permaneçam após a transformação, a menos que surjam descontinuida-

des, devido ao surgimento de futuras ou trincar no sólido.
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Seja o sistema coordenado (XIX2X3)r tal que um ponto A

do corpc>r em um determinado instante de tempo evolutivo t seja

descrito pe].as coordenadas X,. Em uiü Instante posterior t+At, o

ponto A deforma para a posição A', com coordenadas x. no novo

sistema (x.x,x.), figura 3.1

os sistemas coordenados (XiXzX3) e (xixzx3) são
curvilíneos e descrevem um espaço Euclidiano.

A transformação da mudança de configuração na figura

3.1, dos pontos ABCD para a figura A'B'C'D', é realizada pelo

mapeamento dado pelas expressões apresentadas por FUNG", na

forma

x: - x, (X:/Xz'X3)
3.43

e sua respectiva transformação inversa

X: - X,(X: ,x:,x:)
3 .44

sendo as funções x.e x. são contínuas e diferenciáveis.

Um elemento.dç linha, infinitesimal, conectando o ponto

A(xiXzX3) e ponto B (Xl+ dXt'Xa+ dXa'X3+ dx3), sendo AB de
comprimento dSr na configuração original é expressa

matematicamente por

dS = glldXidXJ
3.45

gij: são os componentes do tensos métrico Eucli.diário no sistema

coordenado X.
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Figura Deformação de um corpo em função de suas coordenadas

generalizadas curvilíneas:

(a) sistema (X:Xzx3) , representando estado i.nicial

(b) sistema (x:x:x:) , representando estado final
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os pontos A e B deformam-se para os pontos A'(xlrx2PX3)

e B (xl+ dXlí xz+dxz' x3+dx3)r formando uma ].i.nha A'B' de
comprimento ds, expressa na forra:

ds = g,JdxidxJ
3 .46

onde, g. , é censor métri.co Euclidiano no sistena xi
Às transformações 3.45 e 3.46 formam os seguintes

quadrados de comprimentos:

ax' ax
---;L- dxõx ''' l

3.47

3.48
e

Õx âx

';: - ,:, À « dx
m

A di.ferença entre os quadrados de comprimento, após uma

mudança de índi.ces, são da torna

.;: - «:-- k«, ; Ê. ,') «,":,

,«' 4 l?-)

3 .49

3.50
dSz - dsz - lg:J

.''''\

Em analogia à hidrodinâmi.ca, define-se os seguintes

censores de deformações finitas:



77

a) Componentes do tensos de defornação de GREEN nas coordenadas

nateriai.s de LAGRANGE, denominados componentes do censor de

deformação de GREEN-LAGRANGE:

'.,, : -i k«, # ", ," ) 3.51

b) Componentes do tensos de defornação de ALMANSI, em coordenadas

geométricas de EUI..ER, ou denominados de componentes de

deformação de ALMANSl-EULER:

'.,,-: -} i,,, - ,«'.4 # l 3 .52

Os censores Ec.J e Lc,J são si.métricos, provados por

verificação direta que

l

1 : J.
3 .53

f'''\.

e

ÍJ. J:
3 .54

NO caso de deformação infinitesimal, o tensos de

deformação de ALMANSl-EIJLER, transforma-se no tensos de deformação

de CAUCHY

O sistema coordenado (X,X.X.) é util-azado para descrever

posições das partículas em qualquer instante t+At, baseado na

configuração original. Já o sistena coordenado (x:xzx3) é

utilizado para descrever posições das partículas em um instante

t+At da configuração deformada.

No ca

duas escolhas:

q

exi.saemretangulares,coordenadossistemasdese
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g., = g'J

l

6

'.,, - -i l ,,, - ,'' l

3.55

3.56
ou

L
C

Na primeira escolha, a equação 3.55/ o uso do mesmo

sistema de coordenadas retangulares pode ser uti.gizado para

descrever. tanto situações nas configurações original ou

defornada

Na segunda escolha, a equação 3.56, o sistema de

referência t'etangular fica distorcido na configuração deformada,

de ta]. modo que as coordenadas das partículas nos sistemas Xie xir

possuam os mesmos valores numéricos.

Neste trabalho, optar-se-á. pela escolha. dada pela

equação 3.55, onde

g:J = gij = Õ:J

1, se i=j

o, se i#j
3.57

o vetar des].ocamento uapresenta seus componentes na

forma

u, - x, - X:
3.58

c) censores de Tensão e Deformação

Define-se os componentes físicos do censor de tensão

tij, como sendo os conppnentes do vedor de tensão l resolvidos

nas direções dos velares uni.tários, paralelos aos velares-base de

um si.stema ortogonal de coordenadas, na forma:

..'''x

3 .59
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a..: são os componentes físicos

Quando g! for resolvi.do no vedor recíproco, os componentes

físicos são da torna:

l

j gií
J

3 .60

os componentes da deforiüação física são da forma

3.61

Nos sistemas curvilíneos:

g:J = gij = o, se i#j

., gt' = (g )'i

.''3

.''''\

lr'x.

Para o sistena de coordenadas generalizadas, em sistema

curvilínea ortogonal, os componentes fí'Bicos tensori.ais são:

ta
l j

a
j

C

3.62

i
a'

j
3 .63

E
C 3.64

são essas expressões: 3.62, 3.63 e 3.64 que permitem

escrever as equações d.e.equilíbrio de forças/ relações de tensões

versus deformações, as condições de compatibilidade em qualquer
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sistema coordenado, e são tambemprincipalmente importantes na

conformação p].estica de metais, porque a mesma envolve grandes

defornações.

zyczKOWSKlzt e FUNG3z apresentam os resu].Lados das

ÀAa na., ,-,e =-iç:+nrnas; em coordenadas ci].índri.cas etransformações para

esféricas. VLASOV3Z em 1944, deduziu as transformações para as

equações de compatibilidade

Para un sólido contínuo en estado deformado, sem

considerar-se as transformações' de coordenadas, as equações de

equilíbrio para os componentes físicos de tensões, são da forma:

+} ,',
Um censor de tensão no estado deformado é: um conceito

físico natural, mas os componentes do tensos de tensão estão

relacionados aos componentes do censor de deformação. Se as

deformações se referirem ao estado original das posições

das partículas, então é necessário definir as tensões também no

estado ori.gi-nal

No estado original, tem-se 'as orações relacionadas a

regra de l,ABRANGE, enquanto que no estado deÊorwadc a de
KIRCHHOFF

al] + 3.65

A condição de LAGRANGE, figura 3.2, leva à. definição da

transformação, na forma:

d tTo = dT
l A

A condição de KIRCHHOFF, na mesma figura 3.2, define a

tacão na forma

3 .66

,'''''\

/"""\

d kX
Í

ax

#", 3.67
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3 .68

em si.Hilaridade à transformação:

âx

dX = --ãf'
J

A relação de CAUCHY, com os respectivos componentes das

tensões no estado deformado, denotando um vetar força dTíl e

atuando numa superfície elementar dS, cujo vetar unitário tenha

componentes i,'. é da forma:

dT, D dS 3.69
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dx2

(XlpX2lX:) dxl

X3,x3

Figura 3.2 Increhentos de traçãq nos estados original e

deformado.
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A transformação de LAGRANGE faena-se, então, do seguinte

modo

d LTo T po dSo = dT 3.70

Já a transformação de KIRCHHOFF, é do tiPO

õx

d kTol : Sij poj dSo = -'lê l d Ta
3 .71

sendo

'. : componentes do censor de tensão de CAUCHY

T.. : componentes do censor de tensão de LAGRANGE

'. : componentes do censor de tensão de KIRCHHOF

.. : componentes do tensor de tensão deEULER

se p. e p são as densidades nateri.ais nas configurações
original e deformada, .então:

âx
J

âx
D

;,, -e+Ê '.«

3.72

3.73

n. nTT-rr= ., dõ YTD(''T=lTlnFF qãn nllnét.ricos. lIláSOs censores de

o de LAGRANGE não o é

Até aqui., percebe-se que o grande problema e o esforço

feito foi e o é de esclarecer que o censor de tensão de LAGRANGE é,

de acordo com FUNG3z, inconveniente para se uti.].azar na

fnrmacão elástica ':Uas metais envolvendo deformações finitas.con
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Neste caso é comum o uso dQ denominado segundo tensos de

tensão de PIOLA-KIRCHHOFF

As re].ações entre os conponentes tensoriais S,.e T,,,

sao:

ax

;,,- :( ''«

ão da identidade

aX âx
1 .

ãl'- --ãf-- 3.75
P J

-E;t-. -;q s,. 3.7õ

3 .74

âx P
Ta ax Pp JP 0P0

õx

',,-ãÜ

equilíbrio,

ÕT

3R' * -.
j

ensões de KiBCHHOrF, ficam n

+[;,. (.:.*+)] .,.».:..-. :.''
iões apresentadas, de 3.45 a 3.79, são as que

dfunçãode emes

format a

expres

3.77

as tensões

3.78

As equaçõ

ngeanas/ sao:
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pernltem Q tratamento de qualquer prc>blema, por métodos, tais
como: os variaclonais e os dos Elementos Finitos.

3.2.2. Sistemas de Equações para Problemas de Conformação

Plástica dos Metais

o sistema de equações a ser resolvido, dentro da teori.a

da plastici.date, consiste, no caso naif geral, em um sistema com

dezesseis equações. Dessas, nove equações - das quais três são de

equi.libelo e seis de relações de deformações versus deslocanentos

são comuns a todos os ramos da mecânica dos sólidos contínuos.

As equações de equil-íbrio são, para a forma cartesi.ana,

a' 3.80

onde

, : componentes de fo?ças de campo

As seis equações, relacionando deformações com

deslocamentos, tornam-se para as deformações finitas de

GREEN-LAGRANGE, do seguinte modo :

L
C -F l -,,, . -.,- * -.,, . -:,, l 3.81

e para as deformações de EULER-ALMANSI, como

E
C

i,, + u.l,, ' uk,t uk,J l
3 .82

Na forma infinitesimal, as relações 3.81 e 3.82

tornam-se, respectivamente: '

6
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3.83L
C

u,,l + u,,:l

e

E
€

í,J + uj,.l
3.84

os componentes do tensor de defornação de EULER-ALMANSI

tornam-se. na torna infinitesimal, nos componentes tensoriai.s da
CAUCHY

As equações 3.83 e 3.84, quando expressas nas tornas de

taxas de deformações, dão origem às seguintes equações, em termos

de feri.varias materi.ais:
q

d Lc [. -.,: X X 3.85k.í ipJ

e

d Ec
l J -FI«,,,. «,,,l «-'' Ec du 3.86

No caso uniaxial, as correspondentes deformações são da

forma geral

-)" 3.B7

sendo que para cada valor de n, temos as seguintes cofiv

n = -1 : deformação convencional

n = -2 : deformação de LAGRANGE

n = +2 : deformação de EULER

Se n tender para o infi.nato, a$ deformações são

s deformações logarítmi.cas ou de HENCKY

ençoes
l

conhecida

as
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No caso de pequenas deformações, referenciadas aos

componentes diagonaisp ZYCZKOWSKlzi, mostra que existe a seguinte

relação entre as deformações de HENCKY, EULER e LAGRANGE:

87
q

HC
l -à-- in (i + 2 'e,) -ê-- in (Z 'c,) 3.88

As equações de 3.81 a 3.88 poderão ser,.substituídas

pelas seis equações de conpatibilidades de SAINT-VENANT,

existentes entre as defornações e os deslocamentos:

iJ,ki ki,ÍJ ik,ji. ji,ÍK 0 3.89

que descrevem, dessa faena, oitenta e uma equaçõesl quando na

realidade necessitamos apenas de seis.

Uma forma mais compacta de descrever as condições de

SAINT-VENANT das compatibili.danes, é expressa-las apenas com dois

índi.ces li.vres:

e c = 0
Jln klrmn

3.90

e é o síinbo].o permutador alternante, e possui os seguintesijk

valores:

e... = O, para quaisquer'dois índices en;tre i,j,k iguaisiJX

.:. = 1, se i,j,k são permutações pares de xl'xz e x3

ilk 1/ se z/jlk são perinutações Ímpares de xllx2 e' x3
No caso de coordenadas generalizadas, as equações de

compatibilidades foram desenvo].vidas por VLASOV"

A equação da variação de volume da teoria da

elasticidade

l

/'"''\

( ]. - 2L')
E

3.91
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constitui-se na décima equação da teoria da plasticidade e a

mesma, de acordo com os trabalhos de BRIDGMAN, discutidos em

NADAl3ü, é invariante dentro de uma fai.xa amp].a de pressão

hi.drostática, utilizada na conformação plásti.ca dos metais.

As diferenças entre as equações da plasticidade e da

elasticidade repousam nas cinco leis de variações de fornos,

relacionando tensões e deformações, que, na plasticidade,

introduzem novas funções desconhecidas ç) e dÀ, formando as

seguintes teorias de deformações plásticas :

a) teoria do escoanento plásti.co i.ncremental de LEVA-VON MÊSES:

l

dÀ cr/ 3 .92

b) teoria do escoamento plástico incremental. de PRANDTL-REUSS

l

d € -àF- d ij + dÀ.
3 .93

c) teoria da deformação plástica de HENCKY

3.94

As equações 3.92, 3.93 e 3.94, dão cinco equaçõesque

juntamente com um dos dois cri.térios de escoamento plástico o

de HUBER-VON MISES- HENCKY ou o de VBESCA fornecem as dezesseis

equações mencionadas anteriormente

Das dezesseis equações apresentadas, apenas as. de equilíbrio

e as das relações versus deslocamentos são passíveis de mudanças

para outros sistemas de coordenadas, pela utilização da métri.ca

Euclidiana do cálculo sensorial, enquanto que para as equações
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remanescentes, em um gistena ].ocalmentg ortogonal, é suficiente a

mudança formal dos índices.

As condições de conto'rno na superfície S, deterninan

três componentes de tensões, tornando o vetar det'carga para a

condição de contorno natural numa superfície ST de S, e três

conponentes de des].ocamentos ou ve].ocidades inpostas no contorno

s.. de S, conhecida como condição de contorno geométrico.

No caso de se ter um problena elasto-plásti.co, pode-se

determinar na zona plastificada, onde dÀ > O ou p > --$E , todas

as dezesseis vara.áveis desconhecidas. Já, na zona «elásti.ca, onde

p -.-.+ã ou dÀ. - O, o número de variáveis desconhecidas se resume

a quinze

Devido ao grande número de i.ncógnitas e equações, é

importante o estudo dos métodos de redução daé equações e

variáveis, de modo que se possa aplicar métodos analíticos para a

busca de soluções dos problemas de conformação plástica. Tais

técni.cas de redução de equações e variáveis são de importância

fundamental nas apli.cações dos métodos numéricos .

As expressões para os vários sistemas de coordenadas

ortogonais, são da forma seguinte; após cona.ideração da

transformação:
x = X + u 3.95

que mapeia a localização de uma partícula no ponto X:de um espaço

tridimensional, para um ponto x, .no mesno espaço.

os componentes do censor de deformação inflnitesimal, em
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3.96a

.,, : -L P!- . -FH
Já para deformação infinitesima[, o tensos é, em re].ação

+

l
'ij ' "''2

3.96b

mas para deformações fmi.tas, en relação a Xlr tem-sb o tensos de

deformação de GREEN-LAGRANGE:

3.97

e para as deformações finitas, em relação ao sistema x,, o tensos

de defornação é o de ALMANS].-EULER:

â u

õ x
3 .98

A equação de equilíbrio, em relação ao conceito físico

natural é

-F-5# -'. , - o
j

3 .99

onde os tensores de tensão natural

estão relacionados, de forma tal que

;,:- -.,, [',,-k,. ; . ',« ; - 4 q].«,]

e o de KIRCHHOFF S.. ,

3.100
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e

c''..- P./P
õ u
õ x a 3:.H'.}P-lf.l .

3.101

Já as equações de equi].íbrío em ternos dos componentes do

tensos não-simétrico de .LAGRANGE. é

a T '

ã--5#' + P. b.
j l

3.102

e a equação de equi.líbrio, em termos dos componentes do censor

simétrico de KIRCHHOFF é, tal que

Õ s 1 8 +õ x lkjk
j +] ] . ,. .».:

3.103

Em termos .de coordenadas curvilíneas ortogonais, é

possível a obtenção das equações apresentadas de 3.94 a 3.103, se

for realizada a seguinte idenEdficação para os componentes do

tensor métrico Euclidiano para pequenas deformações :

a) Coordenadas cilíndricas em termos físicos

i ' r ; x: ' o e x: 3.].04a

dsz = drz + rzdoz + dzz 3.104b

g::
2

gzz = T ; g33 s g:j
3.104c
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3.104d

3.104e

3.105a

3.105b

3.].05c

3.105d

3.105e

-:i- ; g33 = 1 ; outros giJ

';: - -- ; ':: : ,;: - -F ; .-',.; 'i*

.,,- /;n\r?':,
obter-se

cOIRo:

então,

€

a ur

3.105f

:,: l-F e a uo uo
''ã'T '''''T

As equações de equilíbrio em coordenadas

-l} * -F --e#* J# * JÇb * »,

P!:e . .l.. .3.:e ... .!!e . z.!e .... . .''
0rZÕ

3.105g

cilíndri.cas,

3.106a

sao

0 3.106b
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}> . -F J# . J# * J-:;- . », : . :.""

b) coordenadas esféricas en termos físicos:

"= r ; x2 = + ; x3 : o

ds2 = drz + rz d+z + r2senz+ doz

então:

gtt = 1 ; gzz = rz ; g33 = rzsenz+ ; outros gij = O

g:: = 1 ; g;: = --L ; g:: = ----J--- ; outros g'J =
r r sen a

: = -r ; I't3 = -r sen2+

l-z - Fz - 1 ; Fz - - sen d) cos @'12 '21 r ' 33 '

r?:- r:: --Ê- ; "- "-c.té ; -tr.;r=*- o

A forma naif geral para as equações das

deformações versus deslocamentos édo seguinte tipo para

deformações:

r

0

3.107

relações

pequenas

e:. - --ã- (u:,, q" u,.,) 3.108

O uso de expressões válidas para pequenas defornações,

permite a aplicação direta das relações de taxas de deformações

dc.. , nas re]ações paramétricas de ve].ocidades, do ti.po:

+-l l:-tl 1. 1« '1 ;"'
que é na realidade uma derivada material, en termos de coordenadas

espaciais , que é genes'!c:agente expressa. por:
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D
Dt

3 .110

os incrementou ou taxas de deformações de GREEN-LAGRANGE

e de AIJ{ANSl-EULER, ficam expressos nas formas seguintes:

L.
€

d L D i'c

Dt

a c
l J

a t
3.111

e

'.,, :4 *4 ]
6

'':,
3.112

3.3. Métodos de Resoluções de Problemas Elasto ástibos

A dependência da história do processo de conformação é

originada pela natureza di.ssipativa de energia na plasti.cidade

dos metais

Vários nétodos analíticos e sem-analíticos têm sido

propostos para a análise de problemas de conformação plásti.ca corno

é apresentado em BRESCIANI FILHOus. Os vários métodos apresentam

vantagens e desvantagens de acorda com a aná].ise dos mesmos

rea].izada por THOMSENut' e colaboradores.

Neste trabalho, a preocupação é com a utilização de um

nétodo que seja o mais geral possível, e seja taRtbem capaz de

conter, em sua formulação, os mais variados fenómenos possíveis de

serem observáveis na conformação plástica . o método deve ainda

considerar os efeitos oriundos das condições de contorno e das

solicitações externas no processo .

O desafio é tan\bém construir , através do método a ser

escolhido, um critério de conformação através da' mecânica da

futura não-linear

l

l
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3.4. Método Var]ac]ona] na E].asti.cidade e na Plasticidade

o método vara.aciona]. é,segundo alguns pesquisadores, o

mais atualizado para a análise de problenas em suas fornulações

natemáticas em HILDEBRANDu'; na mecânica dos meios .contínuos de

acordo com SOKOLNIKOFFJv; na análise de tensões e .de deformações

por métodos energéti,co.s segundo RICHARD"; e na ' aplicação do

método dos elementos fins.tos por ZIENKIEWICCZ"

o método consiste na .determi.nação de um vetou-função

u.(r.) desconhecido, de classe C:, satisfazendo uh sistena de

equações diferenciais parciais dentro de um domínio do espaço e

as respectivas condições de contorno impostas pe].o problema . Essa

função é ta]. que , quando o vetar-função e suas respectivas

derivadas forem substituídas, numa relação i-ntegra] vo].umétrica

limitada por uma superfície,forma-se uma relação funcional, cuja

respectiva vara.ação da origem a uma condição estacionári.a para o

problema. Nessas condições, o vedor-função será um extremo para o

prob].ena.

A aplicação do pri-ncípio do trabalho .virtual é a

formulação fraca do problema vara.acional e surge da..transformação

do prob[eina de sereso].ver um sistema de equações diferenciais

parciais para uma formulação i-ntegral, de nodo que o vetar-função

do deslocamento vi.rtual de una classe, que exige a conta.nuidade

das derivadas parciais de ordem n, passa a ser um vetar-função da

classe de continuidade de ordem n-l

A prova do princípio de trabalho virtual, na sua forma

mai.s geral, é apresentada em ZIENKIEWICS', para os casos que

envolvam materiais e].ásticos ]ineares e nãovliDeaFes. As

formulações mais elegantes estão nas provas realizadas por LOVE'',
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RICHARDS30 e SOLKONJIKOFF39. O. prl.nczpzo varzaczonal e sua

respectiva generali.cação , introduzi.do por HALL'' em 1948, para

aplicações na plasticidade dos netais será objeto de estudo neste
trabalho.

3.4.1. Teoremas Gerais da Formulação Variacional .

Seja o problema definido na região de donínio V,

limitada pela superfície de contorno S, como mostra a figura 3.3.

A equação

a + f = 0

é satisfeita en V , bem como a condição de contorno:

t e

l

3.113

3.114

é satisfeita na superfície S.

onde

cr : é o censor de tensão

f. : é o vetar força de campo por unidade de

n : é o vetou uni.tário normal à superfície

A formulação fraca é introduzi.da através de um

vetar-função des]ocamento arbi.Erário virtua]. õui e é dada pela

defi.nação de trabalho virtual

l J

volume

iJ,'j + f l dv
3.114

A equação 3.114 fornece, após integração por partes, pela

utilização do teorema integral de GREEN, de acordo com WYLIE", a

seguinte formulação:
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X3

Figura 3.3. - Problema a ser resolvido pel-o método variacional num

volume V, li.mirado pelo contorno da superfície S.
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( c'', ,
U, í.)dV +l cr n dS 3.115

No primeiro termo em 3.].15, o falar õ u. . representa o

tensos de deformação virtual. Já o segundo terno a. .n. é o vetar

de tensão t

A equação 3.115, na sua forma compacta, é representada por
Í

6 tJ dV -lvoi fi6uidV
t

Sarça
t õu dS = 0 3.1].6l !

A resolução da equação integral 3.116, pelo método

variacional, consiste na utilização de métodos di.Fetos, como os de

RAYLEIGH-RITZ, de KANTOROVITCH ou de GALERKIN, todos descri.tos em

RICHARDS3e. Já um nétodo indireto é o dos Elementos Fi.netos, em

ZIENKIEWICZ'''

O método de RAYLEIGH-RITZ, consiste em substi.ruir na

equação integral 3.116, a função tentativa:

..''''\

.'''''\

U: (X:rX2lX3) C,. '+k (X:. XZ'X;) 3.117

onde n: é a n-ésima aproximação

As funções ç,k(xl'x2lx3) devem satisfazer as condições de
contornos especificadas pelo problema. A mi.ninização da integral

funciona[ 3.1].6, fornece um sistema de equações lionearesa ser

solucionado pela determinação dos coeficientes C:k
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o método de KANTOTOVITCH consiste na separação das

funções, de tal modo que

u:(x:,x:,x;) : }l P*(x:) 4'*(x:) x*(x;)
k=O

n

3.118

e para quaisquer duas funções, satisfazendo as condições de

contorno, a terceira função será deterninada pela resolução da

equação de EULER-LAGRANGE, através do método variaciona].:''"

O método de GALERKIN é o da resolução da equação

diferencial parcial, pela expansão em série de uma função

tentativa:

q

m

u: (x:,x:,x;) - E ck 4'* (xi' xZ'x3').k:l
3.119

onde as funções +.(x,,x2/x3) devem bati-afazer as ...condições de

ortogonalidades para a determinação das constantes Ck

Já o método indireto dos e].ementas finitos é un

procedimento numérico para a solução de problenas estruturais e de

problemas da mecâní.ça. dos nelas contínuos, dentro de um

determinado grau de precisão especifi.cada. Consiste o mesmo em

resolver o funcional da formulação integral,equação 3.115 , dentro

de uma macha de e].ementas finitos, através de funções tentativas

de cona.duração do deslocamento de pontos nodai.s em cada elemento,

de modo que haja continuidades das deformações. É un método

apropriado a trabalhos com geometrias complexasr C00K "
Um si.stema é uma estrutura do meio contínuo sólido e os

respectivos carregamentos agindo sobre o mesno. Uh sistena é

consi.gerado conservati.vo se quando o mesmo for deslocado de uma



para outra configuração, ao retornar à si.tuação prévi.a, as forças

que agem sobre o mesmo realizam trabalho nulo, para qualquer que

seja o comi.nho percorrido pela trajetória de carga.

Um campo de deslocanento é admissível se o mesmo não

vio].ar as condições internas de compati.bili.jade ou as condições

forçadas de solicitações impostas ao si.stena.

Agora, é converti.ente definir o conceito do princípio da

energia potencial. mínima , COAR'"

Entre todas as configurações possíveis de um sistema

conservativo, aquelas'qUe satisfi.zerem. as equações de equilíbrio

do sistema, fazem a energia potencial estaca.onária em relação às

pequenas variações de deslocamentos. Se a conde.ção estaca.amaria

for um nínilno, então o equilíbri.o do sistema será estável

l

L

3.4.2. Método de HALL do Trabalho Plástico

Se o princípio variacional de trabalho plástico,

introduzido simultaneamente por MARKOV4se HILL30, for válido para

um materi.al, que obedeça o cri.tédio de escoamento de HUBER-VON

MISES-HENCKY. satisfaça as relações entre tensões e deformações de

PRANDTL-REUSS ou de LEVA-VON MÊSES, na forma váli.da para o

sistema a.: , para as"seguintes condições:

a) as conde.ções de equilíbrio:
Õ

l J
= u

b) o critério de HUBER-VON MISES-HENCKY

-t aÍ, aÍ, - K:
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c) as relações de LEVA-VON MISES

d Cr = af dÀ

Então, a taxa com que as forças superficiais agindo no

sistema real.izam traba].ho trabalho, é maior que qualquer outra

para um outro sistema de tensão aT, , numa mesna velocidade de

superfície, desde que a,, satisfaça as equações de equilíbrio e o
critério de escoamento impostos.

HILL4ó propõsP em 1963, um método geral para a análise

de processo de confo;lnqção plástica dos metais combi.nando rigor

matemático e f]exibi].idade ,estabelecendo que um bom método de

aproximação deve ser capaz de reproduzir e prever os principais

fenómenos envolvi.dos na análi.se, fornecer informações a respeito

das cargas e solicitações mecânicas e ai.nda éer capaz de

aval.iar as princi.pais variações dimensionais.

Na análise do método de HILL, é vantajoso e.stabelecer um

vetar unitári.o normal. e externo à superfície de contorno de un

lume do metal, sob condição de estar escoando plásticamente

Se os tensores forem representados .como vetores

auxiliares num espaço nono-dimensional, sendo ainda o potenci.al

plásti-co defi.nado por.g(a..) , então os incrementou de deformações

plásti.cas são dados pelo vetar incremental

l

6

3.120

De acordo com WYLIE43, o vetou ng unitário e normal à

superfície potencial

g(a,J' Kz) = 0
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é definido por

õ g (a,l ' Kz)

â cr

8 g (a*:, K:)
a Cr

k l
6

y g (a,j ' Kz)

ly g (a., , K:)l
q 3.121

que na condição de plasticidade.associ.ada fornece a condição

HALL propôs uma formulação simi]ar ao do atua]. teorema

do limo.te superiora como sendo um critério aproximado, mas baseado

no procedimento de GALERKIN e KANTOROVICH do método variacional,

na seguinte forma:

A condição sufici.ente para que uma considerada

distribuição de tensões tenha propriedades estáticas que

satisfaçam as equações de equilíbrio, dentro de um

volume V, e também as conde.ções de contornos i.apostas na

superfície s, é que os divergentes tenham taxas líquidas
de trabalho nulas na classe estabelecida pelo movinento

vi.rtual

n n

+

l

Na linguagem das funções especiais, isso quer dizer que

os divergentes devem ser ortogonais aos movi.mentes virtuais.

A expressão para o enunciado de HILL é dada por

f

õ w

Í

a'
sr J J dS +l'v + +

3.122a
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sendo o valor de 7, dado por una .das expressões segui.ntes

{ (n.a,) nJ + KiJ) w.l dS 3.122b

que representa a parcela do trabalho de atrito relacionada com a

total aderênci.a na interface materi.al-matriz

ou

s (n,a,) (n)c ' IJ) wl dS 3.122c

representando a parcel.a,do trabalho relaci.amada com a presença de

abri.to na interface material metálico-natriz

e ainda tela-se
l

: é o vetar ve]ocidade ortogona]izante virtual.

H : coeficiente de atrito de Couluinb

Vol: volume da zona de deformação

S, : superfície de junção das zonas elástica e plásticas

S. : superfície livre exposta à pressão hidrostática p

S. : superfície de cantata entre natriz e corpo deformante

Ó é o termo correspondente à descontinuidade de uma

superfíci-e E. Nessa superfície de descontinuidade, o vetar tração

. é tangente à superfície e tem-se
6

l

[w,] d :
3.123

sendo que [w.] é a componente tangencial de descontinuidade da
velocidade virtual

In
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O método de HALL foi aplicado por LAHOTI e

KOBAYASH[47em problemas de confornação p].ásti.ca, onde se obteve

bons resultados, mas, quando comparado com outros métodos,

percebeu-se melhoramentos.

l

3.4.3. Método dos Limites de PRÀGER

o método dos limites, baseados nos anunciados de

PRAGER40, para aná]zse dos va].ares extremos, tem sua formulação

fundanentada nas condições básicas. para a exi-stência de

desconta.nui.jades no campo de veloci.danes. Essas conde.ções básicas

são as mesmas e].abafadas por HILL49 e KACHANOVso na análise de

problemas de plastici.jade pe]o método das ]inhas de des].izamentos

para o caso do estado plano de tensão

Para um material de LEVA-VON MÊSES, as partículas sobre

uma parte da superfíci-e do contorno Svr que contén 'o volume V,

movem com uma dada velocidade v., enquanto outra porção da

superfície ST do contorno S está sujeita aos vetores de tração Tí

Se o corpo intei.ro estiver sob estado de escoamento plástico, é

então o ob:jetivo, determinar as componentes do tensos de tensão

.. e as taxas de defoKmõção dc

Se S.= S, ou seja, envolver toda a superfície, então,

as veloci.danes superficiais devem satisfazer as conéiições globais

de incompressibilidade, de modo que a integral de superfíci.e dos

componentes normais se:ja nula.

Se ao contrári.o for S. a superfície S, tal que ST= S,

então os componentes dos vetores de tensão devem satisfazer as

condições globais de equilíbrio.

6
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Um canpo de tensão aa., definido no corpo de volume V

envolvi.do por uma superfície s, será denominado estaticamente

admissíve]. se o Resma satisfizer as condições de equi.líbri.o
a = 0

A J ) J

um cri.sério de escoamento plástico como:

cr /cr f - 2 k'= 0

e as condições de contorno sobre Sv' do tipo
T = cr n

g

Um campo de taxa de deformações d e,, definido dentro

de um corpo de volume V, envolvido por uma superfície S, será

consi.durado clnenaticamente admi.ssível, se o nesmo, quando

derivado de um campo de velocidade vl', satisfaça: as condições de
incompressibilidade

/''''\.

f'''\.

1''

V b - 0
l , l

em todo o volume V /-- ,

e ao mesmo tempo/ as condições de veloci.dades na fronteira Sv

Teorema l Entre todos os campos de tensão estaticamente

admissíveis, o verdadeiro maximiza a

expressão:

Fa v n dS
sv 'J ' J

3 .124
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Teorena 2: Entre todos os campos de deformação

cinemati.carente admissível.s , o verdadeiro

minimiza a expressão:

l

. ,": « I''t, '.:,l:"« - l;,'. ": " 3.125

o princípio dos valores extremos para un material,

obedecendo as relações de PRANDTL-REUSS, segue as condições

postulados no caso de LEVA-VON MISES, com as condições adicionais

seguintes:

a'/ a/ - 2Kz 3.126

e

3.127

As taxas de deformações dadas pela relação de

PRANDTL-REUSS:

d c +;-- .'í, * '%g- ':, 3.128

multíp].içando 3.126 por aii', usando as condições 3.126 e 3.127,
temos:

a'/ d a/ + dÀf Qr a/ = 2K2 dÀ.f

se a' a' < 2Kz ou cr' d cr'
l j l j l j ! J

0
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e

G o'r d c

-;7 '' ''

se o'r a'' 2K2 ou a'

como dÀf não pode ser negativ o, então a equação seguinte

deve ser satisfeita

dÀ/ 3.129

então

se ocorrer de a'/ QI' 2Kz ou
l J l J

Às re].ações de PRANDTL-REUSS são finalmente da faena

da'

se cr/ af < 2Kz

ou

da'
l j

2Kz

e

aÍ, 3.130a

ou

cr/ d c
klk l2Gld cdcFI

22K
3.130b

se a/ a/
l J l J

2K2
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Agora, o campo dãs'taxas de tensões da:., definido em todo o
volume do corpo/ será estatícamente admissível se ocorrer

simultaneanente o equi.líbrio em todo o volume V:
l

se a restrição for Bati.afeita

s O ; para aÍj aÍJ 2Kz

e se as conde-ções de contorno sobre Sv for

d a' n = dT ; sobre S

o campo das taxas de defornações dc,,, será
cinenaticamente admissível se for dera.vago de um canpo de

velocidade v: , que satisfaça as condições de incompressibilidade

l

v d = 0
l , l

e, simu]taneamente, as condições de ve].oci.danes no contorno Sv

Nas condições estabelecidas para a teoria de

PRANDTL-REUSS , tem-se .oq teoremas seguintes :

Teorema 3: Entre os .corpos de tensões estaticamente

admissíveis, o verdades.ro ninimiza a

expressão:
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n' U

d a' d
V ij

d a'' v n da 3.131

Teorema 4: Entre todos os campos de taxas de defornações

admi.ssíveis, o verdadeiro minimiza a

expressão:

'' - -F 1. ' '?, '',, " - 1;" "? " 3.132

3.4.4. Aplicações dos Teoremas dos Valores Extremos na Conformação

Plástica dos Metais

TARNOVSKY5z 'ê' co].aboradoreq, e KUDObz'õu foram os

pri.melros pesquisadores a aplicarem os teoremas dos limites na

plasticidade dos metais.

Uma forma de solução de problemas pela aplicação do

teorema do limite superior, numa forma expanda.da, foi...a reagi.zada

por AVITZURsó e simultaneamente por KOBAYASHls7'ss que

estudaram os problemas de axissinetrias pelo limite superior

AVITZURss apresentou soluções para vários tipos de

problemas de conformação plásti.ca, através da utilização do método

expandido, que consi-ste em anotar um campo de veloci.jade possível

satisfazendo a constância de volume e as condições de velocidades

na superfície do corpo e/ ao mesmo tempos as tensões devem

Bati.afazer o critério de HUBER-VON MÊSES-HENCKY e as condições de

atrito nas interfaces para as componentes tangenciais do vetar de

tensão aplicado.

o problema fundamental da presença de descontinuidade

os das velocidades cinematicamente admissí)'eis é o que

l

camanos
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permitirá a introdução de um critério de conformab]].idade baseado

na mecânica da futura não-linear elasto-plástica.

Se um corpo deformado plasticamente for divã.digo em

várias zonas de deformação plástica, como mostra a figura 3.4 ,

segundo a proposta de AVITZURs9, os respectivos vetores de

velocidades v. e v. não serão idênticos, mas a condição de

constância de volune exige que suas conponentes nornai.s o sejam,

então:
«

ZONAL ZONA l t

r

Figura 3.4. Fronteiras de descontinuidades no;. campo de
velocidades.
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As componentes tangenciais são, então, admiti.das serem

descontínuas na i.nterface entre as zonas l e 11, de nodo a

satisfazer a inequação vetori.al e pernitir a defornação plástica

no interior do corpo por movimentação relativa entre as

superfícies em cantata:
v # v 3.134l

que de acordo com as condições admissíveis, requer que a seguinte

conde-ção exista:
bn = '{. - ''g

Se ocorrer de se ter na expressão 3.133a, a condição:
t2l

3.135

n n
1 2

3 . 133b

ocorre então uma violação da constância de volume i.nposta pela

necânica dos meios contínuos e neste caso existe uma liberação de

energia para a fornação de superfície livre no interior do corpo

sólido ou o surgimento de uma tri.nca.

A utilização da taxa de energia liberada. pelo uso da

mecânica da futura não-linear, através de integrais invariantes,

recompõe a parcela de energia perdida na fornulação do método

do limite superior

Essas integrais invariantes serão, então, incorporadas

nas formulações vara.acionais para os estudos de conformabilidade

plástica dos metal.s.
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3.5. Mecânica da Interação entre Superfícies em Contato na

conformação Plástica: fenómeno do atrito

O problema que ainda permanece insolúvel na busca dos
verdades.ros campos de tensões e de deformações é a obtenção de un

campo genérico de velocidades verdadeiras .

HILL+o propôs que os possíveis campos seriam os

ortogonalizáveis, por outro lado AVITZURs9 propôs os chamados

campos genéri.cos expandívei.s através de um nétodo proposto por

KUDO"

A formulação do atrito nas interfaces é dada pela

imposição de descontinuidades nas componentes tangencial.s de

velocidades, e a parcela de potência perdida na formulação do

limite superior é suprima pela expressão:

à ":-
lnEC!'face

t IAvl dS
S

3.136

onde

é a potênc.ja de cisalhamento disse.paria

e

IAv
V tangencial

da ferramenta
tangenêlal
do metal

Dois modelos de atritos serão considerados; o primeiro,

apesar de já compreendido por LEONARDO DA VENCI, tece seu

enunciado em bases físi.cas, formulado por AMONTONS", e teve una

contribuição importante de COULOMBói que separou o abri.to dinâmico

do atrito estático, não especificando entretanto os seus

mecanismos.
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À ].ei. de AMONTONS-COULOMB do atei.to se anuncia, como:

l

:3 . :1 :3 '/

sendo:

r : tensão de atrito operando nas interfaces entre duas

superfícies em cantata, cuja ação da força correspondente

obedece a terceira lei de Newton.

p : pressão ou componente normal do vetar de oração atuando nas

interfaces.

H : é o coeficiente de atrito de COULOMB.

Essa [ei de COULOMB é vá].ida para bai.xos va]ores de

pressão, obedecendo às respostas e].ásti.cas das camadas próximas às

superfícies das interfaces, cuja avaliação nacroscópi.ca se dá pela

aproximação dos mei.os contínuos. A fi.aura 3.5 mostra. os mecanismos

atuantes , segundo AVITZUR"

Na lei de AMONTONS-COULOMB, o coefici.ente de atri.to é

considerado, por simplicidade, independente da pressão, mas é

função da natureza das superfícies de contado, do tipo de

lubrificante existente entre as superfícies e é i.nf].Üenciado pela

temperatura das superfícies. A dificuldade existente na

determinação experimental do coeficiente p, para uso na

conformação plástica, pode ser remova.da pela aplicação do ensaio

do anel, proposto por MOLE e coCKROFT", cuja análise do ensaio

foi reali.zada por métodos numéricos através dos estudos de LEE e

ALTAN"

q

l

A questão dos lubrifi.cantes, que influenciam de modo

significativo as condições de atritos nos processos de

conformação, têm sido objeto de intensivo estudo por SCHEY";
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assim como o estudo do efeito das camadas de revestimentos na

estampagem de chapas recebeu contribuição dos dos trabalhos de

BRESCIANI FILHO"

J

T

tensão
clulhante
de

cantata

/

/

/

lol de
Amontons Cou lom b

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/região dõ

deformação

plaBtica das

asperezas

macroscópicas

/

/

/

/

1 /
1 ,'
1 //

}'./
/

/./1/

+scoamenta
plástico
vol umdt rico

Tõn8õo normal de
oontato

Figura 3.5 Variação da tensão de ci.salhamento"em função da

tensão de contato AVITZUR"



Nos traba].hos de conformação plástica,' as pressões

normal.s nas interfaces são bastante elevadas e, nestas conde.ções,

um segundo modelo de atrito tem sido muito utilizado: o chamado

modelo proporcional, de camada ou de cisalhamento máximo, onde a

tensão de atrito não é proporciona]. na interface, mas si.m à tensão

limite de escoamento do naterial

Para um material que obedeça o critéri.o de escoamento

plástico de HUBER-VON PISES-HENCKY, ten-se

l

t - m ---1 3 . ].38

sendo:

n : denominado de falar de atrito, é também dependente da natureza

das superfícies.em cantata, da presença ou não de

lubrificantes e da temperatura entre outros

a

Ambas as leis de atrito ci.fadas sãofundamentalmente

dependentes da velocidade relativa tangencial entre as

superfícies.

Se houver caso de lubrificação hidrodinâmi.ca, um

tercei.ro modem.o, discutido por AVITZURs9, é propostdí de modo tal

que

3.139

l

R : coefici.ente de viscosidade do fluido

Âv : velocidade relativa tangencial entre duas superfícies

separadas por uma dimensão característi.ca h.

h : espessura da película lubrificante



os dois prinqlros modelos estão relacionados, de modo

que seja possível suas conversões recíprocas. Essas comversoesr

dadas por OROWAN e SHAWr caracterizam o fenómeno ge transição

existente nos estudos de atritos e suas interações com os

nateri.ai.s. Os modelos OROWAN e SHOW foram estudados por WANHEIM e

BAYÓ7, e são nostrados nas figuras 3.6. e 3.7

THOMSEN3óe coJ-adoradores mostram que, no limite da

aderênci.a, pela lei. de atrito de COULOMB. o estado de tensão é

uniaxial em sistema cilindro-metal.i.co-matriz em lcontato por

pressão normal, na forma:

6

Ü

a
0

:3. 1Jy

e pelo critério de HUBER-VON MÊSES-HENCKY ,tem-se

a
0

t
"* vr3

3.140

.''''\
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T atrito

Fi.aura 3.6 - Modelo de atrito de OROWAN. Separação do atrito em
dois mecanismos independentes. Região 1 - modelo

elástico. Região ll - modelo plásti.co in: WANHEIM e
BAY''
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T atrito

norma i

Figura 3.7

9

Modelo de atrito de SHOW. Mecanismo

apresentando transe.ção.
Região 1 - modelo elásti.co
Regi.ão 111 - modelo plástico
Região ll - região de transe.ção

WANHEIM e BAY'

de atrito

em
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O modelo de OROWAN, discutlso em WANHEIM e BAYó9, mostra

que, na conde.ção limite
3.141

substi.tuindo 3.141 por 3.140, optem-se

' ' . : .:= . Tr,/,''''.aP 0

3.142

No modelo de atrito de camada

3.143

e atinge um máxino quando n for a unidade

Relacionando 3.142 e 3.143, obtém-se a conversão

3
3.144

As equações 3.141, 3.143 e 3.144 são adequadas ao estudo

proposto neste trabalho, mas são, na realidade simplifi-cações de

uma situação prática bastante complexa/ como atestam os trabalhos

de SHIMAós e colaboradores, de HALLINGõ9 e de NAGARAJ70.
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4. MECÂNICA DÀ FKÀTUil4 WXO-LZWKAK E ÀS INTEGRAIS INVARIANTES

4. 1 Fundamentos da Mecânica da Futura Linear e NXo-Linear

A futura mecânica é defina.da cano uma disciplina que

estuda a possibilidade da ocorrênci.a de falhas e rupturas numa

estrutura, causada pela propagação de um defeito presente e

predoninantemente do tipo trinca, BRUST:. Apesar de haver um grau

elevado de complexidade nos mecanismos nicroestruturais que

ocasionam a futura dúcti.]., segundo JENNER e DODDz, tem havido um

número grande de tentati.vas para descrever os processos de

futuras. Algumas teorias são de natureza fenomenológica, ou seja,

não consi.deram os efeitos das mudanças microestruturais, pelo

contrário, são resu]tados de aná].iões teóricas, baseadas em

observações do comportamento mi.croestrÍitural, onde o trabalho de

BATES3 descreve as pri.ncipais teorias desses ti.pos.

com o. objetivo de construir um critério de

conformabilidade, fundamentado na mecânica da futura, este

trabalho será orientado pela concepção fenomenológica.

A mecâni.ca da futura linear e]ásti.ca é ].imitada às

condições de escoamento plástico em uma zona que contendo a

ponta da tri.nca, é ao mesmo tempo de pequena dimensão. É

virtualmente inpossíve]. satisfazer as condições da presença de

trincos em zonas plásticas de pequenas dimensões para nateriais

que possuam alta tenacidade à futura, baixa resistência mecânica,

sofra de extensiva deformação plásti.ca e que tenha a ponta da

trinca sofrendo um arredondamento antes do início da sua

propagação. A necessi-date de se incluir a influência da deformação

plástica, que acompanha a iniciação e o subsequente crescimento

estável da trinca, é o que tem si.do o principal falar para o

#

d
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desenvolvimento da mecânica da futura não i.near, KANNINEN'

Uma anta.ga tentativa de modelar o comportamento de uma

trinca dentro de una matriz plástica se deveu a DUGDALE', que

consi.gerou a dimensão da zona plástica muito maior que a espessura

da chapa,o qual modelou esta zona como sendo uma fai-xa escoada à

frente da ponta da trinca, considerando o material elástico

perfeitamente plástico. O mesmo pesquisador postulou que o efeito

do escoamento era aumen.tar a dimensão da trinca pela extensão da

zona plástica, dentro de um meio infinito, submetido a uma tensão

remota e uniforme, como mostra a'figura 4.1

O modelo da fi.aura 4.1 é representado peJ-a fórnula:

l

u: (a,O') u: (a,O') : õ. # + ; :«[;.. + q 4.1

É possível observar ser 6. uma medida da deformação que

ocorre na zona plástica. Dentro deste conceito, um critéri.o de

futura elasto-plástica, pode ser expresso, em função de um valor

crítico, onde no início do crescinento da trinca, tem-se

onde 8 é um va].or crítico, consi.derado como una propriedade

material e 6. é o deslocamento de abertura da trinca.

BROEKó mostra uma revisão extensa desse critério de

futura e alguns métodos pa:L'a a medida de õ.

Posteriormente, ter-se-á J = ao6t e rportanto:

t tc

C
l

. - -F JÊ- ; :- ]-. ]-t -t ]]
onde a é a distânci.a de propagação da trinca

2
4. 2
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Fi.aura Modelo de DUGDALE para futura não-li.cear
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A definição de futura dúctil em só].idos crista]ínos

envolve a quebra de ligações atómicas, onde a deformação plástica

precede a formação de trincos criando, conseqüentenente, un

núnero elevado de problemas complexos. Esses problemas estão

relacionados com os defei.tos de redes cristal.idas . os defeitos

respondem por si. só às forças impostas no só].i.do. As forças de

oração, compressão, cisalhanento e hidrostática podem agir nos

defeitos através das vári.as de suas combinações, provocando o

surgi.mento de campos de tensões e de deformações.

os campos de tensões e de deformações , então criados,

deverão ser conhecidos em todo o corpo sólido , pri.nci.palmente nas

regiões onde as trincar se iniciam e eventualmente se propagamp

para possibilitar o desenvolvimento do estudo dos mecani.smas

nicroscópicos de futuras.

Já a análise macroscópica pode ser realizada a partir do

conhecimento das condições experimental.s, como: dados de tensões e

de deformações, geometri.a da peça de ensaio e observações óticas.

Por exemplo, a iniciação e a propagação de trintas requerem o

conhecimento das informações sobre os processos que ocorrem

dentro do corpo de teste, em uma esca]a que exceda a reso].ução

ética do microscópio em uso, WISDORF'

A caractere.cação nacroscópica da futura fornece

parâmetros importantes para descrever os processos de futuras,

de nodo que medi.das laboratori.ais possam ser uti.lizadas para

predicção das falhas nas apli.cações estruturais de uma peça.

Como a mecâni.ca da futura linear consi.dera o conceito que

relaciona tensões e condições de tensões nas tri.nuas e

especialmente nas suas t)antas como seu objeto de estudo, então a

l
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Introdução do fatos de intensidade de tensão tem sido provado na

prática ser bastante providencial, de acordo com ZHtJANG', e o

mesmo é da seguinte furna:

a( 2nr ) i/: 4 ..3

sendo:

a : tensão nominal

r : distânci.a radial do ponto longe da ponta da trinca
l

Quando o valor de r tender para zero, na expressão 4.3.

o va].or de K atinge um valor crítico K. e neste caso a tensão a

tende para va].ares infinitos . Mas o naterial deve, localnente,

escoar plasticanente para um valor de tensão a igual à tensão de

escoamento a. ,consequentemente uma zona pl-estica de raio r se

torna na ponta da trinca:

r
P

b o n' e1 11 K I' , para estado plano de tensão
4.4a

#' .

1'
P à- l--$: 1: para estado de deformação planal

4.4b

Três modos de desenvolvimento de trincos. existem na

mecânica da futura linear elástica: modo de abertura, modo de

cisalhamento e modo de rasgamento, em KANNINENv,com as seguintes

respectivas i.ntensidades de tensão: Ki' Kii' Kiwi

A mecânica da futura linear teve.. todo seu

mento derivado dos trabalhos de GRIFFITH'' que propôsdesenvolvi
P .
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um critério de ruptura pela propagação da trinca, baseado na

idéia de diminuição da energia p?tencial elástica no corpo sólido,

provocada pela liberação de energia para a formação de

superfícies ].i.vres.

A energia potencia]. elástica armazenada na trinca é

Uelástica

2 2H a a
E

4.5

e a energia de formação de duas superfícies livres é dada por

P

4.6

7 : é energia específica de formação de superfície livre

a : gemi-comprimento de trinca

A variação de energia no sistema, devido à propagação da

trinca, é dada pela condição de instabili.date

a utotal
a a ''' '?wgE',.-. l

Õ

âa

ou seja

a
âa -;' * « ,.l 47.a

onde finalmente a tensão crítica'é dada por

4.7
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vá].ida para o estado p].ano de tensão.

No caso do estado p].ano de deformação, substituir E por:

E/(l-p)'

o caso tridinensional é modelado segundo una esferóide

achatada nos polos e possui uma expressão si.nilar à de GRIFFITH, e

a mesma foi proposta por SACK*'em 1947

O cálculo da concentração de tensão na reg.i.ão perto da

ponta da trinca é baseado no modelo elásti.co de INGLÊS:

o modelo de futura de INGLÊS-GRIFFITH-SACK é válida

apenas para materiais ''frágeis, nos quais uma trinca se propaga con

uma ve].ocidade de cerca de 38& da velocidade de propagação do som

no meio material, para uma tensão resolvi.da menor que a tensão de

escoamento do material como foi previ.sto por MOTA''

o modelo de GRIFFITH é irrealísti.co para a maioria dos

netais, porque os nesmos não são verdadeiramente frágeis. Una

correção ,devida a OROWANi4 , acrescenta ao novelo anterior uma

parcela de energia correspondente àquela disse.paria pela defornação

plástica. Essa correção exp].ica a acta tenacidade à futura

presentes nos materiais metálicos, e é dada na forma:

2

7 - 7. + 7
e ' õ. ' p

WILLIAMSts e IRWINtó comp]ementaran o mode].o de

INGLÊS-GRIFF].TH-SACK, corrigido por OROWAN, apõe'sentando as

seguintes formulações, segundo as notações algébricas de

ERDOGAN'', figura 4.2:

a) Modo l ou da abertura da tri.nca no estado plano de deformação

4.9a

4.8

,J - f: (r) g:ii (o)

e

./'''\

xz yz c,:: : P (a** + aw)



135

b) Modo [[ ou do cisa].lamento (arrastamento)
n l nn n ,a A ,a A 'Pnvn n n ;: A

f::(r) g;:iJ (o)

(Cr + a )
' xx yy'

rasgamento da trinca no es

f...(r) g,,,iJ (o)

da trinca no

ado do Lado P

estado

4.10a

4.10b

cano de

4.11a

4.11b

para as seguintes condições e fatores de i.ntensi.date de tensão,

K,,K.,e K.:,

c) Modo 111 0u est

deformação

a
l j

- 0a a a
xyzzxx

f: (r) : K: (2nr):': 4.11c

K, = lim (2nr)t''z a.... 4.12
r-}0

g:xx(o) - cos (0/2) lli - sen (0/2)sen (----T-)l 4.13a

g:w (o) = cos (0/2) li + sen (0/2) sen (--Z$-)1 4.i3b

g.*v (o) = sen (o/2) cos (0/2) cos (--=!!-) 4 13c

e ./ .-\ . / ').,..\1/2 v .a .t .a
' l l1 1



4.15lim (2xr)t/z
r-+0

g::-(o)- sen ('/2)l2 eos ('/2) cos (-'Zg-)l

g::w (o) - sen (0/2) cos(0/2) cos (---7-)

f:::(r) : -K::: (2Hr)

g:::x: = sen (0/2)

g:::yz = COS (0/2)

!=n (2xr)t/P

1/2

4.16a

4.16b

4.17

4.18a

4.18b

4.19
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Q'k x
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d
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#

P
#

d'
d'

.P 0

FRENTE QA TRIFJCA

y

X

modo l modo ll

modo lll

Figura 4.2 Representação geométrica do campo de tensões
numa frente de trinca
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Para converter os casos para o estado plano de tensão

fixar a tensão cr =o e substituir p por :i:lP
As taxas de liberação de energia, associadas a una

extensão Incremental. dê 'trinca são da forra:

estado p].ano de tensão

(1 p'') G:; estado plano de deformação

«;:/' estado plano de tensão

G:: = (1 - p2) estado plano de deformação

(i + I') Kil::/E

No caso de extensão da tri.nca sob condição de

carregamento combinado , obtém-se 'o seguinte

G - G + G + Gtotal 1 11 '111 4.20

As lini.tições da mecânica da futura linear elástica

levou SANDERS:u a propõe f em 1960, un novo critéri.o de propagação

de trinca baseado em una formulação dada por uma integral da linha

, de modo que a mesma fosse independente da trajetória de

integração. Essa proposta de SANDERS foi desenvolvida seguindo os

trabalhos de ESHELEy:s' que estudou defeitos em sóli.dos

cristalinos modelados dentro da teoria dos meios contínuos, e o

mesmo sugeri.u a integração de IJ.nha em torno de regi.ão contendo
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defeitos em analogia à teoria eletrostáti.ca.

Em 1967 e 1966, CHEREPANOV'' 'e RICE'',

independentemente,formal.izaram essa proposta de SANDERS para os

nateriais e]asto-p].ásticos, apoiadas na teoria da deformação

plástica de HENCKY

-Para os materiais metá].ices de interesse para os
processos de confornaçâo plástica. o nodo de futura dúctil é o

nai.s importante a ser consider"ado nos estudos da mecânica da

futura e o nesmo ocorre segundo un comportamento não-linear,

de acordo com DIETERó'

A natureza a].temente experimental dos estudos da futura

dúctil, considerando a sua iniciação e propagação, levou ao

desenvolvi.mento de um método de ensaio cuja tentar.iva era a de

relacionadas grandezas de propriedades mecânicas e o estado de

tensão na região perto da ponta da tri.nca con o=. denominado

des].ocamento de abertura da trinca õ

McMEEKING" .pçopâs a seguinte expressão, .válida para

alguns metais ensaiados no estado plano de defornação:

T

6

', - ',« IÊ * ';*:á-'' l ':-,:, -í
l

..''x

4.21

onde

õ = COD deslocanento da abertura da tri.nca
T

n : expoente de encruamento na fórmula de HOLLOMON

K : falar de intensidade de tensão

a : tensão de escoamento do material

p : razão de POISSON

0
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Í'n.

E : módu].o de elasticidade ou de YOUNG

o mode]o experinenta]. de McMEEKING tenta relaci.orar a

propagação da futura dúcti.l com a abertura da trinca e mostra, do

modo gera]., a forte não-linearidade do processo com a dependência

funcional de õ

q

T

6, = f (K2) 4.22

sendo K, de acordo com as equações 4.12, 4.15 e 4.19, do tipo

K = f (a:J)
l

4. 23

o favor de intensidade de tensão K, é um parâmetro

pontual e o mesmo é de difícil avaliação, nesmo com..o auxílio de

avançados métodos computacionais .

4.2. Teorema de NOETHER para as Integrais Invari.antes

As integrais invariantes são parâmetros de:campos e como

tal são solidamente construídas dentro da mecânica dos meios

contínuos e dentrode concepções da teoria contínua das

discordâncias . Nessas -i.ntegrais serão sempre consi.gerados volumes

e regiões envolvendo tricas e defeitos.

A contra.bui.ção de EMM]' NOETHER" [19].8] para o cálculo

de variações consistiu em dois teoremas para as soluções das

equações de EULER-LAGRANGE, ambos objetivando reso].ver problemas

de integral.s si.moles e múltiplas. NOETHER nostrou que se a

integra]. for invariante sob um grupo de napeamento de funções para

outro grupo de funções, as funções estacionárias devem então

6
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satisfazer as correspondentes condições restri.uvas que no caso de

prob[emas de integração simples, a so].ução toma a forma da

primeira das integrais das equações de EULER-LAGRANGE. A prineira

das i.ntegrais inclui as leis de conservação da física e da

necânica dos meios contínuos.

O terrena de NOETHER é m(

para um grupo de transformações:
X -----.-.--.--....--} Xr = X + ÕX

+a (x) -------.-+ @ ,cc(x') = d'a(x) + õ +a(í')

sendostrado seguir comoa

4.24a

4.24b

for tal que

g l+'"(x'õ,+'", .
v'

4.24c

para todo o volume V',

então:

axP
4 . 24d

onde

.« : [« 4.24e

A equação 4.24e é a expressão da q\santidade conservada

o terrena de NOETHER está denonstrado em CUSHINC'"
l

4.3. Integral.s Invariantes e a Mecâni.ca da Futura Não'?Linear

(Lei.s da conservação da Mecâni.ca dos Meios Contínuos)

As leis de conservação da mecânica dos nei.os contínuos

são baseadas no teorema de NOETHER, que estimulou ESHELBY*' a
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introduzir o conceito de força sobre una si.ngu]ar]dade e].ásti.ca. E

isso foi devido ao grande interesse nos estudos das imperfeições

en redes cristalinas da físi.ca do estado sólido de um lado, e

ao desejo de se modelar tais i.mperfeições ni-croestruturai.s dentro

do campo da e].asti.cidade clássica con a introdução do conceito de

forças sobre uma singulari.date elástica.

A força, nesse tipo de singulari.jade, foi pefinÍda como

sendo o gradiente negativo da energia tota]. do corpo em

consideração en relação à mudança da posição do defeito no corpo.

Uma singu]arida- de e].estica pode ser uma discordânci.a, uma

inclusão, uma vacância ou outros defeitos. ESHELBY mostrou que a

força em tal defei.to seria o resultado da integração sobre

qualquer superfície i-ncluindo o defei.to. Na : ausência de

defeitos, concluiu êle, a integral de superfíci-e. seria nu].a e

então uma lei de conservação poderá.a ser estabelecida.

As pesquisas sobre mecânica da futura plana realizadas

por RICEzt sem o conheci.mento dos trabalhos anteri.ot'es, conforme

HERRMANNzs, levou-o a representar a força de extensão de uma

tri.nca de IRWINtó, como sendo una integral independente do

comi.nho de integração, denoninada de integral-J de RICE e a mesma

mostrou ser de grande utilidade yráti.ca.

As pesquisas de RICE estão intimamente re].acionadas às

investigações de SANDERSta e CHEREPANOVzo

KNOWLES e STERNBERGzõ, baseados no trabalho.'de ESHELBY e

no terrena de NOETHER. descobri.ram outras integrais i-nvariantes

denominadas por BUDA-ANSKY e RICE27 de integra]-L e integra].-M

Essas lei.s de conservação foram estabe].ecidas para os

problemas do tipo deformação bidinensional, mostrados na figura

6

"l''"q\
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4.3, onde o vetar deslocamento relativo ui depende

coordenadas x.e x, são as seguintes:
a) Integral.-J

apenas das

f. IW (':,)&: - V,u.,:ldi
4. 25

para C: contorno fechado no plano defina.do pelos eixos xi e x2

e w(c..) é a densidade de energia de deformação
T : vetar de tensão atuando externo à curva C

Na realidade. a integral-J é o primeiro componente de

un vedor cujos conponentes são defi.lidos por:

'* - f. («-. - ,,-*,*) ':

l
d

4.26

onde n é a normal externa à curva C, mas contida no mesmo plano
k
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Figura 4.3 Geometria para aplicação das integrais J e M
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A densidade de energia de deformação W(c,j) é dependente

da deformação:

+ u. .) 4.27j , l '

e as tensões relacionadas ao vetar de tensão T. na curva C são

dadas por:

T. = a..n. . 4.28

onde as tensões cr,j satisfazem a relação:

e

4.30

As novas integrais de KNOWLES-STERNBERG são para o caso

didimensional

TiuJ.' vkuk,ixll dl 4.31
P

TKuk, ixil dl 4 . 3 2

sendo: e... o tensos alternanteijk
No caso tridimensi.anal as integrais invariantes

generalizar-se para:

.:, - + ({+ * ++ 4.29

k

Lk ; '*,, («*,-, ' ''', - ':':,,*,) '; '';'

dS 4.33
S

Wn - T u
k l l,k

' - }-q.:, Wx n +
C
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4.35Wx n T u x
j j, í l -b,.«,l *

sendoz nesses casos:

S uma superfície fechada cuja normal externa é n,

Através de ci.nco teoremas, KNOWLES e STERNBERG"

provaram que as fórnu].as dadas por 4.25 a 4.35 ' são leis de
rR fh ri e Q Y'\ r n fH a fn

ESHELBYi9e R]CEzi mostraram que a integra].-Jk pode ser

interpretada como taxa de liberação de energia quando. uma cavidade

ou ponta de uma tri.nca transladar relata.vanente de uma posição

para outra no corpo material. BUDIANSKY e RICE'' provam que as

integrais -Lke -M também possuem interpretações simi.].ares, sendo

tainbem váli.das para análises de problemas da elastici.jade

não-linear

6

A integral--Jv' a integral-Lk e a i.ntegral-M são
conhecidas cano taxas de liberação de energia par.a translação,

rotação e expansão auto-similar , respectivamente

Em ].980, 1çllsJiIMOTO, AOKI e SAKATA" apresentaram a

integra[-J como sendo a taxa do f].uxo de energia para uiva região

de processo envolvendo a propagação e extensão de tri.ficas . Essa

integral é uma extensão da integral-J de RICO e inclui a

existência de uma região de processo de futura em conjunto con

os efeitos das deformações plásticas, forças centrais de corpo,

deformações térni.cas e i.nérci.a materi.al
A formulação de KISHIMOTO" colaboradores a queee

seque
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(a) Equação do balanço de energia

A equação de movimento de um sólido é dada por

tJ,j + Ft = P tii
4.36

multiplicando ambos os lados da equação 4.36 pela velocidade ui e

integrando no elenento de volume, obtén-se

J. P.l ü, dv p Üiü, dv
4.37

A transformação da 'integral da esquerda leva à

formulação:

.J. -;i « - 1. i''':, «;i ,, « - 1. ',, -;,, :"

s v' : lv

'+

dv 4.38

então

; ,: ', * .l. ;:,-* '« -l. - ': ?, « .l. dV 4.39

(b) Balanço de energia durante a.extensão de uma trinca

considere uma placa contendo uma tri.nca como mostra a

figura 4.4, então tem-se a seguinte expressão:

T
r.].. l

S J.- '.
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4.40

XZ
A

+\

X
/

rflna:
A final

Figura 4.4 Representação geométrica da região

de processo de futura
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A taxa de vara.ação de energia do nateri.al na região do

processo de futura é representada pela integral-J, porque a

futura não pode ser caracterizada ainda dentro teoria da necânica
dos netos contínuos.

Usando o teorema de Gauss e a equação de movi.mento 4.36,

a equação 4.40 reduz-se a:

.A

; : 11. 11.« 3 1 ,, . '': du,
ü.) --ãll

dA +

'' J.,,..:,, l>«
4.41

A transformação na fi-aura 4.4, entre os sistemas de

referênci.as fixo e móvel. é da torna:

X l
X cos o + X sen o

l o 2 2
4.42a

'''q.

X
2

.X sen o + X cos ol 4.42b

e os deslocamentos relativos, em termos da referência fixa

X,, são da forma:

Xt'

u. (x:,x2lx3/l) - u,(x:cosmo + X:seno:-.Z, - X:senos +

+ X.coso.,.Z2 0'
4.43
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e obtemos a seguinte relação

d ul a õu,. aq âX
a[ ' õ] ' âx. a]

a u
l a ul

õ x
4.44

A equação 4.44, substituída em 4.41, resulta

3 - . ' ',
J. 'l õ l

fina l

Na equação 4.45, nenhuma restrição foi i.aposta na

relação tensão versus deformação do material, logo a integral-J

pode ser a representqçêo da taxa de liberação de energia de un
material arbi.erário durante a extensão de trintas.

De grande interesse neste trabalho é o tratamento do

problema da extensão de trincar en configurações tridimensionais

é o caso apresentado na fi.aura 4.5.

KlsHIMOTOz9 demonstra que

â c

',.]Ê''J
3. : W n dl' -

r+r -r e K

a u

': :Ü " *

6

l

#

A

4.4b

* ','.-,,, 4.4-.,.-Ã I'«-,;l -:l« '«

onde, p. representa o vedor normal à superfície de um elemento de

placa, sendo p. o componente de X

AOK[, K]ESH].MOTO e SAKATA'' generalizaram a integral-J

para os casos, além de translacional, os casos de rótaci.onali.dae,

de exoansão auto-si.nilar e distorcional, formando as integral--L

J
l .A

.A
f



integral-M e a integra].-] respecti.valente. A.s mesmas Incluem os

agora denominados casos especiais: integral-J de RlcE e a

integral-L e integral-M de KNOWLES e STERNBERG

O critério de futura é consta.ruído de tal .faena que

se J for a taxa de energia disse.poda na região de processo da

futura, correspondente ao crescimento de tri.ficas por uni.jade de

área, o critério de futura em função do balanço de energia

é dado por:

C

4 .47

Postulando, de acordo com BROBERGso, que a região de

processo da futura é autónoma, no sentido de não depender da

geometria do corpo ou das condições da tri.nca ou do carregamento,

a região de processo é considerada de dinensões constantes

novendo-se com a mesma velocidade que a ponta da trinca, de tal

nodo que a relação:
õ u
-#-7=- = o , sobre I'r..,.

e a equação final, obtida da equação 4.45 é dada por:

.AJ
õ u
ÍTL'' 4 .48

mal
. 1



152

(a)

(b)

Figura 4.5 Representação esquemática de trinca 3D ,KISHIMOTOzu

a) definição da velocidade yl da frente da trinca I'f:na:
b) representação da frente da trinca
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AOKI, KlsHIMOTO e SAKATA3z forna].izaram, em 1984, as

expressões geral.s do fluxo de energia para o interior de uma

região de processo deocorrência de problemas de futura

elasto-plástica, considerando nas anal'iões os mais generali.fados

casos tridimensionais.

A figura 4.6 mostra a configuração tridimensional para o

problema de trinca em 3-D. A curva só].ida representa o contorno da
frente da trinca no estado i.nci.al, a tracejada é sua frente

atua]. após uma extensão i.nfinitesi.ma].. Seja o-xtXzXo o sistema

de referência com a origem em O, sendo O um ponto arbitrário na

curva da frente da trinca; sejam N, B.e E os vetores normal,

bi.normal e tangencial respecti.valente, e todos localizados no

ponto O; a intersecção da curva tracejada com o plano determinado

por H. e Br define o ponto o. Assilü. os velares g., b e t são

respectivamente, normal, binormal e tangencial da nova frente da

trinca representada pela curva tracejada. Os velares 2, b e t são

obtidos por translação e rotação dos velares uni.tários N, B e T

com a frente da trinca novimentando-se a uma velocidade linear y

e angul-ar o.

Considerando-se um disco fino que inclua ofponto O e ao

mesmo corta a região do processo de futura por p]anos para]e].os

ao plano determinado pelos velares N e ê. A espessura, o volume e

o contorno do disco são representados por AÀ,r AVfln.l e I'f,n.t

respectivamente. considera-se tambéiü o vo].ume do material que

envo].ve a frente da trinca na forma de um torói.de de«revolução. S

é a superfície externa 'de V como mostra a figura 4.7

l

,''\



b

8

P
0

r
b frente da trinca

Figura 4.6 - Representação tridi.mensionaJ- de um problema de
extensão de trinca. AOKI's: e colaboradores.
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região de processo

0.

frente da trincaa
8

4

bF
'0

r
Ü

Figura 4.7 - Configuração da frente de uma trinca e o volume

para integração. AOKIJ: e colaboradores .
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Considerando o balanço de energi-a no material de volume

V e fazendo AÀ -' O, obtém-se o f]uxo ]oca] da energia tota]. por

unidades de conprimento de AÀ e de espessura, na roTIna de

© v J + co L + a M + l 4.49

.A. /\ /\ A an

sendo Jv' l:4v' M e 1, dado.s em AOKI'' e colaboradores nas seguintes
faenas:

É) (K + e) n. dr

Se+Ss

a u
fe';*

K

.. -;;' * . b ', - ,J -;;- l .« 4.50

A.

L e:a: p (K + e) X. n* dl'
a u

jX T€ +
j a ulkl l

Se+Ss

â u Õ u

ã-g +.x: (p ü, - r,) l--< +

â € dvjk+ X crjk Õ X
51
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]57

So+Ss

a u

*,-, :+ ds +
A.

M Ip (K + e)

* JIJ. {',, ++*:* (, ',-',) 4}.« '.;:

onde

K

e

energia cinética por unidade de massa

energi.a interna por unidade de massa

Seja AE a taxa da energia total transferida no tempo,

então
,À

+

õ dÀ
0

4.53

para

: .:!T 4#
d E
d À 4.54

Na expressão 4.54, os valores de q)" são dados pela

equação 4.49, por unidade de espessura.

Una analogia poderá ser' feita para o caso bi.dimensional

da integral-J de RICE, onde FREUND" mostra que

6

':i--z l«í * <:l 4.55

G é a taxa de liberação de energi-a de IRWIN para trinca crescendo

coplanarmente. A fórmula 4.55 é válida apenas para o caso

e[ástico, podendo inca.uir una pequena contribui.ção de plasticidade

na ponta da tri.nca.
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5. CONFOR)iÀBILIDÀDE PLÁSTICA DOS METAIS PELA MECÂNICA DÀ FRÀTURÀ

NX0-LINEAR

5.1. Conceitos de Conformabll i.dado Plástica dos Metais

'A conformab+z].S.jade plásti.ca .dos netais é definida no

nMeta].s Handbook", segundo DIETERt, como sendoa: facilidade

relativa com que um nateria]. ;etílico possa ser conformado de

deformação plástica. Essa definição/ mesmo sendo amplaré de

natureza qual-itativa. DIETER propôs um outro conceito de

conformabilidade: é o grau de deformação que possa ser a].cançado

em un processo específico de conformação plástica sem a criação

de condições i.ndesejávels, como o surgimento dé'.trincos ou

futuras, o péssi.mo acabamento superficial da peçam a formação de

ondulações ou rugas , a fa].ta de enchimento na matriz de

conformação e outras.

A conformabiLidade é, por sua vez, dependente das

condições locais das di.atribuições de tensão, de deformaçãoí de

taxas de defornação e de temperaturas. Todas essas distribuições

que combinadas com a resistência básica dos materi.ais metálicos,

podem levar à ocorrência de futura dúctil

5.1.1. Conformabilidade Baseada no Conceito Micro
Futura Dúctil

A idéia anplanente aceitável do conceito. de futura

dúctil, em OSAKADA e MORlz, é aquela que observada por técnicas

metalográficas ocorre fortemente dependente da micrgestrutura do

material metálico e ohsqrvando a seguinte sequência:

scÓPj.co da
q
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a) formação do núcleo de una trinca pelo crescimento de

cava.danes ou vazios en torno de inclusões ou

partículas de segunda fase, após uma determinada

quantidade de defornação plástica;

b) Crescimento do núcleo da trinca, pela continuidade da

deformação p].estica;

c) Coalescência ou crescimento rápido do núcleo da

trinca para a formação de uma futura macroscópica

provocada por uma excessiva concentração .de tensão em

uma pequena região do material metálico;
l

Di.versos pesquisadores desenvolveram critérios de

futura dúctil basea(ios nos mais diversos mecanismos, entre os

qual-s ZAVAGLIA3 que baseada no trabalho de VINHA relacionou os

seguintes:

a) modelo do cresci-mento e coalescência de vazios de

McCLINTOCKs , THOMASONó , e RICO-TRACEY7;

b) modelo do crescimento de vazios em torno qe partículas

de ARGON-IN-SAFLOGU';

c) modelo probahi.lísti.co e mi.croestrutural da deformação

dúcti.l de HADDAD-SOWERBY';

d) modelo do p'tencial plásti.co de RICEto e GURSONtz;

e) modelo da aproxinação estatística.

SEAMAN-CURRAN-SHOCKEY ''

de

A ductilidade de um material metálico é expressa como

sendo a máxima defornação alcançada em um corpo de prova
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padronizado antes da -ocorrência da .futura e é definida em

função da redução de área desse corpo de provar na forma:

.. . RA 5.1
c. ' -

l

o 1 - RA

A - A
RA = ------

!ctivamente as áreas i.nic

tssin definida refere-

frer grande deformação l

do materiall a ser proc

:ito ao grau de severida

p].estica sen a ocorrênci.a

para

A - A

A. e A. são respecti.valente as áreas ini.cial e final

do corpo de prova.

A ductilidade assim definida refere-se apenas a

capacidade do material sofrer grande deformação plástica, e a

mesma é -úti]. na esdõl:ha do material: a ser processado. Já a

conformabilidade diz respeito ao grau de severa.date com que o

nateria[ sofre conformacão p].ástica sem a ocorrência de defei.tos.

0

A
0

5. 2

5.1.2. conformabilidade Baseada no conceito Macroscópico de

Deformação Plástica

A necessidade da quantificação da conformabil i.date levou

vários pesquisadores a proporem di.versos critérios e a mai.orla

desses baseados em experiênci.as ].aboratoriais, cujo objetivo mai.or

era o de construí.r modelos macroscópi.cos ou fenomenológicos . Os

principais crltéri.os de conformabilídade são descritos por

ZAVAGLIA3, entre os qual-s citaremos os seguintes:

a) modelo das curvas limite de conformação de KEELER'';

b) critério de VON MÊSES da plasticidade ..dos metal.s,

li.mirado por uma tensão efetiva máxima de regi.stência, em

ALTAN:4 e colaboradores;

.''''\

f''\



c) critério de FRESCA do escoamento plástico, limitado por

uma tensão efetiva máxima de cisalhamento, em ALTAR''e

co].aboradores;

d) critérios análogos à máxima energia de defornação de

cocKCRFT e LATHANts, GILLEMOTiõ. OH-CHENeKOBAYASHli7 e

critério modificado de ZAVAGLIA';

e) critério da. tensão hidrostática e da porcenbagem de vazios
de SEKIGUSH[-OSAKADA-HAYASH].''

5. 1.3. Desvantagens e Vantagens dos Critérios de Conformabilidade

Variantes: baseados na futura dúctil e na deformação

plástica dos metais

A construção dos critérios de conformabili.jade

vara.antes, os que nãõ 'são baseados po teorema de NOETHER das

integrais invariantes, é bastante dependente de várias vara.áveis

que deverão ser, de alguma força, controladas durante e após a

realização dos ensaios. Essas princi-pais variáveis são a natureza

e composi-ção das ligas metáli.cas, impurezas presentes na forma de

inclusões e partículas de segunda fase (tamanho, torna e

percentagem ) , estado de tensão a que foi. submetido o corpo de

provam temperatura da realização do ensai.o, características

mi.croestruturais de tananho de grãos, efeitos dos tratamentos

térmicos, e outros. Nessas condições, ter-se-á que realizar un

número elevado de ensaios sob condições controladas para se obter

um critério vá].i.do.

As três principais vantagens neste ,critério de

conformabilidade são:
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a) a possibilidade do estudo sÍstenático dos necanÍsmos

de futura dúctil;

b) é possibilidade, após o conhecimento dos mecanismos de

futura dúctil, da elaboração de fórnu].as ãna].íticas do

ti.po fechada;

c) IÍ.. conseqüênc:ja. da primeira e consiste no tratamento

numérico do prob[ema mode].ado en

computadores ou calculadoras

As desvantagens dos critérios baseados na deformação

plástica estão estritamente ligadas às limitações da teoria geral

da plastici.date que é utili.zada através de vári.as técni.cas

,principalmente as numérica pelo método dos elementos finitos,

para a obtenção da distribuição de tensões e de deformações no

corpo sólido. Além do mai.s, deve-se conhecer as condições de

atrito nas i.nterfaces peça-ferramenta que, por sua vez, necessita

de uma boa modelagem. Alguns problemas de tensão uniforme têm sido

bem analisados por esse critério, cano exenplo a trefilação de

fios, a estampagem de chapasr o .dobramento de chapas. e perfísr a

extrusão e alguns casos de forjamento en matri.z plana. Os

resultados dos ensaios, obtidos por esses critérios de

conformabili.jade são de natureza tecnológica, ou seja, os valores

numéricos obtidos estão relacionados à processos de conformaçãor

que cujos valores quando postos num diagrama fornecem um mapa de

conformabili.date

Uma variante do critério é a construção experimental de mapas

de deformações de futura, em que podem ser insc ritos vários
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processos limitados a uma curva limite de conformabilidade. Esse

diagrama é denominado de Curva Limite de conformabilidade

As vantagens são ,obviamente, o uso tecnológico desses

diagramas de curva Limite de Conformabilidade na práti.ca

industrial.

5.2. Campos de Elasto-Plasticidade Gerados por lntegrai.s

Invariantes da Mecânica da Futura Não-Linear

Quando o comportamento plástico de um material metálico,

representado pela deformação . plástica de encruamento, for

caractere.zado pe].a lei de potência de HOLLOMONt9, a singularidade

dominante será denominada de mode].o HRRI em homenagem aos

pesquisadores HUTCHINSONzo, RICE e ROSENGRENzt. Enquanto que se a

si.ngularidade for caractere.zada por pequenas deformaçõesl a

não-linearidade entra no estudo através de relações

elasto-plásti.cas.

A curva do estado uniaxial de tensão versus deformação

experimenta[ é mode].ada pe]a relação de RAMBERG-OSG00D
22

Ê - Ê * «(ÊI'
5 . 3

onde

.: é a deformação de escoamento plástico

cr: é a tensão limite de escoamento plástico

n > 1: é o expoente de encurvamento

a: é uma constante nateri.al

õ,an n r. tender Dará o i.nfinito, o comportamento do
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material metálico é o de um e].estico- perfeitamente p].estico.

A equação 5.3 é aplicável para uma tensão nonotâni.ca

crescente a qual não acomoda um descarregamento elástico.

Na zona plástica envolvendo a' ponta da trinca aplica-se

a teoria da deformação plásti.ca de HENCKY-YLYUSHIN-NADAM" e as

condições da teoria da plasticidade, para um processo independente

da pressão hi.drostática:
P - a . 5.4

H

são dadas pelas rel-ação tensão versus deformação da forma

g ;,, * 4g Zg s.
2ã tj

5.4

onde os componentes das tensões reduzidas são dados por

Fí' + '-*;:, 5.5

,,-''\

A tensão e deformação efetivas, baseadas no critério de

voN MISES, são dadas por:

a' = ( 3J: ) í/z (3/2 S:jS:J)t'/z
5 . 5

5.6
e

õ' - -Í- 'l', ''',

f''''-.

/'b

sendo J. , o segundo invariante do tensos das tensões reduzidas
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A tensão e a deformação efetivas estão relacionadas pela

forma de RAMBERG-OSG00D:

;: : - l-tl' 5.7

A relação generalizada entre tensões e defornações é

então da forma:

g '.*':,-i -.l-tl';'-;l+D
E

5.8

Como é esperada uma singularidade na ponta dà trinca, as

deformações plásticas serão muito maiores que as respectivas

elásticas estas serão desprezadas nas análises e dentro da

região na vi.zinhança da ponta da trinca, fi.aura 5.1; a equação

5.8 fica na forma:

3
2

5.9

De acordo com o trabalho de RICEJ para apenas uma

si.ngulari.jade existente na região associada com a ponta da trinca,

existe um caminho circular I', de raio r menor que D, envolvendo a

trinca. figura 5.1, representada pela fórmula da integral-J de

RICE por:
.n

u''R
tw [c(r,o)] cos' ' T,(r,o)

r 5.10

/
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A teoria da deformação da plasticidade é vista como una

teoria não-linear da elasticidade, logo, a equação 5.10 da

integral-J é i.ndependente do caminho e é Lambem invariante
como os termos na integração são basicamente produtos de

componentes do ti-po deformação e tenção, então ê expressão

seguinte é representativa dos fenómenos que ocorrem na região de

processo, representada pela parte interna do círculo de rai.o r

menor que D da figura 5.1

lim cr, ,c,. -' --:É'''
0

r -) O

5.11

ou seja, as variáveis podem ser separadas em funções de o e r

apenas
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Fi.aura 5.1 sistema de coordenadas na ponta de uma trinca em 2D
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KANINENz4

representativas para

ROSENGREN''

apresenta as seguintes equações

o modelo HRR, de HUTCHINSON", RICE e

-1

crlj(r,o) - Kr":
6

5.12a

ã(r,o)'= Kr": ã(o) 5.12b

n

c:,(r,o) : ac.K' r": ê*j(o)
5.12c

u,,(r,e)
n+lr U- ac 5.12d

onde K é uma constante a ser determi-nada anallticamente

Para o modo l de futura, figura 4.31 as equações 5.12

fornecem as formas das si.ngularidades na ponta da trinca e a

dependência de o deve ser determinada com o objetivo de

estabelecer a estrutura dos canpos de tensão e de deformação na

ponta da trinca. Isso resolve-se pela introdução da função de AIRY

Vr na sua forma assintótica:

.P-''\

.;(ÊFI @ .., 5.13

devendo satisfazer as condições de equilíbrio

âr r
5.14a



173

l
r 'ã='' ''aF

5.14b

e também satisfazer a condição de compatibili.jade

l õ'
r ârz

rc 2r ;> - -F % - {41- :p-l 5.15

sendo as tensões perto da trinca da forma

2

Ks(s-l)r"t Ú' (o)

l

a

-ã l-F xl
l

n+l fK(l-s)ra'

ll
+a 8r 2r r

[ sÜ] ( o) +Ü ' ' ( o) ]

Na defornação plana 33=
a,,+aeo

trinca é

e a tensão efetiva na ponta da

. 1/2

H-l.,,-à'«I'. «:.l

}[@,'-;: @] ' :]u-;)o,]?J:"
5.17

í2n+t)
para s ' I''ã;ll
substitui.ndo as equações 5.16 e 5.].7 em 5.12, para a obtenção dos

componentes de def03:mação na equação 5.15, o seguinte resultado é
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lül lnll f-: I' *=$ «11*=hf-: ,l:.
nto similar para o estado p].ano de tensão forme

H'4f":l'" 'lnllul'l

* 'ah: ;"':l"'''lnl 1%l 'l '
* ih(;''; "'l': '

Para o estado plano de tensão:

a(') - ta:. + ãÊ.. - ã., a.. +3 a:. .t

{E@',-- .úl:'. l.H-uúl -;H-:) [@''--;@]@ '-

* :En-;)p'l } "

a conde-ção CFQQ - CF,o para o 'tnl requer:

ÜI (tn) = ÜI' (tn)

p].anadeformaçãodeobtido o casopara

cetratameUm

+

5.16-,equaçãona

simétricaÜ emtrinca.da eaberturadamodoPara o

5.21

relação a
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o = O e o n,e nesse caso tem-se

ÊI'(o) = @''' - 0 5. 22

--Em 5.18 e* '5.19 tem-se .as equações diferencial.s

ordinárias homogêneas, com condições homogêneas e as equações 5.21

e 5.22 definem o problema de dois valores de fronteiras. É na

realidade um problema de autovalor não linear, no qual o expoente

de r é o autovalor

É grande a dificuldade de resolver as equações 5.19 e

5.20 por integração anal.ítica, mas as nesgas forais resolvi.das

numericamente, considerando o problema do tipo de valor inicial

Consi.gerando um valor específico para @'''(o)r a

integração numérica é desenvolvi.da usando o método de RUNGE-KUTTA,

descai.to em BLUM"

A função c.arlRcterística é nornali.zada pela seguinte

forma

a"' 1 = a"
max O

'máx '0
5. 22

As curvas de variações das componentes de tensões e de

deformações são apresentadas na figura 5.2 para vários valores de

n

Tendo-se estabelecido as di-atribuições de tensão e de

deformação por resolução numérica das equações 5.18 e 5.19, pelo

método de RUNGE-KIJTTA, pode-se agora avali.ar a integral-J pela

introdução da equação 5.9 na equação da energia específica de
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defornação:

obter se
n+l

obtém sese 0

0

255

Ü' +u '0 r

quantidadesAS

25 l5 S Spara lquaçao

«-â',,'',

« : -.'. Ê l-tl

Combinando as equações 5.10, 5.16 e 5.22/

resultam

J = ae a K +i l

onde

:. : r {ü l-tl":-; . - [ \
* ? (',. ' '.)] ;" ' *

- à [.\ ., * h '.] :- . l '.
são ob'tidas de

ü, = (n+i) l--;"l - l@'' + s(3-s) @/21 5.27a

[.c]"- ]@'' - ;(2s-3)ú ] - ü, 5.27b

. .- B vr . -- --...nn=n K I')

5. 23

5.24

guinte

5.26

LJ D ÇÀI A\A v A v

finalmente
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laz?;Flm ã«p(')

l

5.28a

aa3
l

n
J (0)C= € olac cr l r

O O ncaB
5 . 28b

c = 0
a3

n
J n+l

= € olac cr l0 0 n

l

r": Üa(e)ua
5.28c

Uma boa apraxlnação seria uma interpolação entre valores

de ã,aa'caf3eÜcC' em função do expoente de encruamento da
fórmula de RAMBERG-OSGOOD, nas curvas 5.2a e 5.2b.
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n = 13 n =13

(a)

(b)

Figura 5.2a Estruturas do modo l de trinca na deformação plana/

diagramas das soluções da equação 5.18. substituídas

em 5.16 e 5.17 e, fi.nalmente, em 5.12, para vários

valores do expoente de RAMBERG-OSG00D e KANINEN'"

a) materi.al- encruado

b) material perfeitamente plástico
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'0
Ê

eOi B
RF/a 0

Figura 5.2b Estruturas do modo l de trinca na tensão plana,

diagramas das soluções da equação 5.19,substituídas,

também. em 5.16 e 5.13. E, finalmente, em 5.12,

para vários valores do expoente de RAMBERG, OSG00D e

miNEm"

a) materi.al encruado

-b) material perfeitamente plástico
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=EIJ==. ?"'-"',;.

estado plano de tensEía

Figura 5.3 - Variação de lnlcom n para tensão plana e deformação

plana/ segundo KANINEN"

l ,com nn
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A dificuldade em se calcular in pela equação 5.26 pode

ser removida pelo método de i.ntegração numérica de funções

periódicas de FILON, conforme demonstrado em BLIUMzs, ou então

por interpelação numéri.ca na figura 5.3.
f-\.

.'''\

/''x.

./"\

.'''\

f''''x.

r'\.

/''\.

f'''\.

/''\

/'''.

f''\.

lidado plástica dos Metais pela Mecânica da Futura5.3. Conformabil

N8o-Linear

considerando o caso da compressão quase-estática de um

corpo de prova cilíndrico em uma prensa hidráulica, a hipótese a

ser adorada neste trabalho, é que na região frontal da trinca no

equador o campo de tensão é o máximo possível e o problema passa

a ser do tipo estado plano de deformação. Nessa condição/ serão

anotados os parâmetros a serem obtidos das curvas segundo esse

tipo de problema, com excessão do va].or de JI que neste caso foi

formulado através da relação 5.25, e é portanto in.dependente das

condições impostas na solução analítica.
A integral-J de RICE será substituída pela integral

invariante generalizada Jp expressa pela equação:

.A.

J
K p(K+e)nKdl' '

fí'Ra r s + sr s

JI {',, % '' (- ',- ':) € } " 4.50

o critério de futura para uma região D, figura

5.1, onde existe o domínio da integral é dado por
J(apa) - J. ' 5'29
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o crescinento da trinca, no interior dessa região D, é controlado

pe[o va].or crítico da integral.-J que é J., e é una propriedade do

material váli.da para solicitações externas aplicadas numa região

bem afastada da ponta da trinca, onde "a" é tamanho da tri.nca.

A equação 5.28 mostra que as i.ntensidades qos campos de

tensão e de deformação na ponta da trinca são dependentes do

parâmetro.integral-J. .

À equação do deslocamento relativo u,r' representada na

equação 5.28c, quando expressa na forma planarr figura 5.4, é do

tiPO

U
l

U
2

n

à 1:: i:il
5.30

A definição do deslocamento relata.vo de abertura da

trinca COD é dado por

/''x

2u,(r,n) 5.31a

TRACY, usando' a ilustração .da figura 5.4, defi.niu o

des[ocamento re].ativo da abertura da trinca,para uma interseção de

duas ].ilhas si.métri.cas inclinadas de n/4, ambas partindo da ponta

da trinca. como sendo:

r-u:(n) - õ.,: - u: (n)
5.31b
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Figura 5.4 - Definição do deslocanento de abertura da trinca COD,

KANINEN"
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Das equações 5.30 e 5.qZ, obtém-se

n+l

(ac.)''' 5.32

que substituída na equação 5.30 novamente, fornece a equação

t ' dn J/ao 5.33

l/n

ü: (n)l ü: (n)/1. 5.34

onde

d
n

SHIHzo deterninou a dependência de d. em função de n e

cr./E para os casos planos de deformação e de tensão, cujos
resultados são mostrados na figura 5.5. Novamente, pode-se obter

valores por i.nterpolação gráfica para outros casos .do expoente n

de RAMBERG-OSGC)OD.

A equação 5.33, segundo KANINENz4, estabelece uma

equivalência entre os valores de J e õt de tal modo que qualquer

critério de futura, baseado num valor crítico õi: , é também

aqui.valente a um outro baseado no valor crítico J e vi.ce--versa.

l
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0.00

0.5

l/n
(a)

0.008
0.004
0

0.5

l /n
(b)

Figura 5.5 - Dependência de d. função de n e ao/E para os estados

planos de (a) tensão e (b) deformação.
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Una generalização do procedi.mento anterior seria

estabelecer-se as relações para o caso das integrais invariantes

do tipo J, propostas por AOKlzó, tornando a expressão:

l

A.

J/ao 5.35

Uma expansão da definição da integral-J seria

interpreta-la não como uma taxa de li.geração de energi.a, mas si.m

como uma medida da intensidade dos campos Hl\R formados,

criando-se assim uma base para análise pela mecânica da futura.

A equação 4.49 aqui reproduzida:

J + w + L
k K K

4.49

pode ser reduzida à forma

h .:$h

quando se desprezam os efeitos da rotacionalidade, de

expansão auto-similar , de inércia e térni.co, dando como resultado

os segui.ntes valores:

Lk M l : o

A expressão dada por 5.36, quando substituída para o

terno õ da equação 3.123, restabelece na equação 3.12q,o enunciado

de HALL, porém na seguinte forma:

.l:.:«p«-l;',«,«-'l; «,«,«.,*«; ;"



I'''\.

.'''b

/''\

,''''\

187

O valor de 7 é expresso por 3.122

À equação 5.38 represwta a faena unificada entre a

teoria da plasticidade dos metais e a mecânica da futura

não-Linear e].asco-plásti.ca.

Experimentalnente, a determinação de J pode tambén ser

obti.da através da expressão de ©', dada pela equação 4.54, onde

#

.A

+

Õ lim
AÀ-,o

dE
dÀ 4.54

sendo que

AE é a taxa de energia total transferida por uni.jade de espessura

e À é a medida de cdhprimento de área do longo da frente da

trinca, a partir de un ponto arbitrário.
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6. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL

6.1 Considerações Iniciais
É uti.gizado neste trabalho o ensaio de compressão para

corpos metá].ices cilíndricos, con dinensões padronizadas Ho e Do l

respectivamente a].fura e diâmetros iniciais. Para assegurar a

ausência de flazibageiü, de acordo com a norma ASTM: a segui.nte

línitação foi obedecida para os valores de Ho e D.: Ho/Do s 2rO,

com valores típicos defi-nados no intervalo 0,75 s Ho/Dos lr75/ de
acordo com LEEz e colaboradores. O ensaio de compressão de corpos

metá].idos cilíndricos tem sido uti].içado por vários pesquisadores:

KUDO e AOl3, THOMASON4. KOBAYASHls, KHUNó e colaboradores para o

estudo da futura sob as mais complexas combinações de tensões.

Durante o processo de conpressão, a superfície lateral

de un ci].indro reco sofre um abaulamento como é mostrado na fi.aura

6.1, ..o que possibilita portanto o surgimento de tri.nuas do tipo

quase.-axiais próxi.nas ao seu equador. Essas trincar superficiais

também ocorrem nos processos de conformação p].ásti.ca por

dobramento e por laninação. contudo trincos internas do tipo

bifurcan+-e ocorrem principalmente nos processos de extrusão e de

trefilação. Essas trincar, que ocorrem por mecanismos de futura

dúctil, foram objeto de 'intensivos estudos segundo JENNER e DODD'

19]

P

l

'''''q.
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( a )

Fi.aura 6.1 Di.agrada esquemático do ensaio de compressão

deformação axial e::'= in (h/ho)

deformação ci.rcunferencial coo = in (w/wo)

a) si.tuação ini.cial: H., D., h., w. e h'

b) situação deformada: H,D,h,w,w' e h'
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(a ) recalque
eflfndrlca ( b ) lamlnopão (c ) flexão

tensões sup+rficla+s

Figura 6.2 - 1].ustração dos estados superficiais de deformações

para os ensai-os: a) compressão, b) lalninação e

c) dobramento

No caso do ensaio de compressão, o abau].acento resulta

no desenvolvi.mento de tensão de oração na direção tangente à curva



€

/'''\.

/'\

194

ci.rcunferencial e também provoca uma diminuição na magna.tude da

tensão axial compressiva para un valor abaixo da tensão

cempressi.va médi.a no materia].. Caso haja a ocorrência de um severo

abaulamento, até mesmo a tensão axia]. passa a ser do ti.po de

oração.

Através de variações na razão entre a altura e diâmetro

do ci].i.ndro e tainbén nas condições de atrito nas superfícies em

cantatas entre esse cilindro e a natriz, é possível controlar a

severidade--da curvatüza-.;de abaulamento do cilindro. A vara.edade de

estados de tensão e de deformação que pode ser gerada na região

equatoria]. dos ci.lindros sob processo de compressão, fornece un

modo convem.ente de ensaios para os estudos de futura dúctil na

conforiüação p].ástica de metais e consequentemente para o estudo da

conformabi.lidade

Para avali.ar a possibilidade de ocorrência de futura em

naterial sob condições específi.cas de um processo de conformaçãop

é necessári.o coinbi.nar os ensaios de conformabilidade com un

cri.sério de futura, cano foi demonstrado no capítulo 5 para os

critérios de futuras baseados em integrais invari.antes.

6.2 Material para os Ensaios
O material metálico utili-zado nos experimentas para a

simitlação do forjamento a frio em natriz aberta através do ensaio

de compressão, sob duas diferentes condições de atri.to, foi uma

liga de alumínio-cobre trefilada, cuja composição, Hasteada na

tabe].a 6.1, foi deterninada através de um espectrofotõnetro de

fluorescênci.a por raio-X de energi.a dispersiva do tipo analisados

quílüico semi.-quantitativo novelo EG&G ORTEC, pertencente ao Centro

de Pesque.sa e Desenvolvimento da Telebras, locali.zado em
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Canpinas-SP. A essa li.ga foi dada a aenonlnação de UNS A92014,

medi.ficaria pela presença de Pb em teor elevado.

Para garantir o aparecimento de tri.ficas nas superfícies

dos corpos de provas e ao mesmo tempo devido ao desconhecimento

dos tratamentos mecânicos e térmicos prévios, foi realizado o

tratanento T6, com o objetivo de obter-se uma propriedade de

redução de área, num corpo de prova de tração, da ordem de R=].5t
O tratamento T6 consistiu- na solubili.zação da liga por 2

horas a uma temperatura de 500oC, seguido de envelhecimento por

precipitação por 4 horas a uma tenperatura de ].82'C, tratamento
esse rea].i.gado no laboratóri.o do Departamento de Engenharia

Meta].úrgi.ca da EPUSP

l

#

6.3 Determinação das Expressões da Relação Tensâlo versus

Deformação

Após esse tratamento, os corpos de prova de oração foram

ensaiados no laboratório de Ensaios Mecânicos do IPT, obtendo-se

como resultados as expressões mostradas na tabela 6.2, obtidas

através de regressão não-linear dos dados expert-nentais pelo uso

do programa BMDP-P3R, desenvolvido segundo o novelo proposto por

JENNRICH''

l

.'''''\
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Tabela 6.1 - Conposição e nicroestrutura da liga UNS A92014-T6

196
l

+ traço de Pb não presente na li.ga comercial UNS A92014-T6

Microestrutura observada no microscópio :

tamanho de grão nédio =

precipitados : partículas de compostos intermetálicos de AI e CU e

de parEícu].as de Pb;

l

elemento composzçao
em peso

IAI ç Pa o oo# orP Pr VPH H

. n.P
c ç pppn ppv pnv vpp nnn

IDI bP pnn nv n pn l

li e BPHPnPPnPPnPaann o oo nvP#nP v

( pHHPPHPnnPPPPPPPPPPPPPPPna =Un

z nna HHrpH po o Hnn nnn

liln m+PPH nPPPHnHo +

N w Mpr ppn ooo

CiE Mn pPan n

...-=----- 93.368

-r--- 4 , 2 3&

0,70&
-l---- ---- 0 , 618

0,4S8
p"""-- - 0, 248

+... .-. .-- 0 , 198

F------- -- . O , 188

1---. ---223 , 50 ppm

1---- .---150 , 76 PPm
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Tabela 6.2. - Expressões do ensaio de tração da liga

UNS A92014-T6 ( + )

+ Observação: os parâmetros foran obtidos por regressão não-linear
através do programa BMDP - P3R

tipo de expressão
! . . . . .. 1 3

RÀMBERG-OSG00Dia HOLLOMONt4

numero de
parâmetros

2 2

parâmetros   N,K

expressão t - -t ' « l-tl' KcK

valores experimentais ao o. Olx:282P70 MPa K = 253,12 MPa

CO - 38,33x].0'4 N = 0,09

n = 18
#

a = 388,70 MPar e s
a = 0,00].1

l
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6.4 Determinação do Coeficiente de atrito e das Cargas de

Compressão

As condições de atrito, para utilização no problema proposto,
foram estabe].eci.das através da ap].ilação do ensaio do anel

sugerido por MOLE e COCKROFTu. As detenninações dos coeficientes

de atrito p de COULOMB foran obtidas através da figura 6.3, em

MALES. segundo a proporcionalidade entre as dinensões i.nici.ais. da

forma: DOexterno' DOlntorno' HO= 48110 Em : 20,00 nln : 16,00 lnm.

Os resu].tados dos coefici.entes de atrito estão apresentados na

tabe].a 6.3

--O cálculo "da carga de decalque ou compressão de

cilindros seguiu a formu].ação proposta por R]CHARDSON'' e

colaboradores, na forma:

l

l

- : «Ê 'r »« '' l: * -;;\ ['H" 6.1

onde

P : carga externa a ser avaliada em kN

D. e D : diâmetros inicial e fi.nal do corpo de prova

H e H: alturas i.nicial e final nos ensaios

m: fatos de atrito constante. obtido pela relação dada

ê: é a taxa de deformação

N: é o expoente de encruamento de HOLLOMON

M: expoente de sensibilidade à. taxa de deformação

ensaios quase-estáticos

K: é o favor de resistência na expressão de HOLLOMON.

0

por 3.144

e M=o para

A expressão 6.1 foi utili.zada para a determinação da

capacidade de carga para seleção do equipamento de ensaio.

Tabela 6.3 - Determinação do coeficiente de Atrito
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IL. Ee].o ensaio de anel
6

Os valores de atrito para as conde.ções de ensaios foram

obtidos por interpolação gráfi.ca na figura 6.3, por meio do ensaio

de anel MALho,ó, baseados nos ensaios de três anéis para cada tipo

de condição de lubrificação na interface, ein temperatura aittbiente
Oserros foramestimados de acordo com a metodologi.a apresentada em

HOLMAN*'

AS figuras 6.4 e 6.5 mostran as respectivas cargas

avali.abas através da equação 6.1. e as aplicadas expert.mentalmente

nos ensaios

Condição de
lubri.ficação
nas interfaces
do anel

ó].eo lubrificante
SAE 20W-4 0

C].assificação APl-SF

ausência de
].ubri.ficaste

(a seco)

Variação do diâmetro
interno

[4L. . . , . . ] . . .,.
-2,25 t 0,518 20,98 t 5,238

percentagem
de redução da

altura

[",«.) . . . , .
15,73 t 3,048 31,888 t 5,058

. n.e

valor do coefi.ciente
de abri.to

P
0,033 t 0,005

l

0,319 t 0,050
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Figura Di.agrada para determinação do Coefi.ciente de atrito

p, pelo ensaio de anel. MÀt-Eu'v
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6.5 Ensaios de Conformabllldade

os ensaios de confornabilidade estabeleceu a ductilldade

do material sob condições padronizadas. E como na caloria dos

processos de conformação plásti.ca observa-se a ocorrência de

deformações clotüpressivas então . o ensaio de compressão será

sempre o mais apropriado a ser apJ-icado na prática.
os ensaios de conformabilidade, cano serão denoiüinados,

foram realizados segundo os procedimentos relevantes especificados

pe].a norlüa ÀSTMts E 813-87. referente a ensaios para a

determinação expert.mental da tenacidade à futura J:..

o caso da compressão quase-estática de corpos de provas

cilíndricos representa a siiüulação do forjaiaento em matriz plana

de tarugos cilíndrico con velocidade de avanço do êmbolo

constante. O lüesmo caso difere em muitos aspectos do ensai.o para a

deterlüinação de J,., mas ainda é de fundamental i.mportância para a

quantificação e elaboração dos di.agranas de conformabi.l i.jade

Uma máquina de ensaio de compressão com capacidade para

2000 kN, pertencente ao Laboratório de Ensaios Mecânicos do IPT,

foi utilizada para a realização dos ensaios deste trabalho.

Um nicroscópio ótico con equi.pamento fotonicrográfico da

marca Jenavert, novelo mf-ÀKS 24x36 automatic-2, fabricado pela

cara Zeiss, pertencente à Divisão de Mecâni.ca e Eletricidade do

lpT, foi utilizado para o registro e medição das futuras que

ocorreram nas superfícies dos corpos de provas.

o procedi.mento experimental, de acordo con o proposto

pela ASTMs, consistiu na 'compressão i.ndependente de no mínimo seis

corpos de provas de dimensões padronizadas,como lüostra a figura

6.4. sob uma especificada condição de atrito na interface materi.al

metálico-matriz.

P

d
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Cada corpo de prc>va fol levado, elü una prinelra fase e

na iüedida do possível., a uma condição de carregamento extremo,

cujo objeti.vo foi o de provocar o surgimento de trincar

supera.dais possíveis 'Ue serem vi.sívei.s. a olho nu.
Foram rea].izados os registros das condições de atrito,

das reduções de alturas, das iüedi.ções das grelhas gravadas nas

superfícies para avaliação das defumações locais, dos registros
das cargas externas e das nedições das aberturas máximas das

trintas, caia referênci.a básica no equador dos corpos de provas.
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37,700 & 0,015mm

g23,100&0,025mm

Figura 6.6 - Dimensões dos corp?s de provas/ padronizadas para a

real i.zação do ensaio de confornabi-lidade
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Em uma segunda fase, os ensaios consistiram em reglstrar

os aumentos nas dimensões das tri.ficas após respectivos aumentos

nas cargas, possibi.lidando a o registro dos valores i.ncrenentais

de abertura das novas e as das jó existentes trintas.

Os resultados obti.dos nos ensaios são apresentados nas

figuras 6---7 e 6.8, paga os casos i.niciai.s de apareci.mento

ou não de trintas superfici.ais e tombem para os casos fi.Dais

nas condições de ensaios especificadas.
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7 RESULTADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para a aplicação do modelo de ensaio da conformabilidade pela

mecânica da futura não-linear, os seguintes procedimentos foram

observadóg:

a)

b)

aná[i.se da composição e da microestrututa do materia].

ensaio con a finali.date de sua caracterização para os

estudos da futura dúcti.l, tabela 6.1;

deterni.nação experimental dos parâmetros necessários

para as expressões de HOLLOMON e de RAMBERG-OSG00D:,

cujos valores foram determinados pelo programa

computacional BMDP-3PR, desenvolvi.do por JENNRICHz na

Universidade da California e processado no computador

UNISYS B-7900 da Universidade de São

-Paulo,cujos -resultados são mostrados na tabela 6. 2;

determinação dos coefici.entes de atri.to de COULOMB,

obtidos pelo ensaio 'do anel proposto por MOLE e

cocKCROFTs, cujo diagrama é mostrado na figura 6.3 e

valores obtidos estão tabu]ados na tabe].a 6.3;

d

c)

As figura 6.4 e 6.5 nostram os valores da carga teórica

obtida pela equação 6.1 e da carga experimental lida no mostrador

da lüáquina de ensaio de compressão. Ambas as cargas estão

representadas en função do deslocamento do êmbolo e da percentagem

de redução de altura do cilindro de teste. A uti.li.zação da equação

6.1 vi.sou..a determina(;ãg da capacidade de carga necessária para a

seleção da máquina de ensaio para a realização dos experimentas.

As dimensões do corpo de prova são mostradas na figura 6.6,
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sendo que as defornações localizadas foram obtidas por nedições

diretas das grelhas gravadas nas superfíci.es dos corpos de provas

como é nostrado na figura 6.1

o corpo de prova utilizado é o do ti.po representado pela

figura 6.2a e o mesno é pertencente à família de corpos de provas

ideali.zados para os ensaios de conforlnabilidade plástica de

processos do ti.po compressivo. Essa família de ensaios é tan\ben

mostrada na figura 6.2

As figuras 6.7 e 6.8 apresentam os mapas experimentais das

deformações em função da percentagem de redução de altura dos

corpos de provas. Esses tipos de napas representam os resultados

muito utilizados na literatura técnica e sua importância é

discutida en DIETER

Para as duas condições de atritos ensaiadas, observa-se que

existe uma grande dispersão nos resultados dos ensaios. A razão

principa]. é a extrema dependênci.a do nodo de futura dúctil da

nicroestrutura constituinte comi.cante no materia]. de ensaio. As

futuras típicas encontradas nos ensaios, cujos corpos de provas

estão reÉEesentados eh 'seus estági.os típicos de deformação pela

fi.aura 7.1, são mostradas nas figuras 7.2 e 7.3 que apresentam as

futuras superficiais para os típi.cos corpos de provas

identificados como sendo: CP5i, CP14i, CP6i e CP6f

r

l
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Figura 7.1 corpo de prova típico mostrando os estágios de

deformações i.nicial, intermediários e final do ensaio

de compressão em matriz aberta:

a) vista lateral

b) vista de topo
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Fi.aura 7.2 Fotomicrografi.a de corpos de provas típicos mostrando

as aberturas de trincos superficiais

a) corpo de prova CP5i, abertura máxima

b) corpo de prova CP14i, regi.ão de estreit

l

cimento
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Figura 7.3 Fotomi.orografia de corpos de pz'ovas típicos mostrando

as aberturas de trincos superficiais

a) corpo de prova CP6i, região de abertura máxima

b) corpo de prova CP6f, região de abertura máxima

é
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As tabelas 7.1 e 7.2 mostram os va].ares necessários para

construção das figuras 7.4, 7.5 e 7.7 pelo uso das i.ntegrais

invariantes da mecânica da futura não-linear

e].asco-plástica. os mapas de conformabili.date plástica

representados pelas figuras 7.5 e 7.6. mostram que os menores

valores da i.ntegra].-J são os críticos e convergem para um único

par de. va].ares de deformações que formam um cri.tério fortemente

discrininador nos diq.gramas. o va]or crítico da integra].-J é o

fornecido pelo processo naif severo de conformação plásti.ca,

representado pelo ensaio de. compressão com ausência de

lubrificante na i.nterface matriz-obra. A integra].-J nessa condição

de severidade de processo de compressão plástica pode ser

considerada como um parâmetro característico do processo de

conformação plástica.

Os valores da integral-J, definida pela equação 4.50, foram

obtidos pela expressão 4.54 baseado na expressão variaci.anal

3.122a e pela equação geral 3.38.

/\
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As deformações correspondentes aos va].ares críticos da

integra].-J foram obtidas através das rea.ações 5.28b, considerando

a maior severa.date possível de deformação plástica que é o estado

de deformação plana, com o auxíli.o das figuras 5.2a e 5.3, sendo

que o va-lor radi-al r lacionado à condição de abertura de

trinca expressa pe].as equações 5.30, 5.31a e 5.32.

A.
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atei.to a seco p=0,319, relacionando defornações

e percentagem de redução de altura. Os símbolos se referem

à presença de trincar
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8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TmÀLHOS
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8.1 Concl:üsões

1) 0 método de ensaio de conformabi]idade p].ástica ,

desenvolvido neste trabalho , resultou na construção de um mapa

de conformabili.jade baseado em uma integral invariante da mecânica

da futura não-linear elasto-plásti.ca denoninada de integral-J ,

com a vantagem de que não apresenta pontos dispersos de

deformações.

A.

2) O nétodo mostrou-se adequado para a anal-ise das condições

severas de confornabilidade representada pela ausênci.a de

lubrificação na i.nterface matriz-obra.

3) O trabalho foi- realizado por simulação experimental, através

de ensaios de compressão em matriz aberta, do forjamento a frio de

um material apresentando propriedade de média ductili.jade; essa

propri.edade permiti.u a obtenção de futuras superficiais

nacroscópicas de fácil detecção por meios de instrumentação ópti.ca
de baixo custo.

8.2 Sugestões de trabalhos
o desenvolvimento desta pesque.sa contribui. para o estudo de

importantes problemas de conformabilidade plástica, e para tanto é

importante. padroni.zq:ção do método de ensaio proposto. Essa

possível padronização permitirá a construção de mapas de
confornabili.jade plástica para a maioria dos material.s metálicos
em uso na industria. Cita-se como exemplo os aços cardados comuns.

Uma pesquisa importante a ser realizada pode ser o estudo dos
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efeitos das mais variadas condições de atritos na interface

matriz-corpo de prova.

Os efei.tos da temperatura de conformação no napa de

conformabilidade, construído pela mecânica da futura não-li.cear,

principalmente a influência do trabalho a quente no mesno napa é

uma importante sugestão' de trabalho, juntamente com os possíveis

efei.tos nos mapas da variação das taxas de deformações impostas

nos processos de conformação.

O desenvolvimento desta pesquisa perniti-u elaborar as

seguintes sugestões de trabalhos futuros :

Estudo da padronização do ensai.o proposto;

costrução de mapas de conformabilidade plástica dos

materiais metálicos e estudos da influência de diversas

variáveis microestruturais na confornabilidade desses

nateriaís;

3) '''Estudos da''influência das. condições de atrito na

interface ferranenta-peça na conformabili.jade plástica ;

4) Estudos da influência aa temperatura e das velocidades

de deformações na conformabi].idade dos materiais.

5) Estudo da propagação de futuras internas caso seja

possível relacionar as deformações externas mensuráveis

ooriedades invariantes das i.ntegrais-J

1)

2)

.A

prascom

F'''X.

''''\
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T.TS'l'AS l)F: F'l(;LIRAS H: 'l'AUELAb

Fi.auras

Figura 3.1. - Deformação de un corpo em função de suas coordenadas

generalizadas curvilíneas:

Figura 3.2. - Incrementou de oração nos estados original e

deformado.

Figura 3.3. - Prob]ema a ser reso].vida pelo método variacional nun

volume V, li.notado pelo contorno da superfície S.

Figura 3.4. Fronteiras de descontinuidades no campo de
velocidades.

Figura 3.5. - Variação da tensão de cisalhamento em função da

tensão de cantata, AVITZUR'

Figura 3.6 - Modelo de abri.to de OROWAN. Separação do atrito em

dois inecanisnos independentes

Fi.aura 3.7 - Modelo de atrito de SHOW

Figura 4.1 - Modelo de DUGDALE para futura não-linear

Figura 4.2 Representação geométrica do canpo de tensões

numa frente de tri.nca

Fi.aura 4.3 Geometria para aplicação das integrais J e M

Figura 4:4 Representação geométri.ca Sia' 'região de processo de
futura

Figura 4.5 Representação esquemática de uma trinca em 3D

Figura 4.6 - Representação tridimensional de um problema de

extensão de trinca.

Figura 4.7 - configuração da frente d

para i.ntegração.

Figura 5.]- Si.stena de coordenadas na ponta de uma trinca em 2D

Figura 5.2a - Estruturas do modo l de trinca na deformação plana

Finura 5.2b - Estruturas do nodo l de trrínca na tensão plana

l
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5 . 3Figura Variação de ]l.,com n para tensão p].ana e deformação

plana.

Defi.feição do deslocamento de abertura da trinca COD.

Dependência de dn função de n e ao/E.

- Diagrama esquemático do ensaio de compressão.

- Ilustração dos estados superficiais de deformações

para os ensaios(a)decalque,(b)lani-nação,(c)flexão.

Di.agrada para deteriüinação do Coeficiente de atrito

p, peão ensaio de ane]..

- Cargas para p : 0,3].9 t 0,050 a seco, superfíci-es

como torneadas por faseamento de desbaste

- Cargas para. H : 0,033 ü o,p05, óleo lubri.ficaste

automotivo SAE 20w-40, Classificação APl-SF

- Di.nensões dos corpos de provas/ padroni.zadas para a

real i.zação do ensai.o de conformabilidade , uti.ligada

neste trabalho.

Mapa de deformações para o caso de ausência de

].ubrificante

Mapa de deformações para o caso da presença de

].ubri.picante

Corpo de prova típico mostrando os estágios de

deformações i.nicial, intermediários e final do ensaio

de comprüsslão em matriz aberta.

Fotomicrografia de corpos de provas típicos mostrando

as aberturas de trintas superficiais.

Fotomicrografia de corpos de provas típi.cos mostrando

as aberturas de trincar superficiais
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Fi.aura 7.4 Mapa da variação de energia e da integral-J na condição

de atrito a seco p=0,319 em função da variação da
abertura da tri.nca.

7.5 Mapa de conformabili.jade plásti-ca na condição de atrito
a seco p=0,319, re].aci-onando defornações e porcentagen

de redução de altura. Os símbolos se referem à presença

de trintas.

7.6 Mapa de confornabi.cidade p].ástica na condição de atrito
lubrificado SAE 20w-40 classe SF p=o,033 relacionando

deformações e percentagem de redução de altura. Os

símbolos se referem à presença de tri.ficas

7.7 Mapa da variação de energia e da integral-J na condição

de atrito com lubrifi.cante p=0,033 em função da

variação da abertura da trinca
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Figura

Fi.aura

Figura

Tabelas

Tabela 6.1 Composição da liga UNS A92014-T6.

Tabe].a 6.2. Expressões do ensaio de tração da ].i.ga UNS A92014-T6

Tabe].a 6.3 - Deterninação do coefici.ente de Atrito

u pe[o ensaio de anel.

Tabela 7.1 Valores experimentais para o caso de ausência

de lubrificante coefici.ente de atrito p=0.319.

Tabela 7.2 Valores expert.mentais para o caso de lubrificante

SAE 20W-40 classe SF H=O . 033

l
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APÊNDICE

FLUXO DE ENERGIA PARA O INTERIOR DE UDiÀ

KECZXO DE PROCESSO DE FRÀTURÀ

f

Este apêndice descreve o método de aná]i.se do f].uxo de

energia para o interior de uma região de processo de futura,

baseado no trabalho de AOKI' e colaboradores.

Seja um problema de propagação de uma trinca no estado

tri.dimensionar, como mostra a figura A.l, onde

final é a fronteira da região de processo Ar:..i' I' é

uma curva arbitrária, que envolve a curva ]''f....I' B curvas ao
].ongo das---superfícies -de trintas, A é a região regular envolvida

pelas curvas I', I's e I'r:..i' o si.stema de referênci-a é retangular
fixo, com origem em O e centrado na ponta da trinca no instante

inicial t=t. e com os ei.xos definidos em X. e X,

Na região A são válidas as relações da mecânica dos

nelas contínuos definidas pelas equação de movimento, relação de

formação e deslocamento da frente da trinca, pri.meiga e segunda

lei. da termodinâmica, definição de energia cinética K e relação

entre tensão e tração superficia]., respectivamente, descritas a

seguir pe[as re]ações vá].i.das para a região A:

ÍJ/j Fi = P ui
A.la

t

1 , j
A.lb

A.].cpe
ilêiJ ' q, , + P7

pn
, 1

A.Id
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A.le

sendo que

T l sobre .I', I'' 8

e

,

P

q,

força de corpo

densidade

fluxo de calor

calor produzido por fontes internas

energia interna

entropia

o: produção de entropi.a

temperatura

norma uni-táxi.a sobre as curvas I', r:

d ,
dt

â .
8X l

f
l

considerando, agora, una extensão infinitesimal de uma

trinca, a fronteira da regi-ão do processo é
Bode mover com a ponta da trinca, cona na figura A.l
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Figura A.l - Trinca em um materi.al elasto-plástico no caso de um

prob].ema bidimensional. AOKI'

E as equações dos balanços de energia e de entropia são

representadas por:

r+r'.(v,ü.-a,n,)ór'+jl (F,ü,+ pz)dA:-âtill p(K+e)dA + õ
A.2

I'+Fs :. -H-,)«-ãll.« * 'rf A.3

onde

d) é o fluxo total de energia na região de processo

S é a entropia na região de processo

ou seja, S e @ são as taxas que a entropia e a energia total. são

absorvidas na região de processo de futura.

Usando o teorema de Gauss e para V.representando a

veloci.jade da curva I'.. . , obtém-set'mal
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A.4

,..,r-l, ' «

A.5

onde

p(K + e)v,n, + T, ü, - q,n,

qin:
pn v, ' n, ' --T

o fluxo de energia livre F, a taxa na qual a energia é

livre é absorvida na região de processo, 'é representada por:

, 1+ - '.)"
' fna l

A.6

A combinação de A.4, A.5 e A.6 fornece a expressão

F : fr....,:iP(K + f) V n + T ü } dl'
A.7

f é a energia livre de-bEI)IHOL'FZ.

A velocidade de I'r:.,i' pode ser decomposta nos

componentes de translação, tendo a trinca uma veloci.jade ví' de

rotação com velocidade angular da tri.nca sendo co3 e expansão

auto-simi.lar a X. e distorção h:
l

y: b v: + e:,:u:X ,

A.8

váli.do para quando t = tof

sendo e o censor alternanteZ
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ü éA ve].ocidade de uma partícula na curva

escrita como sendo:

âu!
õt lr,...: g", A.9

Das equações A.4, A.5, A.8 e A.9, obtén-se

õ = vaia + o3L3 + aM + l
A.IO

para a-1,2
onde

" l,':- lpK'')'.-', gola'-

nal i3i x:lp(K + e)n, - VI g$i } dl'
A.ll

' - l,:=*,l A.12

'')

(K + e)h,n. + v.l--ãt € -,) - ,,«.} "
A.13

J,,, k, M e l poderão ser interpretados como os

componentes do fluxo de energia total associados, respectivanente,

com: translação, rotação, expansão auto-similar e distorção, sendo

l envolve, também, o terno associado com o fluxo de calor

A apli.cação do teorema de Gauss na equação A.ll, fornece

a expressão: ' '

3. : ).A
ü - F



235

A.14
+

p(K + e) - W'}

onde a deformação foi decomposta na forma:
e . . +

c = e' + c
l j l j l J

A.15

para os seguintes parâmetros:

'. é a defornação inelástica (deformação térmica ou

deformação plástica)

c' -'--é- a deformação elástica, relacionada com

elástica a.. e a densa.date de energias elástica, na forma

tensãoa
l

A.16
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