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Resumo 

Este trabalho analisa as possíveis causas de quebras de eixos de motores para 
sistemas de arrefecimento (eletro ventiladores) devido à fadiga. Para isso, faz a análise 
completa do eixo de um determinado eletro ventilador comercial demonstrando situações 
onde ocorreram quebras por fadiga. 

 

Abstract 

This work has as objetive to analyze fracture possible reasons of a cooling systems 
fan shaft. For this, it analyzes the shaft fatigue fracture of a particular commercial electric fan. 

 

Introdução 

Este trabalho se refere ao processo de análise realizado para nacionalização de um 
eixo de um eletro ventilador de um sistema de arrefecimento a ser fabricado pela indústria 
automobilística nacional. O eixo em questão, além de estar em conformidade com o projeto, 
para ser homologado, teria que passar por dois tipos de ensaios de vibração. 

 

Características do Eixo 

O eixo em estudo é apresentado na fig. 1. 

 
 

 
 
 

Unidade: mm 
Massa do eixo: 0,030kg 

 

 
 
 
 

              

Fig. 1: Desenho do eixo. 
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O material utilizado na fabricação do eixo é o aço SAE 1144 trefilado, cujo  limite de 
resistência à tração é igual a 700MPa e o limite de resistência ao escoamento é  de 
600MPa.  

As condições de trabalho impostas pelo motor são a potência de 450W e uma 
rotação de 3100 RPM. 

No diâmetro em que existe a cota de concentricidade, o hélice do eletro ventilador 
(massa de 0,450 a 0,500kg) é montado, preso por uma porca com torque de aperto de 4 a 
6N.m. No diâmetro entre o canal com diâmetro de 6,4mm e o de 7mm é montado o 
rolamento do motor. Na outra extremidade do eixo é montada uma bucha. No centro do eixo 
(onde existem as estrias) é montado o pacote de lâminas e o enrolamento do motor 
(induzido com massa de 0,780 a 0,790kg). A fig. 2 mostra a montagem do eixo. 

 
Fig. 2: Esquema de montagem do eixo. 

 

Requisitos para aprovação 

A homologação de um eletro ventilador (vide fig. 3) é requerida mesmo quando 
ocorra apenas a alteração de procedência de um de seus componentes. Esta homologação 
é realizada através de dois ensaios de vibração, um senoidal e outro aleatório, adotando o 
seguinte procedimento: 

1. Fixação do eletro ventilador na mesa do dispositivo de vibração 

2. Em cada plano (ver obs. “c”), submeter o eletro ventilador por 3+0,3h de acordo com 
a Obs. “a” e 3+0,3h de acordo com a Obs. “b”, com o mesmo em operação por 
1+0,1h em cada caso.  

Após todos os testes, nenhum tipo de defeito pode ser visível. 

Obs.: a) Características do ensaio de vibração senoidal de durabilidade 

• Método do ensaio: condicionamento de vida por varredura de freqüência 

• Tipo do movimento: senoidal 

• Faixa de freqüência: 10 a 300 Hz 

• Nível de vibração: 10 m/s2 RMS (1,41 g pico) 

• Velocidade de varredura: 1 oitava / minuto 

b) Características do ensaio de vibração aleatório de durabilidade 

• Método do ensaio: condicionamento de vida por vibração aleatória 

• Tipo do movimento: vibração aleatória 

• Faixa de freqüência: 10 a 1000 Hz 
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• Densidade de força espectral: 5,3 (m/s2)2 a 10Hz 
                                                            0,179 (m/s2)2 a 300Hz 
                                                            0,0162 (m/s2)2 a 1000Hz 

• Aceleração total eficaz: 15m/s2 

c) Direções de referência (ver fig. 4) 

• Direção X: frente-trás (transversal) 

• Direção Y: esquerda direita (longitudinal) 

• Direção Z: acima-abaixo (vertical)  
 

 
Fig. 3: Fotografia mostrando detalhe da amostra fixada ao respectivo radiador 

Por se tratar de uma nacionalização de componente, o eixo, para passar pelo ensaio 
de vibração, tem que estar de acordo com especificação de projeto (dimensional, 
propriedades mecânicas e composição química). Inicialmente, se o eixo não atender a 
qualquer um dos requisitos, não está apto a ser submetido ao ensaio de vibração. Em 
resumo, o ensaio de vibração é uma forma complementar de comprovar que todas as 
características da peça estão de acordo com especificações sendo que a única falha que 
pode ser observada durante o ensaio de vibração é a quebra do eixo. 

 

 
Fig. 4: Fotografia mostrando vista geral das amostras montadas no adaptador de vibração, estando 
           na configuração para ensaios na direção transversal X (frente-trás). 
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Resultados dos ensaios  

Realizaram-se ensaios de vibração em quatro eixos. A tabela 1 apresenta os 
resultados dos ensaios. 

Tabela 1: Resultados dos ensaios 
Passou pelo 

ensaio senoidal? 
Passou pelo 

ensaio aleatório? 
No 
do 

eixo 

Conformidade 
com o projeto? 

Z  X Z Z  X Z 

Obs 

1 sim sim não - sim - - Quebra na região do canal diâmetro 
de 7mm  

2 sim - não - - - - Quebra na região do canal diâmetro 
de 7mm (ver fig. 5a) 

3 sim (obs. 1)  - não - - - - Quebra na região do canal de saída 
da rosca (ver fig. 5b) 

4 não (obs. 2) sim sim sim sim sim sim  
Obs.: 1 - eixo modificado com a execução de um raio de 0,2mm nos cantos do canal diâmetro de  7mm 

          2 - eixo modificado com a execução de um raio de 0,2mm nos cantos do canal de diâmetro de  
               7mm e um chanfro no canal de saída de rosca ligando o final da rosca ao início do chanfro  
               de 0,7mm x 45 graus eliminando assim o canal de 4,2mm 

 

 
                               a) lado bobina                                             b) lado hélice 

Fig. 5: Fotografia mostrando detalhe das falhas do eixo do motor. 

Nota-se que o quarto eixo ensaiado, apesar de não estar em conformidade 
dimensionalmente, passou por todos os ensaios de vibração. 

 

Modelagem do problema 

Para a análise do problema, a partir do sistema real apresentado na fig. 6, adota-se 
os modelos físicos e matemático, respectivamente, apresentados nas figuras 7 e 8. 

 
Fig. 6: Representação do sistema real. 



5 

 

 
Fig. 7: Modelo físico. 

 
Fig. 8: Modelo matemático. 

O fato da base impor uma excitação na forma de amplitude (A), e não de força, 
conduz a uma simplificação do modelo matemático, já que a massa m1 não influencia na 
excitação de base da massa m2 e esta, por sua vez, não influencia na excitação de base da 
massa m1. A fig. 9 mostra o modelo matemático simplificado. 

Constata-se que se trata de um problema simples de vibração de excitação de base 
que pode ser resolvido utilizando a eq. 1, [1], 

 

 
                 Fig. 9: Modelo matemático simplificado. 

  
          (1)  

                 
onde 
 

|H(ω)| =                         1                    

         {[1 – (ω/ωn)
2]2 + (2ζω/ωn)

2}1/2  
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Para o estudo em questão, pode-se considerar ζ = 0, pelo fato de neste sistema a 

relação ω/ωn ser inferior a 0,25, [1]. A relação entre a amplitude da solução particular 
denotada por X e a magnitude do movimento de base A é então 

    X    =               A       .                

                      

1 – (ω/ωn)
2        (2)

 
A amplitude da solução particular X é a informação relevante para se encontrar a 

deformação que ocorre no eixo que está entre a base e a massa do modelo matemático 
simplificado. A seguir, utiliza-se o que foi implementado para o cálculo da tensão máxima 
que atua no lado em que está fixado o induzido do motor e no lado em que está fixado o 
hélice, considerando-se que as tensões máximas estejam situadas nos canais. Neste 
desenvolvimento, faz-se as seguintes observações: 

• devido ao eixo não ter se rompido nos ensaios de vibração senoidal e aleatório na 
direção Z, considera-se que nem a rotação do eixo, nem o momento fletor gerado pelas 
massas do induzido e do hélice, contribuíram na quebra do eixo no ensaio na direção X.  

• devido a forma com que o radiador foi fixado à mesa (adaptador de vibração), considera-
se que a amplitude de movimento da mesa (3,5mm) foi transferida inteiramente para o 
eixo na região de montagem do rolamento. 

• a massa do eixo é considerada desprezível em relação à massa do induzido e do hélice. 
 

Tensão normal máxima do lado do induzido 

Calcula-se a freqüência natural ωn, que é igual a (k/m)0,5, utilizando os seguintes 
dados: 

• m= 0,785kg (massa média do induzido) 

• L1= 1mm (comprimento do canal) 

• L2= 9mm (comprimento do diâmetro externo) 

• d1=7mm (diâmetro do canal) 

• (área)1=38,5mm2 (área de d1) 

• d2=8mm (diâmetro externo) 

• (área)2=50,3mm2 (área de d2) 

• E=200GPa 

• ƒ=10 a 300 Hz (ω=62,83 a 1884,96 rad/s)  

• A=3,5mm (amplitude de deslocamento da mesa) 

Como se trata de um sistema de molas em série, já que o eixo apresenta dois 
diâmetros distintos entre o rolamento e o induzido, calcula-se o valor da rigidez de mola 
equivalente. Como se sabe que a rigidez de um eixo submetido a esforços radiais é igual a 
E.(área)/L, logo a rigidez equivalente é igual a 
 
keq=0,97545x109 N/m  
 
e 
 

ωn=35250,717 rad/s  
 
Logo,  utilizando a eq. 2, chega-se a 
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Os resultados X(ƒ) são apresentados no gráfico da fig.10   

 

 
Fig. 10: Curva de X(ƒ) do lado induzido. 

A curva da fig. 10 mostra que para uma amplitude de movimento de excitação de 
3,50mm, com freqüência de 300 Hz, a amplitude de resposta da massa do induzido é de 
3,51mm. Conclui-se então que a soma dos deslocamentos relativos do canal diâmetro 7mm 
mais do diâmetro externo de  8mm em relação ao ponto de excitação é igual a 0,01mm (no 
máximo). Logo 

δ1 + δ2 = 0,01mm 
 

onde δ1 e δ2 são os deslocamentos, respectivamente, do canal diâmetro de 7mm e do 
diâmetro externo do eixo (ver fig. 11). Da lei de Hooke, sabe-se que: 
 

 
 
Considerando massa desprezível do segmento de eixo em torno da região do canal, o 
equilíbrio de forças na direção longitudinal do eixo faz com que a força F aplicada à seção 
do canal diâmetro de 7mm seja igual à aplicada à seção do diâmetro de 8mm. Logo 
 

 
 
Resolvendo o sistema de equações chega-se a 
 

δ1 = 0,00127mm  e  δ2 = 0,00873mm 
 

logo, como se sabe que a deformação ε é igual a δ / L, tem-se que a deformação máxima do 
canal diâmetro de 7mm é  
 
εmáx = 0,00127 
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Por último, como se sabe que tensão σ é igual a E.ε, tem-se 
 

(σmáx)lado induzido = 200GPa . 0,00127 = 254MPa 

 

 
Fig. 11: Indicação dos deslocamentos relativos do lado induzido. 

 

Tensão normal máxima do lado do hélice 

Calcula-se a freqüência natural ωn, utilizando os seguintes dados: 
 

• m= 0,475kg (massa média do hélice) 

• L1= 1mm (comprimento do canal) 

• L2= 5mm (comprimento do diâmetro 6,5) 

• d1=4,2mm (diâmetro do canal) 

• (área)1=13,8mm2 (área de d1) 

• d2=6,5mm (diâmetro 6,5) 

• (área)2=33,2mm2 (área de d2) 

• E=200GPa 

• ƒ=10 a 300 Hz (ω=62,83 a 1884,96 rad/s) 

• A=3,5mm (amplitude de deslocamento da mesa) 
 

Utilizando o mesmo procedimento do item anterior, chega-se a 
 

δ1= 0,0022mm  e  δ2= 0,0045mm  (ver fig. 12) 
 

Logo, a deformação máxima do canal diâmetro de 4,2mm é  
 

εmáx = 0,0022    e    (σmáx)lado hélice = 200GPa . 0,0022 = 440MPa 

 

 
Fig. 12: Indicação dos deslocamentos relativos do lado hélice. 

 

Resistência à fadiga do eixo 

Os dados de resistência à fadiga do material do eixo (aço SAE 1144 trefilado) não 
foram encontrados para a análise em questão. Desta forma, utilizou-se os dados de 
resistência à fadiga do aço SAE 1045 temperado, que apresenta tensão de escoamento e 
ruptura próximos ao do aço SAE 1144.  Os dados do aço SAE 1045 obtidos da referência [2] 
são apresentados a seguir e permitem a obtenção da curva S-N, que é apresentada na fig. 
13:  
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• limite de resistência à tração: 724MPa 

• tensão de escoamento: 579MPa 

• tipo de carga p/ fadiga: flexão rotativa 

• corpo de prova: diâmetro 3/4" sem entalhe 

• ciclo: totalmente reverso (-1R) 

• resistência à fadiga 104 ciclos: 572MPa 

• resistência à fadiga 4x104 ciclos: 531MPa 

• resistência à fadiga 105 ciclos: 496MPa 

• resistência à fadiga 4x105 ciclos: 448MPa 

• resistência à fadiga 106 ciclos: 427MPa 

• resistência à fadiga 4x106 ciclos: 421MPa 

• resistência à fadiga 107 ciclos: 421MPa 

 
A resistência à fadiga do eixo é obtida através da aplicação do fator de redução de 

resistência à fadiga Kf ,[3],  e dos diversos fatores de modificação K ,[4]. Logo, como os dois 
diâmetros que romperam são menores que 8mm, tem-se 
 

Ktamanho = 1,0 
 

Pelo fato da carga a que o eixo é submetido ser axial, tem-se 
 

Kcarga = 0,70 
 

Devido ao processo empregado para confecção do eixo ser a usinagem, tem-se 
 

Ksuperfície = 0,75 
 

Logo, através da equação Sf’ = Sf x Ktamanho x Kcarga x Ksuperfície [4], tem-se 
 

Sf` = 0,525 Sf   

onde Sf` = Limite de resistência à fadiga de uma peça 
         Sf  = Limite de resistência à fadiga de um corpo de prova padronizado 

Como o canal diâmetro de 7mm apresenta canto vivo na transição dos diâmetros, 

analisando um gráfico de concentração de tensões para eixos sob tensão axial,[5], 
percebe-se que o valor do fator de concentração de tensões Kt é com certeza superior a 
2,25. 

Em análises de fadiga, a partir do fator Kt , é necessário encontrar o valor do fator Kf 

para uma análise menos conservadora, [3]. Para aço com limite de resistência à tração de 
700MPa e Kt  de 2,25, tem-se aproximadamente, [3] 

Kf = 1,7 

Como o canal de saída da rosca apresenta um raio de 0,4mm,o valor de Kt é de 
aprox. 1,85, [5], para este ponto do eixo. Tem-se, então, aproximadamente, [3] 

Kf = 1,6 

Pelo fato dos dois valores de Kf serem bem próximos, utilizou-se um valor de Kf médio igual 
a 1,65. Logo, como o fator Kf  é obtido através da relação 

Kf  =   resistência à fadiga de um corpo de prova sem irregularidades p/ N ciclos  
              resistência à fadiga de um corpo de prova com entalhe p/ N ciclos 

tem-se 

Sf` = 0,525 Sf / 1,65 
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 A fig. 13 apresenta a curva S-N obtida para o eixo aplicando-se o fator de 0,525 e o 
fator  Kf de 1,65 ao valor do limite de resistência à fadiga do aço 1045 temperado, 
mantendo-se o mesmo valor de resistência à fadiga para 104 ciclos e traçando uma reta 
entre os dois pontos. 

 
Fig. 13: Curva S-N do eixo. 

A partir da curva S-N apresentada na fig. 13 obteve-se os valores de resistência à 
fadiga da tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2: Dados obtidos a partir da curva S-N do eixo. 

No ciclos S` [MPa] 
104 572 

4x104 442 
105 356 

4x105 226 
106 140 

4x106 134 
107 134 

A seguir, com base nos valores da tabela 2, estima-se o dano acumulado do eixo no 
canal diâmetro de 7mm (lado induzido) e no canal diâmetro de 4,2mm (lado hélice). 

 

Lado Induzido 

Para o lado do induzido, elaborou-se um programa no MATLAB, [6], que estima o 
dano acumulado devido à fadiga, utilizando as seguintes variáveis relevantes: 
 

• n..........número de ciclos para cada freqüência de excitação, igual ao produto do 
tempo de duração de cada freqüência de excitação em segundos pela freqüência de 
excitação em Hz, isto é: 

 

n = (10800 / 290) x ƒ  
 

• σσσσa.........amplitude da tensão alternada para cada freqüência de excitação, igual 
ao produto do módulo de elasticidade pela deformação causada no eixo para cada 
freqüência de excitação, pelo fato de que para o lado do induzido atuam tensões de 
tração e de compressão de mesma intensidade (ciclo totalmente reverso), isto é: 

 

σa = E x ε 
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• N...........vida à fadiga em ciclos para cada freqüência de excitação, obtida 
através da curva S-N do material 

 
• dano acumulado, obtido através da somatória da razão entre o número de ciclos 

para cada freqüência de excitação pela vida à fadiga em ciclos, isto é: 
 

dano acumulado =   ∑ n/N 
 

Encontrou-se um valor de 1,25 para o dano acumulado, o qual justifica, para as 
condições estabelecidas, a ocorrência da quebra do eixo no canal do lado induzido que 
ocorreu durante a realização do ensaio de vibração senoidal na direção X. 

 

Lado hélice 

Para o lado do hélice, elaborou-se um programa no MATLAB,que estima o dano 
acumulado devido à fadiga, utilizando as seguintes variáveis relevantes: 

 

• n............número de ciclos para cada freqüência de excitação, igual ao item 
anterior.  

 

• σσσσa.........amplitude da tensão alternada para cada freqüência de excitação, igual à 
metade do produto do módulo de elasticidade pela deformação causada no eixo para 
cada freqüência de excitação, pelo fato de que para o lado do hélice atuam somente 
tensões de tração no canal de saída da rosca diâmetro de 4,2mm, com razão da 
tensão igual a zero e razão da amplitude igual a 1, isto é 

 

σa = ((E x ε) / 2)  
 

devido ao fato que a massa do hélice atua no canal diâmetro de 4,2mm somente 
quando a mesa (ver na fig. 6) se movimenta para direita pois, neste sentido, exerce 
uma pressão na porca de fixação que por sua vez traciona o canal de saída da 
rosca. Quando a mesa movimenta-se no sentido oposto, o hélice apoia-se no final do 
fresado (ver fig. 1, cota 7.8+0.5-0mm) não exercendo nenhuma força no canal 
diâmetro de 4,2mm. 

As curvas de excitação e de resposta do canal diâmetro 4,2mm são mostradas na 
fig. 14.  

 

 
Fig. 14: Curvas de excitação e de resposta do canal diâmetro de 4,2mm. 
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• σσσσaeq............amplitude da tensão alternada equivalente para cada freqüência de 
excitação, utilizando-se da equação de Gerber, [4], pelo fato da tensão média ser 
diferente de zero. A tensão média é igual a:  

 

  σm = σa + σaperto porca 
 

Para se calcular a tensão normal induzida no canal de saída da rosca devido ao 
torque de aperto da porca T, calcula-se primeiramente a força de aperto F que este torque 
gera na junção utilizando a seguinte equação, [7]: 
 

F =              T             
          0,2 . drosca 
 

Logo o torque mínimo aplicado à porca (4N.m) gera uma força normal de 4000N.  Utilizando 
a relação tensão igual à força / área, encontra-se o seguinte valor de tensão normal que 
atua no canal de saída da rosca:  
 

σaperto porca = 289MPa 
 

• N.............. vida à fadiga em ciclos para cada freqüência de excitação, igual ao 
item anterior. 

 

• dano acumulado, igual ao item anterior. 
     

Encontrou-se um valor de 4,86 para o dano acumulado, o qual justifica, para as 
condições estabelecidas, a ocorrência da quebra do eixo no canal de saída da rosca do lado 
hélice que ocorreu durante a realização do ensaio de vibração senoidal na direção X. 

 

Conclusões  

A principal conclusão para este trabalho é que peças produzidas conforme um 
mesmo desenho podem apresentar comportamentos mecânicos diferentes devido a 
pequenas alterações de geometria fazendo com que o eixo apenas esteja corretamente 
dimensionado quando da existência de especificação dos valores mínimos para os raios de 
curvatura dos canais existentes no eixo. Em resumo, é fundamental que o projeto de 
fabricação e a folha de processo especifiquem com detalhes os raios de curvatura mínimos 
dos canais. Constatou-se também que pequenas alterações de geometria causam grandes 
mudanças na resistência à fadiga de uma peça, que são praticamente impossíveis de serem 
avaliadas em análises puramente teóricas. Comprovou-se então que é indispensável a 
execução de testes em laboratórios antes da homologação de qualquer alteração de projeto, 
mesmo que seja somente a mudança de fornecedor de algum componente ou material. 
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