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RESUMO

SOUZA, G. P. Avaliação de critérios de falhas de compósitos poliméricos

ref orçados aplicados a vigas sob carregamento de .j7ext7o. São Carlos, 2003.
Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo.

Este trabaU10 apresenta um estudo da aplicabilidade de diferentes critérios de
falhas para materiais co mpósitos po liméricos re fo rçados, especificamente lamin ados
compostos de f ibras unidü·ec io nais, submetidos a carregamento de flexão. Co nsiste
inicia lme nte de um levantamento bibliogrclfico para descre ver os principa is
mecanismos de fa lhas c como estes podem ser ana lisad os. É realizada uma avaliação
dos princ ipais critérios de falh as existentes, e m estudos de casos de vigas do materia l
subme tidas a esfo rços de llcxão três po ntos. Para tal ava liação ut ilizo u-se o Método
dos Eleme ntos Finitos, devido à co mplexidade da análise de tensões em compós itos
po liméricos re fo rçados. Posteriormente fo ram imple me ntadas rotinas computacio na is
para o c;1lculo de alguns dos critérios ele falhas enco nt rados na li terat ura. Ass im,
analiso u-se as pote ncialidades e limitações desses critérios nos estudos de caso
abordados.

Pa lavras-chave : compós itos, critérios de fa lhas, método dos e lementos fini tos,
carregame nto de tl exão.
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ABSTRACT

SOUZA, G. P. Evaluation of failure criteria f or reinforced composite
materiais applied

0 11

beams submited to f lexural /oads. São Carlos, 2003.

Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo.

This work presents a study about the applicability of different failure criteria
for laminatcd reinforceu compositc materiais maue of unid irectional fibcrs, under
flcxural loads. First, it is described the fa ilure mechanisms of this material, and how
this can be evaluatcd. So me o f the mosl important failure crilcria are tcsted fo r beams
under flexural loads. Because of the complcxit y of co mpos itc stress analys is, it was
used the Finitc Eleme nl Methocl. Aftcr that, some co mputational routincs were
im plemented to calculate the failure criteria. T he advantages and limitations of thesc
thcorics could be verifico ror Lhe llex ural case stuJ ies.

Keywords: composite, fa ilure criteria, ri nite elemem method, L1exural loads.
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Capítulo 1

-

1 INTRODUÇAO E OBJETIVOS
1.1

MATERIAIS COMPÓSITOS POLlMÉRICOS
O termo compósit o signiJica um material que consiste ele duas o u mais partes

o u fases distintas . Esta de finição de pende elo níve l ele abordagem ado tado
(microscópico ou macroscópico) e elo contexto no qual é utilizado. Neste trabalho, os
materia is comp6sitos utili zados e m aplicações estruturais, em esca la macroscópica,
são de finidos seguindo os três fu ndame ntos apresentados por Hull (198 1):
•

Consistem de d ois o u mais materiais fisicame nte distintos c scpan1vcis
mecanica mente;

•

Podem ser fa bricados de modo a se con tro lar a proporção de cada um
elos

co mpo ne ntes

utilizados,

o bjet ivando-se

a

obtenção

das

propricdaclcs desejadas;
ct

O desempe nho obtido no compósilo é superio r, se co mparado ao dos
seus co mponc mcs separados .

Nos materia is compós itos po li méricos re fo rçados co m fibras, po límeros
(matrizes) c fi bras (reforços) com alg umas propriedades físicas c mecânicas
desejáveis são co mbinados, resultando em um materia l com propriedades superiores.
As fibras geralme nt e possue m alt as resistê ncias em e nsa ios uniaxiais de tração e
módulos de e lastic idade elevados, c atuam como compo ne ntes principais frente aos
es fo rços aplicados no co mpós ito. A matriz manté m as fibras nas pos ições e
o rie ntações desejadas, separando as fibra s umas das outras e evit ando abrasão mlllua
durante as defo rmações no co mpós ilo, distribui os esfo rços entre as fibras c, no caso
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dos esforço s transversa is às fibras, é a principal responsável pela res istência
mecânica do compósito, apesar de geralmente possuir ba ixa resistê ncia. Atua
também na proteção das fibras contra danos causados pelo ambiente de serviço e
ataques químicos.
Os materiais compósitos bifásicos podem ser classificados e m três ca tegorias
principais, dependendo do tipo, geometria e orientação dos reforços, co mo é
mostrado na Figura 1.1 (DANIEL e JSHAI, 1994).

''' ''''''''''' '
'''''' '''''''''

'''''''''''
''''
''' ''' '''''''''
11 1 111111 1 1 111 1

1 1 1 '''''''
1 1 1 1''
''''''
1 1 1 1 1 1 1 1

Compósito
p~rticula<lo

Compósito
unidirt'cioual ~o m
fibms <l ~scontínua s

Compósito com fibras
<l: scontínuJ..< or ient><b s

Coutr>6sito

unidirn::ional com
fibra scontínu:IS

CoUlrl6sito com

fihras con línu ;v~

ra ndo m ic.1m~ n1c

Compósito
multidir«"i<>m l com

fibr.lS t:onlínuas

Figura l.l - C lassificação de maleriais com pósilos (adaplado de DANIEL e ISHAI, 1994)

Materiais compósitos particulados: são caracterizados por partículas
dispersas randomicamente na matriz, podendo ser encontradas sob as formas ele
esfera, e lipse ou escamas, c podem ser maciças ou ocas. Essas partículas pode m ser
constituídas ele materiais mcl<llicos co mo o chumbo, o alumínio e o cobre, ou nãomet{ilicos, como o vidro.
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Matetiais compósitos com fibras descontínuas (ou curtas): contê m fibras
curtas como reforço. Essas fibras, as quais podem possuir comprimentos longos
comparados ao seu diâmetro , apresentam-se orientadas segundo uma direção ou
dispersas randomicamente na matriz.
Matetiais compósitos com fibras contínuas: são reforçados por fibras
longas e contúmas e são mais eficientes com relação à rigidez e resistência. As fibras
podem ser dispostas paralelamente (compósitos com fibras contínuas unidirecionais) ,
podem ser orientadas possuindo ângulos normais entre si (ex.: "cross-ply", " woven

fabri c"), ou podem ser orientadas segundo várias direções , inclusive com as fibras
orientadas tridimens ionalmente.
Com relação ao material das fibras , destacam-se as fibra s de vidro, de
carbono, de kevlar® e de boro, sendo que as fibras de vidro são as mais utilizadas
devido ao seu baL'<O custo e às boas propriedades fís icas e mecâ nicas. Entre as
matrizes poliméricas têm-se as termofi xas, co mo a cpóxi e a poliéster, e as matrizes
tennoplásticas, como o polipropile no, o policarbonato c a poliamida.

F igura 1.2- L:uniuauo multitlirccional (auaptatlo tle DANJEL e ISHAl, 1994)

l

/'/'/'/'/'/

/):L/ _ 7_- .JL:h_ L/ __
,,,,,,,, ,,, " ,,,, ,,,, ,,,,

2

,, / / / /
I/ / / //
// / / / / / /
I/
//
/; / / / I
//
//
//

,, ,, , , ,, ,, ,,
,, ,, ,, ,,
,,
,, ,,/ / ,,/ / / / ,,/ / ,,/I
//

,,

//

Figura 1.3 -Representação csquemMka de um compósito unitlirecioual
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Os materiais compósitos podem ser constituídos na forma de laminados
(Figura 1.2), os quais são compostos de duas ou mais lâminas ou camadas
superpostas e conectadas entre si, de maneira que cada lâmina possua uma
característica específica como, por exemplo, uma determinada direção das fibras ou
reforço , espessura e possam ser constituídas de diferentes materiais.
Na

lâmina constituída de compósito unidirccional (Figura 1.3), a direção

paralela às fibras é chamada de direção longitudinal (eixo 1), e a direção
perpendic ular às fibras de direção transversal. Os compósitos unidirecio nais
apresentam propriedades diferentes nas direções longitudinal e transversal e são
ortotrópicos, possuindo três planos ele s ime tria, formados pelos eixos 1-2-3,
ortogonais entre si. Os eixos 1-2-3 são então os eixos ele simetria do material, e as
propriedades mecâ nicas são superiores na direção longitudinal. Além disso, a lâmina
ou compósito uniclirecional pode ser considerado també m como transversalmente
isotrópico.
Os materiais compósitos laminados cujas lâminas possuam duas ou mais
combinações dife re ntes de materiais são co nhecidos co mo comp<Ís itos híbrid os. Por
exemplo, um único laminado pode ser constituído de lâminas com resina epóxi
reforçada

por

fibra

de

vidro , carbono

e/ou

ke vlar®

(laminados

híbrid os

interlaminares). Em alguns casos, podem ser e ncontrados ainda diferentes tipos ele
fibras in seridas numa mesma lâmina , sendo então o laminadn correspondente
chamado de

híbrido

ÍJJtralaminar.

Existem

também

os

lami nados

híbridos

simultaneame nte intra c interlaminares.
Os tipos de materia is compós itos e a tecnologia de fabricação utilizada nos
diferentes setores da indústria variam de acordo com as necess idades espec íficas de
cada setor. Na indú stria aeroespacial , por exemplo, busca-se a redução do peso elas
estruturas e, geralme nte, têm-se baixos volumes de produção, podendo ser to lerados
assim o uso de fibras e matrizes ele custos mais e le vados, tempos de fabricação
maiores, c técnicas de fabricação menos automatizadas. No e ntanto, na indústria dG
be ns de consumo, como a automotiva e de esportes, nonnalme nte demandam-se altos
volumes c taxas de produção. Portanto, técnicas de fabricação automatizadas, tempos
c urtos de processame nto e a minimização dos custos são importantes para se manter
competitivo nesses setores.
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Nas aplicações estruturais de materiais compósitos, necessitan1-se de
metodologias de projeto que sejam capazes de estimar a resistência da estrutura aos
diferentes tipos de esforços. Na análise das propriedades mecânicas desses materiais,
uma das complexidades é a previsão da falha devido a um estado de tensões
específico. Segundo Hashin ( 1980), há duas maneiras de tratar o problema: a
utilização de amllises micromccânicas ou a utilização de critérios de fallws em
termos de valores de tensões ou deformações. Sendo a primeira alternativa muito
complexa, pois esta requer um método analítico capaz de prever as sucessivas
microfall1as, a segunda alternativa tem sido mais explorada e investigada pelos
pesquisadores. O critério de falha objetiva estimar a resistência de materiais sob um
determinado estado de tensões, utilizando dados de resistência obtidos através de
ensaios uniaxiais, biaxiais, ou ambos. Para os materiais isotrópicos , os critérios de
falhas são escritos e m termos das tensões principais e elas tensões limites de tração,
compressão c cisalhamento. Dessa forma , a resistência a um carregamento est<ltico
aplicado em uma estrutura de material isotrópico pode ser estimada conhecendo-se
tais valores de resistênc ia . No caso de materiais compósitos , a situação é
cons ideravelmente mais co mplexa. Tal co mplexidatle est<1 no fato de que suas
tensões de resistê nc ia, assim como as constantes eh1sticas , depende m da direção
consitlerada no material, devido a sua ortotropia. Dessa forma, uma infinidade de
va lores de resistênc ia pode ser obtida mesmo e m testes uniaxiais, depend endo da
direção de aplicação do carregamento. Por outro lado, os materiais compósitos
podern faiJ1ar segundo difere ntes modos de falha , os quais podem ocorrer
isoladamente ou combinados. V;1rios critérios de fall1as tê m s ido propostos, poré m
nenhum dos critérios abrange s imultaneamente todos os aspectos envolvidos no
fenômeno , tais como os modos de fallta , anisotropia, heterogeneidade, tipo do
material (chíctil ou frágil) e tipo de carregamento. Os diferentes critérios podem ser
aceitos ou re provados quando comparados com dados obtidos em e nsaios
experimentais. É importante que o projetista seja minucioso na escollw de um
determinado critério de falha para estimar a fall1a ela estrutura , considerando dados
particulares da estrutura como tipo e configuração do material , geometria, tipos de
esforços aplicados e condições ambientais de serviço.
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OBJETIVOS DO TRABALHO

1.2.1 OBJETIVO GERAL
Analisar a aplicabilidade de diferentes critérios de falhas para materiais
compósitos poliméricos laminados, e m casos de carregamento de flexão três-pontos,
utilizando ferramentas computacionais como o Método dos Elementos Finitos e
rotinas de c<Hculo desenvo lvidas em linguagem FORTRAN.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

A partir de result ados experimentais de caracterização do material,
gerar e comparar as superfícies de faU1as re fere ntes aos dilerentes
critérios;

•

Utilizar o M étodo dos E leme ntos Finitos para a simulação dos e nsaios
de Jlexão três-pontos e obtenção das tensões e deformac;ões atuantes;

o

Desenvolver c imple mentar ro tinas computaciona is de cá lculo dos
crité rios de

*

t~llhas

mais re present at ivos;

Co mparar resultados deste <.:ákulo com resultados experiment ais, com
a finalidade de avaliar ns pote ncialidades e limitações desses critérios
nos estudos de caso ana lisados.
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Capítulo 2

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

MECANISMOS

DE

FALHAS

EM

MATERIAIS

COMPÓSITOS

POLIMÉRICOS LAMINADOS

A definição de "falha " em um elemento estrutural depende das exigências
especificadas para o desempenho do produto. Em algumas apli cações, uma pequena
deformação pode ser considerada co mo falha, enquant o em outras, somente a fratura
total const itui uma faU1a. Desta forma , Malthews e Rawlin gs ( 1994) definiram a
falha ele um componente como sendo o momento em que o mes mo não pode mais
desempenhar a função para a qua l foi projetado. Em muitos casos, ocorrem falhas
internas no material compósilo sem que estas provoquem inicialmente uma alteração
aparente no comportamento mecânico da estrutura ou em sua aparência
macrosc6 pica. Segundo Agarwal e Brou tman (1990) , estas

t~1U1a s

int ernas podem

ocorrer de diversas formas, isoladamente ou simultaneamente, tais como ruptura das
fibras (transversal ou longitudinal), fissuras na matriz, separação entre as fibras e a
matriz (desco lamento na interface entre a fibra c a matriz), dclarninação (separação
entre as ca madas de um compósito laminado), e também a micro tlambagem, que é
uma deformaç ão das fibras da lâmina qu ando submetida a esforços ele co mpressão
(Figura 2.1). Diversos fatores influenciam na danificação do material, tais como a
natureza e sentido do esforço aplicado , propriedades físicas, químicas c mecânicas
das fibras e da matriz, processo de fabricação, configuração do material , temperatura
de trabalho , e o percentual de fibras e de vazios no material. Os efe itos desses danos
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internos sobre o comportamento macrosc6pico da estrutura somente são observados
a partir de uma mudança sensível no seu desempenho. No entanto, em muitos casos
o comportamento da estrutura é alterado antes mesmo de uma fallta macroscópica.

Rupturas da fíbra

D;sco lamento fibra-matriz

Microflam bagcm
Figura 2. 1 - Falh as em materiais cornpósitos

Muitos elementos estruturais em materiais compósitos são laminados
multidirecionais,

constituídos

de

várias camadas

ou lâminas

com

fibras

unidirecionais. Nesse caso, cada lâmina é um corupósito unidirecional, e constitui a
base construtiva desses laminados. A<>sim, é importante o estudo elos modos de faUta
mais comuns nos compósitos unielirec ionais.
Os tipos ou modos de falhas elos compósitos unidirecionais, em escala
micromecânica, estão intimamente relacionados às propriedades dos constituintes
(fibras, matriz c suas interfaces) e variam seg undo as diferentes condições de
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carregame nto. No caso de carregamento progressivo de tração lollgitudi11al (paralelo
às fibras) em compósilos unidirecio nais constituídos de fibras fn\geis, a falha
geralme nte inicia-se por rupturas de algumas fibras. Conforme se incrementa o
carregame nto, ma is fibras ro mpem. As rupturas individuais das fi bras pode m inic iarse sob esforços inferio res a 50% do carregamento m;1x imo (AGARWA L e
BROUTMAN, 1990). Confo rme o número de fibras ro mpidas aumenta, algumas
seções transversais d o compósito podem não supo rtm· um increme nto de carga,
causa ndo a ruptura completa do materi al. Podem ocorrer ainda desco lame ntos das
fibras rompidas devid o a conce ntrações de tensões próximas às suas extremid ades e,
desta fo rma, contribuir para a ruptura total do compósito e m uma dada seção
transversal. Em o utros casos, fissuras em difere ntes seções do compósito podem
coalescer a partir de desco lamentos ent re os constituintes (matriz e fibras), e/ou
dev ido à falha por c isa lhame nto da matriz entre as fi bras. Assim , alg uns modos de
falha de materiais compósit os unid irecio nais submetidos a carregamento de tração
lo ng itud inal incluem: (a) fra tura frág il , (b) fratura fn1gil com despre ndimenLo de
fibras ("pullout"), c (c) fratura frág il co m descolamcnto dos constituint es e/o u
cisaU1amcnto da ma triz (Fig ura 2.2). O modo de fallm resultante, bem como a
scqiiê m: ia de eventos, va ria de acordo com as pro priedades c com a fração
vo lumétrica de cada constituinte do compósi to.

I

I

Jr_-Fissurn
pu/lout ~

(a)

(b)

Descolamcnto fibras
e/ou fa lh as mat riz

(c)

Figura 2.2 - Modos de falha de compósilos unidirecionai s submclidos a carregamenlo tlc Lração
longiludinal (adaplado de AGAR\V ALe BROUTMAN, 1990)

Quando submetidos a carregamentos de compress((O lollgitudillal (na direção
elas fib ras), as fi bras do compósito unid irccional podem sofrer microfl ambagens.
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Esse modo de falha está esque matizado na Figura 2.3. A ocorrência deste modo
depende principalmente da porcentagem de fibras no compósito e das propriedades
eh1sticas da matriz. Observa-se na Figura 2.3 que as fibras podem tlambar
independentemente umas das outras ou "alinhadas" entre si. O primeiro caso é
chamado de modo extensível e ocorre quando as distâncias entre as fibras são
suficiente mente grandes, ou seja, quando a fração volumétrica de fibras no material é
pequena. O segundo caso, onde as fibras adjacentes tlambam alinhadas entre si, é
chamado de modo cisalhrmte, e é mais comum, pois pode ocorrer quando a fração
volumétrica de fibras no material compósito é mais elevada, equiva lente aos valores
adotados na pn1tica. Neste caso, a nambagem das fibras geralmente é precedida por
escoamento e microfissuras da matriz, com ou sem descolamento entre os
constituintes. As te nsões de tração e de compressão atuantes nas fibras devido a esta
flambagem "alinhada" levam à formação de áreas de formadas chamadas de kink

zones, conforme ilustrado na Figura 2.4, as quais podem causar grandes de formações
nos casos de fibras dúcteis, ou mesmo fraturas no caso de fibras mais frágeis.

(a}

(b)

Figura 2.3 - MicroJlamhagcm em um compósito uniuircdonal sob compressão l ongituuinal. (a) modo
ex tensível (libras desalinhadas). (b) mcxlo ci sallimlte (fibras alinhadas)

Fibr.lS dúc l,•is

Figura 2.4 - Microflarnbagem levando à formação de kink zones, com grandes deformações ou
fraturas para tibras dúcteis ou frágeis, respectivamente
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A falha de compósitos unidirecionais sob carregamento compressivo
longitudinal pode ser ocasionada a inda por fissuras na interface (Figura 2.5a), ou
seja, as deformações transversa is resultantes devidas ao efeito de Poisson pode m
exceder o limite de resistência do material, resultando em fraturas na interface
fibra/matriz. Outro modo de falha encontrado em materiais com elevado porcentual
de fibras é o de cisalhamento, conforme ilustrado na Figura 2.5b .

.--

'--

(a)

(b)

Fi gura 2.5 - (a) Falha na interli tce fibra/ maLriz, (b) Falha por cisalhamento

O carregame nto de tmçtio transversal às fibras e m compós itos un idirec io nai s

é o mais crítico no projeto de estruturas co nstit uídas deste material. Apesar das fibra s
poderem ser orie ntadas de tal fo rma que fique m parale las aos es forços externos, e m
determinados casos não há como evitar tensões transversais às fibra s. Nestes casos, é
necessá rio, e ntão, estudar uma config uração ó tima do laminado ou o refo rço mais
adequado para a co ncepção da estrutura. Este tipo de carregame nto provoca
concentrações de te nsões e deformações e le vadas na matri:t. c na interface e ntre os
constituintes. O compós ito pode falhar na matriz ou na interface sob tensão, apesar
de em alg uns casos poder ocorrer falha transversal das fibra s se estas aprese ntare m
características l"n'\geis. Desta forma, entre os poss íve is modos de faU1as de
compós itos unidirecionais sob esforços transversais de tração, destacam-se: faU1as da
matriz, descolament o e ntre os constituintes e/ou fratura das fibras. SemeU1 ante ao
carregame nto de tração longitudinal , a falha inicia-se a partir de microfissuras
isoladas ( 1), que propagam-se qua ntitativame ntc (2) e finalmente coalesccm (3) até
formarem uma macrofissura catastrófica (4), como ilustrado na Figura 2.6.
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Figw-a 2.6 - Fom1ação de microfissuras, ocasionando a ruptura total do compósito unidirecional sob
tensões transversais às fibras

Sob carregamento de compressão transversal às fibras, podem ocorrer
di versos meca nismos de faU1a em um co mpósito unidircci onal, dentre os quais
destaca-se o cisalhamento da matriz, o qual pode ocorrer junt amente com
descolamentos entre os constituintes com ou sem es magament os loca lizados. Tal
modo de fa Um é ilustrado na Figura 2.7.

Figura 2.7 - Falha por cisalhamcnto de compósitos unidi rccionais sob cw rcgarnento C0111pressivo
transversal às fihms

A res istência aos esforços de cisalhamento no plano, ou cisalhamento
intralaminar, é dominado princ ipa lmente pelas propriedades da matriz c da interface
entre os constituintes, pois a propagação da tri nca pode ocorrer completamente por
cisalhamcnto da matriz sem danificar as fibras. Dada uma matriz, a res istênci a ao
c isaU1amento é i nfluenciada ainda pelos efeitos de concentrações de tensões
associadas à presença de vazios c da resistência de adesão entre os constit uintes. A
falha do compós ito pode oco rret· então pelos modos de cisaUw menlo da matriz com
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ou sem descolamento fibra/matri z, o u ainda so mente por descolamento. A falha de
um compósilo unidirec io nal sob carregamento de cisalhamento no plano é
represent ada na Figura 2.8.

Figura 2.8 - Modo de falha de compósilos unidirccionais sob cisalhamento no plano

Segundo T sai e Hahn ( 1972), uma das carac terísticas dos compósitos
unidirecio nais é o comportament o não- linear e ntre as tensões e defo rmações de
c isalhamento no plano da lâmina, enquanto que em tração ou compressão
lo ngitudinal às fibras, as deformações permanecem linearmente relac io nadas às
tensões. O fenômeno é també m o bservado nos carregame ntos transversais às fibras ,
e ntretanto é peque no comparado ao observado nos casos de cisalhamc nt o no plano
(TSAI e HAHN, 1972).

A de laminação

em co mpósit os

laminad os é

causada

pelas

tensões

interlam inares (a. , -r,z, -r,.~ ), podendo ser provenie ntes de carregamentos fora do
plano do laminado , como por exemplo, carregamentos de impacto. Porém, mesmo
sob condiçõe,<; ele solici tações no plano, de feitos de fabricação ou detalhes de projeto
(Fig ura 2.9), tais co mo as regiões das hordas do lam in ado, juntas c desco ntinuidades
da estrutura (furos, fe nd as, variação de seção, recortes, etc), podem origi nar tal
estado de te nsões fora elo plano, sendo , portant o, precurso res e m po tenc ial ele
de laminações. Em a lguns casos têm-se ainda tensões interlaminares res iduais
origi nadas na c ura d o material o u por variações de temperatura.
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Variaçtio de scrtio

bordas

;unta colada

recortes

Figura 2.9 - Detalhes de proj eto precursores de tensões intcrlamin ares (adaptad o tle JA N G, 1994)

Sabe-se que a magnitude, sinal e distribuição das tensões interlaminares são
fu nções da seqüência de empilhament o do laminado, podendo então .ser controladas
na definição dessa seqliência. Por exe mplo, em alguns casos, alterando-se a ordem de
empilhamento das lâminas, tensões normais de tração O'l podem .ser in vert idas em
co mpressão. Segundo Daniel e l shai ( 1994) , em muitos cnsos deve-se projetar
seqüências ele empilhament o que res ultem em ba ixos va lores de tração normal ou em
vn lores de O'~ compressivas, d im inuindo a tendêncin de falh as por del a min a~ ão .
Ressalt a-se ainda que n resistência interlaminar é uma propriedade dominada pela
mat riz , dependendo de fato res tais como a temperatura e absorção de umidade, os
quais podem afetar as propriedad es ela matriz e, port anto, a resistênc ia inter facia l.

2.2

ANÁLISE DE TENSÕES
O estado de tensões em um ponto de um meio contínuo pode ser descrit o

pelos nove co mponentes de tensão O';i, onde i, .i

= l , 2, 3, co mo ilustrado na Figura

2. I O. Similarmente, o estado de deformações é descrito pelos nove componentes de
deform ação, t:;i.
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I

Figura 2.1 O- E stado de tensões em um ponto de um meio contínuo

A lei de Hooke generalizada expressa a relação linear elástica entre os
componentes de tensões e deformações, através das equações , escritas em notação
indiciai e na forma contraída (DANIEL e ISHAI , 1994):

()". = c .. eJ.

i, .i

= l ' 2, ... ' 6

(2.2.1)

= c;jaj

i, j

= l ' 2, .. ., 6

(2.2.2)

I

E:;

1)

o nde os componentes de tensão O"; e os compo ne nt es de deformação E:j são
re lacionados através da matriz ele ri g idez Cij, ou ela matri z de fl ex ibilid ade C' ij· Nesta
e

de

fo rma

Daniel e fs hai (1994) mostram que o número de compone ntes inde pendentes
das matrizes ue rigidez e ue nex ibilidade de materiais anisutrópicos diminui para 2 1
termos. No caso especifico de materiais ortotr6picos, lomam.lo-se como sistema de
coordenadas os próprios eixos orlotrópicos, não lüi acoplamentos entre tensões
normais e distorções angulares, ou seja, as tensões normais não causam d.i slorções
angulares. Além disso, não h;1 acoplamentos entre tensões de cisalhamenlo e
de formações no rmais, ou seja, as tensões de cisaLhame nto não causam deformações
normais. Sendo assim, o número de componentes independentes na matriz de rig idez
ou de flexibilidade reduz-se a nove lermos, c a le i de Hooke, em notação matricial
para um estado tri-dime nsional de tensões será dada por (DANIEL e ISHAI, 1994):
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ou,

êl
ê2
ê3
r4

Ys
r6

o nde

c;l c;2 c;3 o
c ;z c ;2 c;J o
c;3 c~J c;3 o
=
o o o c~

o
o

o
o

o
o

o
o
o
o

o c ;s
o o

Y4 = Y23 , r, = Yu, Y6 = Y12

são

o
o
o
o (}4
o O"s
(}I

(}2

(}3

c~

as

(b)

(}6

"defo rmações

ele

engenharia"

de

cisalhamcnt o do material.
Muitas das estruturas em co mpós itos lami nados, cujas espessuras sejam fina s
comparadas com as de mais dimensões , pode m ser ana lisadas considerando-se um
es tado plano de tensões. Sendo ass im , as re lações co nstituti vas para uma lâmin a
ortotrópica , sob um estado plano de tensões (cr3 = cr.1 = cr5 = 0), pode ser escrita da
seguinte rorma (DANIEL e IS HAI, 1994):

[a,l [Q~2
Q,

: ; =

Q,2

º22
o

ou,

[;:E,l=[o;,Q~,

º;2

º;2
o

º:El

(a)

JJ[::J

(b)

Os co mpo nentes ela matri;~, de rigidez reduzida
po r:

(2.2.4)

Qij

na cq. (2.2.4a) são dados
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º•• = Ett / (1- ut2u2t)
Q22

= E22 /(1 -

Qt 2

= u 2t Eu I (I -

Q66

= Gt 2

V12 V21 )

(2.2.5)

ut2u2l)

constantes inde pe nde ntes e h1sticas da lâmina, com re lação aos eixos de sime tria ( 1-2)
do material.
A matriz de Jlexibilidade reduzida Q'ij na eq.(2.2.4b) é dada por:

(2.2.6)

Ressalta-se que, em um estado plano de te nsões, a deformação fo ra do plano
(direção 3), de vido aos efeitos dos coeficie ntes de Po isso n Ut 3 c u 23 , através dos
le rmos de acoplame tHo Q' 13

l'

Q' 23 , é função das te nsões atuantes no plano cr 1 c a2

(IIYER, 1998), o u seja:

(2.2.7)

Po ré m, nas aná lises do co mportame nto de um laminado, utilizando-se a
Teoria C h\ssica dos Laminados, como sen1 visto adiant e, tal de formação é
desco ns ide rad a.
Normalme nte, os c txos principa is da lâm ina (1, 2) não coincide m co m o
carregame nto aplicado o u com os eixos de re fe rê nc ia do laminado (x-y) . Ent ão, as
te nsões e as defo rmações nos e ixos principais pode m se r obt idas conhecendo-se as
te nsões e deformações atuantes nos e ixos (x- y), ou vice-ve rsa, através das re lações
de transformação:
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a2

= [T]
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la, 1

ex

el

a )' ;

e2

a .'<)·

1

= [T]

(2.2.8)

Ey

1
2y'<).

2 r6

ou

la, 1

[a,~

ex
ey

a6

2y'Y

a y = ITJ-1 a 2 ;

a .,y

el
= LTI-1

e2

(2.2.9)

I

1

2r6

onde:

[T] =

l

2e
cos 2
scn e

1

sen 2 e
COS 2 e

2scnBcosB
- 2sen e cose
-scn ecos e sen ecos e (cos 2 e - sen 2 e)

(2.2.10)

O ângulo 8 é medido no sentido anti-horário , part indo do eixo globa l .r até o
eixo principal I.
Da mesma forma, as matrizes ele rigidez e de flexibilidade da lâmina podem
ser transformadas, de acordo com as seguint es re lações:

º"1 =[T]- [º"o o º66~ }T]
Q,~1=[T J- lQ;, º;2
l}T]

º12
º 12 º 22 Q26
º16 º2
6 º66

[º"

Ql~

[º''

º 12
Ql~

-.
º 22 Q~6
-.

º26 º66

1

1

º12
Ql2 º 22

Q;2

Q;2

o

o

(2.2. 11)

(2.2.12)

E assim têm-se as re lações tensão-deformação em termos das coordenadas
globa is (x-y):
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l~.] =lº"
a )'

a ."<)·

r,)'

1

º" ee)'.,]

º12 º 22 Q26
Ql6 º 26 Q66

le,] =lQ,,
e)'

º1 2

Q~~
Q~~

Ql~

-.
-º 22.
º 26

(2.2. l3)

r ."Q·

Q,~ Jl a~.)' ]

º 26
Q~
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(2.2.14)

a _,y

Portanto, as matrizes de rigidez fQ] e de t1exibi lidadc [Q '] englobam em
seus componentes a influênc ia da orientação das fibras na lâm ina.
O comportamento de um laminado mullidirecional depende das propriedades
e da seqüência de em pilhamento (superposição) das lâminas individuais. A Teoria
Clássica dos Laminados pode ser utilizada para avaliar o comportamento de um

laminado, considerando-se as hipóteses (DANIEL e ISHAI, 1994), (KEUNINGS,
1992):

•

Todas as lâminas são macroscopicamente homogêneas e ortotrópicas;

•

O plano médio (superfície média) que divide o lnminado ao me io está
contido no plano x-y (ou no plano 1-2);

•

Considera-se a adesão perfe ita entre as lâminas, garantindo assim a
continuidade de des locamentos;

•

O laminado possui espessura pequena comparada com as dimensões
laterais c est<'í so b um estado plano de tensões;

•

Não ocorre desliza mento relativo entre as lâminas;

•

Toma-se as aprox imações cincm<1ticas de Kirchhoff para laminados
finos, conforme ilustrado na Figura 2.11.
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Figura 2. 11 - Aproximações cinemáticas de Kirchhoff (seções não-deformada e deformada,
respecti vamente) (K.EUNINGS, 1992)

De acordo co m a Figura 2. 11 , tem-se:

(2.2.1 5)

Da mesma forma, tem-se:

/3 = dll'o
a.v

(2.2.16)

Portanto , o campo de deslocamentos é dado por:

u(x , y ,z)

=u

dW (X , y)

0

(x , y) - z - . .0:. :. . ____:._

dX

()w 0 (x,y)
v(x,y,z) = v0 (x,y) - z -....:..:...._-.:.._

d)'

w(x , y,z) = w 0 (x , y)

As defo rmações no plano x-y são dadas por:

(2.2. 17)
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(2.2.18)
2
0
dll
dV
CJ11 0
dVo
CJ w0
Y.n.(x,y,z) =~ +-;-- =~+ -;--2 z~ = y,Y + zk,1.
·
oy
ox
oy
ox
oxoy
·

sendo que

r..z = ryz =e z = O

Nota-se que as aproximações de Kirchhoff resultam numa variação linear dos
deslocame ntos e das deformações ao longo da espessura do laminado, podendo este
ent ão ser analisado sob um dado estado plano de tensões.
Estabe lecendo porlanto o sistema de coordenadas g lobal tal que o plano
médio do la minado contenha os e ixos .r e y, c o e ixo z seja no rmal a este plano médio
(Figura 2. 12a), as deformações no Jaminaclo a uma distânc ia "z" elo plano médio são
dat.las por:

(2.2.19)

o nde {f.0} são as de formaçõ es no plano médio do laminado , e {k} são os
compone ntes de curvatura.
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(a)

,.

(b)
r-i gura 2. 12 - (a) La min ado ctc espessura h; (b) Forças c Momentos atuantes no laminado (adaptado ctc

VINSON e SIERAKO\VSKJ, 1987)

As forças e momentos atuantes num laminado contendo

11

lâmi nas, Figura

2. 12b, podem ser relacionados às deformações e curvaturas do seu plano médio,
através das equações :

rN
Nx J=rA,
A12

An

A,6

A26

1•

NX}'

lMxJ=lB,
onde:

A,2

B t2

Mr

13 12

B 22

M Xl'

8 16

B 26

A"

r:

A26
A66

rB,

8,2

B,6

8 26

ê~ J+ B,2 8 22

8 26

~)' (a)

r.,)'

8 66

IJ

e;: lo,
B"rJ

D,2

866

D 26

+ D,2

8 26

Y.ry

D 16

/)22

B"r J
k \)'

D"
D26 ~k )', (b)
D66 k ,).

(2.2.20)
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Aif

=I (Qif )K (hK- hK-I) =Termos da matriz [A] que representa a rigidez à tração
K=l

e à compressão.
1 11 B;j =~I (Qif) K (h~ - h~_ 1 ) =Termos da matriz [Bl de acoplamento entre a rigide1.

2 K =l

planar c a rigidez à flexão .
1~ 3
3
Dif = - ~ (Qif) K (h K -h K - l ) = Termos ela matriz fD] que representa a rigidez à

3 K =l

flexão/torção.
NeM= Forças e momentos resultantes por unidade de comprimento do laminado.

As matrizes [AJ, [B] e fD] são simétricas, ou seja, Aij = Aji. Bij = Bji e Dij =

Combinando-se as eqs. (2.2.20a e h), a equação constit utiva do laminado
pode ser escrita como:

rN JJ =[[A 1 rRlJ[reJJ
[[M]
[R] [D] [k]

(2.2.2 1)

É possível determin ar as seqüências ele empilhamentos elas lâm inas na

estrutura de forma que a matriz de rigidez do laminado na cq. (2.2.2 1) possua vá rios
termos nulos, simplifica ndo a an:'ílise. No caso dos lami.nados simétricos, por
exemplo , os termos da matriz de acoplamento [Bl são nulos, eUminamlo-se ass im os
acoplamentos entre fl exões, torções e deformações normais no plano. Além dos
laminados simétricos, existe ainda uma gama de laminados cujas características
construtivas os tornam especiais em V(lrios aspectos.
A hipótese ela ex istência do estado plano ele tensões pode acarretar erros em
alguns casos. Por exemplo , nas an<Hises próximas elas arestas do laminado, onde é
comum a ocorrência de dclaminações, este modo ele

l~'l lh a

surge justamente devido às

tensões (cr3 , cr4 , crs), supostas nulas na hipótese. Desta fo rma, uma análise que ignora
estas tensões fora elo plano não é adequada para o estudo elas cle laminaçõcs. Ressaltase que em alguns casos as dclaminações podem ainda iniciar-se em outras regiões do
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laminado, principalmente devido às imperfeições entre as lâminas. As tensões fora
do plano tornam-se també m importantes e m outros casos como em juntas e e m
laminados cujas espessuras não sejam constantes.
Utilizando-se a Teoria Clássica dos Laminados, as tensões ou deformações de
cada lâmina, devido aos esforços aplicados no laminado, podem ser enfim
calc uladas. Utilizando-se as relações de transformação (eq. 2.2.8), determinam-se
seus valores nas direções principais do material, e assim estima-se a iminênc ia ou
não da falha na estrutura, aplicando-se em cada lâmina um critério de falha
apropriado.

2.3

ANÁLISE DE FALHAS

2.3.1 INTRODUÇÃO
A segurança na aplicação dos materiais compósitos para fins estruturais
de pende primordialme nte da habilidade na estimativa da res istência desses materiais.
Geralme nte, as falhas e m compós itos oco rrem devido a uma co mbinação de
vários mecanismos ou modos descritos <Interiormente, sendo portanto o evento final ,
ou seja, um processo complexo de acúmulo de danos no material. Apesar da
importância do entendimento dos mecanismos de faU1a, em muitas aplicações tornase diJíc il , mesmo senão impossível, detaUwr cada e tapa do processo de falha . Assim ,
em um c iclo de projeto estrutural (Figura 2.1 3), uma das características marcantes na
rase ele a nálise de desempe nho é a seleção apropriada de um critério de fa lha, capaz
de estimar se a estrutura est<1 segura ou não sob um determinado estado de tensões ou
de fo rmações.

I

I

Análise d e Tensão

Configuração do
La minado

L

I

I
Especificações
do
Projeto

I

Requisitos de
Desempenho

.I
I

Critério de Falha

I

I

T

Figura 2.13 - Cido de um projeto eslrutural para compósitos (adaptado de VINSON c
SIERAKO\VSKI, 1987)
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De um modo geral, a análise de faUta ou de resistência visa: (1) analisar um
laminado a fim de estimar o carregamento máximo ou o desempenho do mesmo; (2)
projetar o laminado para uma determinada condição de carregamento.
Os critérios de falhas têm como objetivo, portanto, estimar os efeitos
provocados pelos esforços na estrutura, indicando assim a ocorrência ou não da falha
no material solicitado. Segundo Carvalho (1996), esses critérios de falhas podem ser
classificados em v;hios grupos, tais como:

•

Limites: os que fornecem apenas limites, não considerando as
interações entre as tensões ou deformações;

•

Interativos: os que consideram as interações e ntre os componentes de
tensões ou deformações;

•

Híbridos: combinações de uois ou mais critérios difere ntes;

•

Micromecânicos: desenvolvidos co m base nos micromecanismos de
falha ;

•

Mecanismos de fm tura: baseauos na aplicação dos conceitos de
mecâ nica da fratura em materiais compósitos;

•

Mecrmi.Hnos de dano: baseados e m descrições matem<1t icas de v;h ios
1ipos de danos observados em compósitos;

•

Fenomenológicos: baseados na observação do comportarnento dos
compós itos.

Os autores Echaabi, Trochu e Gauvin (1996) class ificam a gama de critérios
ex iste ntes e m dois g randes grupos:

•

Critérios de falhas que

1/(lO

consideram os modos de fa lha: são

aque les escritos geralmente na forma polinomial, onde as re lações
entre as tensões o u defo rmações são apresent adas numa forma
quadn1t ica, e os coeficie ntes da expressão do critério depe nde m de
parâmetros obtidos e m testes uniaxiais, biaxiais ou ambos;

•

Critérios de fa/lws que consideram os modos de falha: cons ideram os
e fe itos elos modos ele faU1a no cquacionamento elo critério.
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Associado ao critério de falha têm-se dois métodos de abordagem de um
problema de falha em compósitos laminados. O primeiro e mais simples de ser
aplicado, cuja utilização é bastante usual, é conhecido como FPF (First Ply Failure),
que considera a falha completa do laminado quando o carregamento proporcionar a
falha da primeira lâmina. É evidente que a falha de uma s imples lâmina, segundo um
dado critério, não resulta na faU1a do laminado completo, caracterizando-se assim em
um método bastante conservador em termos de segurança. O segundo método é
chamado de LPF (Last Ply Failure), pois compara as tensões (ou deformações) e m
cada lâmina até o máximo carregamento permitido, e o lami11ado falha quando a
última lâmina faUtar. O LPF requer conhecime ntos mais prec isos sobre as condições
de carregamento e distribuições de tensões, e são utilizados fatores de segurança
mais e levados no projeto. Daniel e Jshai ( 1994) citam ainda a falha interlaminar
como uma terceira abordagem, onde a falha ocorre como resultado da separação
entre

lâminas adjacentes (de laminações),

mesmo quando

as

lâminas ainda

permanecem Ílllactas.
Nas aná lises FPF e LPF, o critério de falha selec ionado é portanto aplicado
ao estado de tensões o u deformações de cada lâmina individual. A seguir são
apresent ados alguns dos critérios de falhas para materiais compúsitos, mais
abordados na literatura, ressa ltando que apesar de alg uns deles serem orig in almente
for mulados para o caso tri-tlime ns iun al, e m muitos casos, os compósitos laminados
são submetidos ao estado plano de tensões. Alg uns dos cr itérios citados serão então
descritos para tal es tado.

2.3.2 CRITÉRIO DA MÁXIMA TENSÃO
O critério da máx ima tensão, o qual não considera as Íllterações ex istentes
entre os componentes tensoriai s, de termina que a falha ocorre se qualquer das
tensões atuantes nos eixos principais do material exceder o correspondente limite ele
resistência (obtido em e nsa io uniaxial). Assim , estima-se a condição de fa lha quando :

O';;:::

x;

ou IO'ij l ;:::

OI/
sij

O';::::; - X;c

i = 1,2,3

i, j

= 1,2,3

(2.3.1)
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onde:
cri: tensões de tração ou compressão aplicadas nas direções principais do
material;
crij: tensões de eisaUwmento atuantes nos planos de simetria do material;
XiT,c: resistência do material à tração ou à compressão em suas direções
pnnctpats;
Sij: resistência ao cisalhamento nos planos d e sime tria do material.
Para o estado plano de tensões do laminado, o critério da máxima tensão se
resume em cinco sub-critérios, ou limites, cada um correspondendo a um dos cinco
modos d e falha fundamentais (tração c compressão nas direções principais do
mate rial e cisalhamento no plano). Se um desses limites é excedido, pela
correspondente tensão nos eixos principais, considera-se a ocorrência da faUw , ou
se_p1, se:

(2.3.2)

o nde:
cr 1: te nsão de tração ou compressão aplicada na direção lnngiludinal às fibras;
cr2 : te nsão de tração o u compressão aplicada na d ireção transversa l às fibras;
cr 12 : tensão d e cisaU1a mento apticado no plano da lâm ina ;

X r.c: res istê ncia da lâ mina à tração ou à compressão na direção longitudinal
às fibras ;
YT,c: resistência da lâ ruina à tração o u à compressão na direção tra nsversal às
fibras;
S 12 : resistência ao c isa lha me nto no plano da lâm ina.
No ta-se que a faUw pode ocorre r també m d ev ido à combinação de dois ou
mais desses modos de

t~1lha

fundamentais. Além disso, o comportamento do mate rial

fre nte às te nsões d e c isa lhame nto, refe re ntes aos e ixos pri11cipais, intlepende do siJwl
dessas te nsões (AGARWAL e BROUTMAN, 1990), sendo considerado assim
so me nte os valores absolutos.
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As eqs . (2.3.2) define m planos no s istema de coordenadas principal do
material. Esses planos define m os lados ele um paralelepípedo, conforme ilustrado na
Figura 2. I 4, onde, devido à dife rença entre as tensões ele resistê ncia à tração e à
compressão nos e ixos principais do material , o centro geométrico do parale lepípedo
não coincide com a origem elo sistema ele coordenadas. Além disso, o paralelepípedo
este nde-se acentuadamente na direção 1 (long itudinal às fibras), o que é compatível
com a resistência mais elevada do material nessa direção.

r

7

Figura 2. 14 - Crit6ri o da máxima tensão, no sistema de coordenadas pri ncipal do material

Em um caso ma is gera l, e m q ue as fi bras não estejam alinhadas com a carga
aplicada, ou seja, estando a carga ap licada sob um âng ulo (8) em re lação às fibras da
lâmina, pode-se obter as tensões nas direções princ ipa is do material através da matr iz
de transfo rmação LTJ (eq. 2.2.8), possibilitando a utilização do critério.
Na F igura 2.15 é mostrada a variação da res istênc ia e m uma lâmiJ1a
unid irec io nal, e m função do âng ulo de o rient ação 8 das ri bras co m re lação à direção
ela tensão aplicada

cr~.

Podem ser obser vadas três difere ntes curvas , co rrespo ndendo

aos três modos de fail1a ide ntificados pelo critério: Ü1 lha das fibras, falha po r
cisail1ame nto no plano da lâmina e fa il1a transversal às fibras.

REVISÃO BIBLIOGRÁ FICA

29

Falha das fibras

2

'.::-- I

Falha transversal
às libras

'~-~
--

U

10

20

30

40

50

CO

70

I

8:>

:lO

Orientação das fibras, 9

Figura 2. 15- lnlluência da orientação das fibras na resistência da lâmina

Desta forma, a falha oco rre por tração ou compressão longitudinal quando o
ângulo de orientação das fibras e m relação ao es forço aplicado for pequeno, por
tração ou compressão transversa l quando o ângulo se aprox im a de 90°, e por
cisa lhamcnto no plano, para ângulos int ermed iários.

2.3.3 CRITÉRIO DA MÁXIMA DEFORMAÇÃO
O critério da máxima deformação é amllo go ao da m<1x ima tensão. Desta
form a, para o estado plano de de formações na lâmina, o critério da deformação
máxima se resume em cinco subcritérios, ou limites, cada um co rrcspondendo a um
dos cinco modos de falhas fund amentais. Se um desses limites é excedido, pela
correspondente deformação nos e ixos principais do material , considera-se a
ocorrência da falha :

(2.3.3)

onde:
ê 1:

deformação na direção longitudinal às fibras;
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deformação na direção transversal às fibras;

"(12: distorções angulares no plano da lâmina ;

Ê,T,ic: deformação limite

à tração o u à compressão (longitudinal para o índice

i = 1 e transversal para o índice i = 2);

rl2 : lim ite de disto rção no plano da lâmina.
Agarwal e Broutman ( 1990) comparam estimativas de faUtas obtidas dos
critérios da m<'íxima tensão c da máxima de formação para lâminas de resina epóx i
reforçadas com fibras de vidro. Estes autores constatam para alguns casos uma
grande concordânc ia entre os critérios, principalmente devido à hipótese de
comportamento linear e lástico do material até a ocorrência da faUta. Algumas
diferenças foram atribuídas aos efe itos dos coefic ientes de Po isson. Nos casos o nde o
comportamento do material não permanece linear-ehistico até a sua t:'\lha, os dois
critérios tornam-se indepe ndentes e devem ser aplicados sepa radame nte, pois podem
ocorrer grandes diferenças nas estimativas. Nestes casos, segundo Matthews e
Rawlings (1994), os quais citam o fe nômeno da não-linearidade provocada por
tensões de cisa lhamento no plano, o critério ela 1mixima deformação apresenta
me lhores resultados q ue o da m:1xima tensão, quando comparados com dados
experimenta is.

2.3.4 CRITÉRIO DE HTLL
O critério de H ili ( I950) para materiais aniso trópicos é baseado no critério ele
escoamento de Von Miscs, sendo assim uma genera li zação para a aná lise do
comportamento em escoa mento de metais dúcteis inicialmente isotrópicos, que nos
casos de gra ndes deformações, tendem a apresentar sua estrutura crista lina aljnhada
na

direção

do

es fo rço,

conferindo-os

um

comportamento

anisotróp ico

(ROWLANDS, 1985). O critério apresenta-se na forma quadrática em termos dos
componentes de tensão c considera as interações entre as tensões, além de ser
invari ante com relação ao sistema de coordenad as. É ap licável aos materiais
anisotrópicus o rtotrópicos na seguinte fo rma:
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onde os valores de F, G, H, L, M, N são parâmetros característicos do estado de
anisotropia do material. Esses parâmetros podem ser determinados em função das
tensões limites de escoamento nas direções principais do material, ou seja, sendo X,
Y e Z as tensões normais limites de escoamento nas direções principais l, 2 e 3,
respectivamente, e substituindo-as em situações de esforços uniaxiais na eq. (2.3.4),
obtêm-se:

1
1
1
+--y 2 2 2 x2

1
- - =G+H

2F= -

x2

I
-=H+F
y2

I
I
I
2G = - + - - -

z2

011

1
- - =F+G

x

2

y2

(2.3.5)

1
1
1
+- - X2 y 2 2 2

2H= -

z2

Da mesma forma, sendo S 13 , S 12 e S 23 as tensões limites de escoame nto em
c isalhame nto nos planos de s imetria 1-3, 1-2 e 2-3, respect ivame nte, obtêm-se:

1
2M = - 2
Sn

,

(2.3.6)

Assim, os coefic ientes do critério de Hill na eq . (2.3.4) são determinados
diretamente a partir das resistências normais e de cisalhamento e o critério pode,
então, ser utilizado para verificação da magnitude de tensões atuantes que causam a
faU1a do material, para qualquer estado de tensões aplicado.
Substituindo-se as eqs. (2.3.5) e (2.3.6) na expressão do critério de Hill, eq.
(2.3.4), e considerando o estado plano de tensões, obtê m-se:

(2.3.7)
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Nota-se que para materiais isotrópicos, os valores de X, Y e Z são iguais, e o
critério recai em Von Mises. No caso de compósitos reforçados unidirecionalmente,
G=H e M = N.

Embora não seja comum a aplicação do critério de Hill na análise de
materiais comp6sitos, seu conceito constitui a base de vários critérios de resistência
para esta classe de materiais. Finalme nte, como muitos dos critérios de falluts
interativos, não identifica o modo de fall1a.

2.3.5 CRITÉRIO DE TSAI HILL
Seguindo o critério anisotrópico de escoamento de Hill, Azzi e Tsai (1965)
desenvo lveram um critério de t:1lha para materiais especificamente ortotrópicos
transversalmente isotrópicos. Assim, o critério de Hill resultante para estado plano de
tensões, eq. (2.3.7), foi simplificado para o caso de compósitos reforçados co m
fibras, onde o material é considerado transversalme nte iso trópico, ou seja, Z

= Y,

resultando no critério de Tsa i Hill:

(2.3.8)

onde a 1 e a 2 são ambas te nsões de tração na equação acima. Vale ressaltar que o
critério de Tsai Hill quantifica a des igualdade e m tração e compressão do material,
ou seja, quanuo as tensões normais

a 1 e/ou a 2 são de compressão, as

corresponuellles tensões de resistência à compressão devem ser usadas na cq. (2.3.8).
Rearranjando a eq. (2.3.8), o critério de Tsa i Hill pode ser representado pelas
seguintes equações:

No primeiro quadrante,
2

2

~+ a 2 - ala2
2

XT

2

YT

x 2

T

= 1-

(a1 , a 2 > O):

2

al 2

(a)

s2
12

No segundo quadrante,

(a 1 < O,

a 2 > 0) :
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(b)

(2.3.9)
No terceiro quadrante,

(cr1 , 0"2 < 0,):
(c)

No qumto quadrante,

(cr1 >O,

0"2

< 0,):
(d)

Combinando as eqs. (2.3.9) obtêm-se envelopes de falha para dife rentes
valores de

0"12

I S 12 , como mostrado na Figura 2.16:

aumelllo de a 12

Figura 2. 16 - Desenho esquemático ele envelopes ele faiJ1a segundo o critério de T sai -1-lill, para um
m aterial compósito ortotJópico geral (JANG , 19Y4)

Co nforme mostrado na Figura 2. 16, o aumento da tensão de c isa lhame nto
resulta numa contração do envelope de falha, fazendo com que a falha occma sob
combinações de tensões normais inferiores.

O critério de Tsai-Hill considera as interações entre os componentes de
tensão, porém ele não é invariante em relaçiío ao sistema de coordenadas. Portanto,
quando as tensões atuantes estão em direções diferentes das principais do material,
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pode-se ulilizar a transformação dada pela eq . (2.2.8), possibilitando a aplicação d o
critério .

2.3.6 CRITÉRIO DE TSAI WU
Alguns critérios de

falha são formulados utilizando-se "tensores de

resistênc ia", que permitem transformações de sistemas de coordenadas. Entre os
primeiros autores a fazer uso desses tensores, destacam-se Gol'denblat e Kopnov
(1965), os q uais propuseram a formulação geral:

(2.3. 10)

o nde os coeficientes

Fi

tensor de 4!!. ordem),

g jk

(componentes do tensor de 2:!. o rdem),

Fij

(componentes do

(co mpo nentes do tensor de 6:!. o rdem) , são calculados a partir

das te nsões de fall1a uniaxiais e biaxiais, c os parâmetros a,

p e "( são

o btidos de

resultados experimenta is.
Várias fo rmas quadráticas ela eq. (2.3.10) podem ser enco nt radas na literatura.
A mais amplame nte utilizada é a fo rma quad n1tica do critério de Tsa i c Wu (197 1)
para materiais anisotrópicos. A hipótese b;is ica deste critério de resistência é a
existê ncia de uma superfíc ie de ralha no espaço de te nsões, dada pela seguinte
equação escalar :

F cr. + F.cr.cr J. = l ,
I

I

IJ

I

i, .1·= 1, 2, ... , 6

(2.3. 11 )

onde os termos lineares das Lensões consideram as possíveis di fere nças entre as
res istê ncias de tração e compressão. A expressão (2.3.11) descreve um elipsóide no
espaço de te nsões. Alé m disso,

gj

( i :t: j) são constantes de interação entre os

componentes de te nsões, e a magnitude de seus valo res indica o g rau dessa interação.
Os termos de o rdem superior

( F ijkO'iO'j O'k)

fo ram ignorados no critério de resistência

ele Tsai Wu por não serem pnhicos elo ponto ele vista o peracional, po is o número ele
compone ntes em um tensor de 6ª- ordem é muilo elevado.
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As magnitudes dos termos de interação devem, no entanto, satisfazer a
seguinte condição:

(2.3.12)

(i,j =I, 2, ... , 6)

Geometricamente, esta condição impõe que a superfície de falha intercepte
cada eixo no espaço de tensões, e que a superfície de falha seja "fechada" (elipsóide)
e não "aberta" (hiperbólica ou parabólica), (TSAI e WU, 1971).
No caso de materiais compósitos ortotrópicos, sob estado plano de tensões, o
critério de Tsai Wu, eq. (2.3.11 ), em sua forma expandida, torna-se:

2

Ft(J't + F2(]'2 + F6(]'6 + Ftt(J't + Fn (]'i + F66(]': + 2Ft2(J't(J'2

+ 2 FI6(J't(J'6 + 2F26(J'2(J'6

onde 0'6

= 0'

12 ,

=J

(2.3. 13)

e o termo F 12 representa a interação entre as tensões normais 0' 1 e

0'2•

Segundo demonstrado por alg uns autores, de ntre os quais destaca-se Hyer
(J 998), a

resistênc ia de um

material orto trópico, submetido a tensões de

c isalhamento puro com re lação ao s istema de coordenad as princ ipais, é indepe nde nte
do sinal da tensão de c isa lhamento. l sso faz com que, na eq. (2.3. 13), todos os
coeficie ntes dos termos lineares e m O'c. sejam nulos, ou seja, F6 = F16 = F2(, = O.
Os coefic ientes re manescentes, exceto F 12 , são

obtidos aplicando-se

condições de carregamento nas lâminas unidirccionais. Por exemplo , considere um
e le me nto de material suje ito à tensão uniaxial, na direção das fibras, até a ocorrência
da falha. Na situação de falha , tem-se que:

a 1 = X 7' ,

(]' 2

= (]' 6 = O. Assim a eq .

(2.3. 13) reduz-se a:

(2 .3. 14)

Analogamente, sob compressão uniaxialna direção das fibras, a falha ocorre
quando (]' 1 = - Xc, e

a 2 = a 6 = O, ou seja:
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(2.3.15)

Resolvendo as equações (2.3.14) e (2.3.15) simultaneamente, obtêm-se os
coeficientes:

(2.3.16)

Considerando-se agora um elemento de material submetido a tensões de
tração e compressão uniaxiais na direção transversal às fibras, obtêm-se de forma
anMoga :

1

1

T

C

F2 =
r - -Y- ,

(2.3.17)

Da mesma forma, a partir ele um e leme nto ele material sujeito à tensão de
c isalhame nto puro no plano 1-2, ou seja, 0"1 = 0" 2 = O,

0"6 =F-

O, c descons iderando o

sinal da te nsão de cisalhamento, relativo ao siste ma princ ipal , c hega-se às
expressões:

F66

=(-1J2

(2.3.1 8)

s l2

A forma reduzida elo critério de Tsai Wu (eq. 2.3.1 3) para o caso do estado
plano de tensões, tluando aplicado no siste ma principal de coo rdenadas elo material, e
descons iderando-se todos os termos nulos fica :

(2.3.19)

Para a determinação do termo remanesce nte de interação entre as tensões
normais cr1 c cr2 , F12, necessita-se de algum tipo de teste biaxial, ou seja, que a falha
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do material seja provocada pelas duas componentes de tensão normal. Esta forma de
teste é mais complexa e envolve mais custos. Teoricamente, um único par de valores

cr 1 e cr2 seria suficiente para a determinação de F 12 • Porém, na prática, uma série de
valores de tensões normais combinadas devem ser estudados, incluindo tensões de
tração e de compressão, e assim determina-se o coeficiente

F12

mais adequado para o

caso em estudo.
Um dos métodos mais simples para a determinação do coeficiente de
interação normal F 12, é a utilização de corpos de prova uniaxiais, cujas fibras sejam
orientadas com ângulos pré-determinados com relação à direção da carga aplicada,
como ilustrado na Figura 2.15. Dessa forma, aplicando-se uma tensão uniaxial crx, os
componentes de tensões no sistema principal do material, cr 1-crr cr6 , são obtidos pelas
relações de transformação, e então, a partir da eq. (2.3. 19), calcula-se F12. Nesse
caso , v<hios testes de vem ser conduzidos com diferentes ângulos, a fim de se
determinar um valor consiste nte de F 12 . H;\ outros tipos de e nsaios, como a utilização
de cilindros com suas fibras direcionadas de forma helicoidal, produzidos com o
material de interesse, c submetidos a vé1rios tip os de carregamentos combin ados ,
como po r exe mplo pressões internas, externas , tensões axiais e to rções.
Um método apresentado para a estimativa do coeficiente de interação F 12
consiste na utilização da expressão (HYER, 1998):

(2.3.20)

em muitos casos, a utili zação desta expressão para estimar o valor de

F12

oferece

bons resultados.
Narayanaswami e Ade lman (1977) avaliam a aplkabilidade dos crüérios de
Ho ffman ( l967) e de Tsai Wu , neste último co ns ideranuo a constante F12 nula (F12

=

0). Os autores estimam e confrontam os resultados teóricos co m dados experime ntais
de corpos de prova dos materiais boro/epóxi e E-glass/cpóxi, com diferentes ângulos
de orientação das fibras , e ainda utilizam e xperime ntos numéricos em outras
situações ele carregame ntos c materiais, a fim de avaliar os erros nas estimativas de
falhas pelos critérios nessas condições, obtendo resultados com erros abaixo de 10%.
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Isto sugere que o critério de Tsai Wu, considerando-se F12 =O, bem como o critério
de Hoffman em sua forma original, são capazes de prever a falha de uma variedade
de

materiais

compósitos

ortotrópicos,

submetidos

a

várias

condições

de

carregamentos biaxiais.

As vantagens apresentadas pelo critério de Tsai Wu são, segundo os próprios
autores (TSAI e WU, 1971):
•

No critério de Tsai Wu, as interações e ntre as compone ntes de tensão
são independentes das propriedades do material. Já nos casos de
alguns outros critérios quadn1ticos, como o de Hill, as interações são
fixas (dependem das propriedades do material). Critérios como os da
tensão ou deformação máxima , não consideram interações entre as
tensões;

•

Como as co mpone ntes de resistênc ia são expressas na forma tensorial ,
valem

todas as

propriedades de

tensores.

Em particular, as

transformações são s imilares às desenvo lvidas para a ilexibilidade
chística;
•

Conhecendo as trans formações, pode-se aplicá-las aos tensores de
resistênc ia, c assim e nco nl rar a resposta do critério e m qualquer
direção, não vale ndo ape nas para os eixos de ortotropia do material,
ou seja, o critério ele Tsai Wu é invariante ao ·istema de coordenadas;

•

A maioria dos critérios ex istentes são aplidveis somente aos
materiais on otrópicos. Alé m disso, estes crit érios some nte podem ser
utilizados trans formando -se as tensões atua ntes para os eixos do
material. Nestes casos, não é poss ível a rotação dos eixos do material,
pois as transformações nesses critérios de resistência não são
conhec idas.

Dentre as desva ntagens do critério de Tsai Wu, c itam-se a impossibilid ade de
se pre ver dire tamente o modo causador da falha , e a d ificu ldade na determinação
experime ntal do coeficiente F 12 , salient ando-se que, em alguns casos, uma pequena
dilc rença nos valores ele F 12 utilizados pode trazer alterações drásticas no e nve lope
de falha, indo desde uma mudança na orientação da elipse até uma alteração das
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amplitudes em relação aos eixos de tensão (ECHAABI, TROCHU c GAUVIN,

1996).
A Figura 2. 17 apresenta uma superfície típica de falha estimada pe lo critério
de Tsai Wu . Trata-se de um elipsóide longo e delgado, indicando a superioridade da
resistênc ia do material na direção das fibras e a resistência infe rior ela matriz.

Figura 2. 17 - Vi sta isométrica da supcrffcie de falha de um compósito
em estado plano de tensões - critério de Tsai Wu (HYER, 1998)

2.3.7 CRITÉRIO DE HASHIN
A forma quadnllica utilizada pe lo critério de Tsai Wu , eq. (2.3. 11), fornece
um bom ajuste co m dados ex perimentais. Entretant o, dev ido aos vários modos de
falha

ex iste ntes, esta

forma

é

limitada para re present ar todos os

modos

s imult anea me nte, sem ide ntificá-los diretame nte . Além disso, acrescenta-se a
dificuldade na determinação dos termos de interação entre as tensões no rmais .
Hashin ( 1980) propôs um critério de faUw di vidido em subcritérios, ou seja,
um conjunto de formas suaves capazes de re presentar diJerentes modos de faU1a d o

material. Trata-se de um critério de faUw tridime ns ional para compósitos com fibras
unidirecio nais transversa lmente isotró picos, baseado no poUnômio quadr:ltico de
tensões. Apesar de não avaliar todos os possíveis modos de falha desses materiais,
este critério aborda quatro princ ipais modos: tração e compressão das fibras e da
matriz, resultando em porções suaves de superfíc ies de falha do material. Termos de
interação como F1 2 não constam deste critério, devido aos modos de faU1a das fibras
inde pe ndere m da te nsão a 2 e dos modos de fal.ha da matriz inde penderem de 0"1 •

40
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A expressão geral do critério é apresentada em termos de invariantes de
tensões, c cada termo que não contribui ao respectivo modo de falha é anulado.
Assim, o critério de faU1a de Hashin é dado por:

1. Modo de t~1U1a das fibras por tração (0"1 >O):

ou

(2.3.21)

2. Modo de falha das fibras por compressão (0"1 <O):

(2.3.22)

3. Modo de faUw da matriz por tração (a 2 + a 3 > O):

(2.3. 23)

4. Modo de t~1U1a da matriz por compressão (a 2 + a 3 < ü):

(2.3.24)

Para o caso de estado plano de tensões, o critério de Hashin fica:

1. Modo de falha das fibras por tração (a1 > O):

ou

(2.3.25)
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2. Modo de falha das fibras por compressão (a, <O):

(2.3.26)

3. Modo de falha da matriz por tração (cr2 >O):

(2.3.27)

4. Modo de falha da matriz por compressão (cr2 <O):

2+ [( ~J2-I] cr2 + ( a,2J2-1
(_!!_1:__
2S J
2S
Yc
S
23

23

(2.3.28)

12

Observa-se que nas eqs. (2.3.24) e (2.3.28) considera-se o valor absoluto de
Yc, enquanto que <>2 e crJ mantê m seus sinais. Esta conuição é relevante no caso do
segunuo termo dessas equações. Na falha da matriz por co mpressão, o critério obtido
para o estado plano de tensões inclui a tensão de cisalhamenlo transversa l admissível

S23, o que não é aceit;1vel do po nto de vista físico , o u seja, tem-se um critério de falha
que não envolve um co mpone nte de tensão, porém envolve seu valor admissíve l.
A importância histórica deste critério é o ÜHo do mesmo ter iniciado uma
forma diferente de concepção ue critérios de falhas para materiais co mpcísitos. O
autor prime iro identiJico u os modos ele falha predominantes, posteriorme nte as
variáveis associadas a estes modos c, a partir daí, propôs as interações entre as
vari;íveis envolvidas em cada modo de falha (PARÍS, 200 I).
Ressalta-se que a ide ntificação do modo de falha é um importante aspecto
para que o critério possa ser utili zado em amHises progressivas ele faUu1 (como o Last

P/y Failure) em componentes estruturais de materiais compósitos, através do método
dos elementos finitos. O procedime nto computacional é iniciado com uma análise de
tensões via elementos finitos; certos e lementos falharão quando as tensões atuantes
satisfazere m o critério de falha, mas para continuidade da amllise é essencial saber
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como o elemento t:1lhou: po r ruptura das fibras, falha da matriz o u po r delaminações
entre lâminas adjacentes. Com estas info rmações, é possível mo ntar uma nova
configuração dos elementos, modificando-se apropriadame nte a rigidez da estrutura,
c prosseguir a an<llise para idcnt ificação de no vas falhas.

2.3.8 CIUTÉRIOS DE MARIN E DE FRANKLIN-MARIN
Ro wlands (1985) descreveu o critério de Marin, que pro pôs uma extensão do
critério da máxima energia de distorção, para quantificar as diferenças e nt re as
resistências à tração e à compressão em materiais especificame nte o rtotrópicos. Para
o caso de estado plano de tensões, o critério estima a ocorrênc ia da faU1a na seguinte
cond ição:

(2.3.29)

o nde:

O critério de Marin assume que as direções das tensões princ ipa is c de
ortotropia coincidem, não co ns iderando des ta forma , e m sua fo rmul ação , a ex istência
ele tensões de eisalhamento atuantes. Além d isso , não foi int roduzida a res istê nc ia à
co mpressão na direção transve rsal elo material (Y c).
T hom (1 998) descre veu o critério de Marin modificado , o nde fo ram inseridos
termos re lac io nados à tensão de cisaUtament o atuante no materia l, be m co mo à
res istê ncia à co mpressão tra nsversal, po ré m sendo necess;1rio ago ra a determinação
experime ntal de um coe fi cie nte de resistência hiaxial (K 12 ) . Assim , apresento u-se o
seguinte critério de faUta:
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(2.3.30)

2.3.9 CRITÉRIO DE NORRTS
Segundo Yinson e Sierakowski (1987) , o critério de Norris é uma extensão do
critério de Marin, no qual, em sua forma tridimensional, são considerados os nove
componentes de resistência do material: três de tração, três de compressão e três de
c isa U1ame nto. As condições de falha são as seguintes:

(~r +( i)'-("~~, H;::J' ~ 1

(a)

(i r+( i r-( ";;}(;:J ~ I
(i)'+(~)'-( ";• )+(;::)'~ I
onde, conforme a natureza das tensões normais

(b)

(2.3.3 1)

(c)

cr~> 0'2

c

0'3

sejam de tração ou

compressão, as correspondentes tensões de resistência X, Y e Z devem ser usêu.Jas nas
eqs. (2.3.3 1).
Para o caso de estado plano de tensões, o critério de Norris redu7.-SC a:

(~ )' +( ~' )' -("~~' )+(;::)' ~

1

(a)

(i)'~ I

(h)

(~)'~ I

(c)

(2.3.32)

Nota-se que as eqs. (2.3.32)b e (2.3.32)c são similares ao critério da tnêhima
tensão, cqs. (2.3.2).
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O critério de No rris é pouco utilizado na análise de materiais compósitos
poliméricos laminados, sendo mais aplicado no estudo de estruturas de madeira.

2.3.10 CRITÉRIO DE COWIN
Segundo Rowlands ( 1985), Cowin formulou um critério de faUta seme lhante
ao critério de Tsai Wu , po rém expressando o coeficie nte de interação entre as tensões
normais F 12 e m função das resistências no rmais e de cisaUtame nto:

(2.3.33)

Os coeficientes

F~>

F2, F11, Fn e F66 são dados pe las eqs. (2.3. 16), (2.3. I7) e

(2.3.18). Sendo v<llido somente para materiais ortotrópicos, este critério não requer
e nsaios biaxiais para a determinação ele seus coe ficie ntes de interação, to rnando-o
mais s imples de ser aplicmlo que o crité rio de Tsai Wu.

2.3. 11 CRITÉRIO DE HOFFMAN
Ho ffma n (1967) propôs um critério de falha para materiais especi ficamente
ortutrópicos, o qual co ns idera as difere nças e ntre as resistênc ias à tração c à
compressão . Desta forma , para o estado tridime nsio nal de tensões, o critério de falh a
apresenta-se através da equação :

C, (o-2 -o-3) 2 +C2(a3 - o-,) 2 +C3(a, - o-2) 2 +
+ C 4 a 1 + C5 a 2 + C6 a 3 + C 7 a~3 + C8 a 13 + C9 a,~
2

=l

(2.3.34)

o nde as quantidades C " C 2 , C 3 , C-t, C 5 , C 6 , C 7 , C 8 , C 9 são constantes determinadas a
partir das propriedades ele res istênc ia do material , ou seja:
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1
1
C4=---,

XT

c

7

Xc

=-12 •

8 2.l

Considerando um estado plano de tensões , e através de alguns arran.ios
matemáticos, o critério de Hoffman pode ser expresso da seguinte forma
(ROWLANDS, 1985):

(2.3.35)

•

onde: B12

1
=- - -

2XTXc

Os coeficientes

F~>

F2 ,

F 1 ~>

F22 c F66 são dados pelas eqs. (2.3. 16),(2.3. 17) e

(2.3. 18).
Observa-se que os critérios de faUHl de Tsa i Wu , Cow in e Hoffman, eqs.
(2.3. 19) , (2. 3.33) c (2.3.35), respectivamente, são idê nticos, exceto pelos Lermos de
interação entre as tensões normais. Enquanto no critério de Tsai Wu necessita-se de
testes bi axiais para a determinação de F11 , nos critérios de Cow in c Ho ffman tal
coeficiente é determinado a partir de testes uniaxiais. Ressalla-se que o critério de
Tsai Wu é invariante em re lação à rotação dos e ixos coordenados, porém os critérios
de Cowin e Hoffman são aplidveis so me nte nos e ixos de ortntropia do material.

2.3. 12 CRITÉRIO DE GOL'DENDLAT AND KOPNOV
Entre os primeiros autores a propor o uso dos "tensores de res istê ncia" na
formulação das teorias de falh a, Gol'dcnblat c Kopnov apresentaram um critério de
fa Uta independe nte do sistema de coordenadas, o qual sob um estado plano de
tensões tem a forma (ROWLANDS, 1985):

(2.3.36)

onde :
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-~(-1
2 YT

f

2 -

.

fv

-

f 66;;;;

I

=-

1

__IJ
Yc

1

2

(- +Yc-J •

4 Yr

(-1J2
sl 2

As tensões S 45 e S ~ 5 são as resistências do material ao cisalhamento (sob
tração e sob compressão respectivamente) a 45° dos e ixos de simetria. O uso destes
componentes de resistência do material é uma inconveniência deste critério, pois a
determinação destes componentes requer testes biaxiais ou testes de cisalhamcnto
apropriados.

2.3.13 CRITÉRIO DE FISCHER
Segundo Rowlands ( 1985), o critério de Fischer é seme lhante aos critérios de
Norris c de Hill, aplicado à materiais ortotrópicos, diferindo-se no d lculo da
co nstante de interação entre as tensões norma is. Segundo o crité rio , a falh a ocorre se:

(2.3.37)

onde:

K;;;; E" (1 + u

21) +

En (I+ ul2 )

2~E " (1 + 'U 21)E 22 (1 + 'D1 2 )
Quando K = I, tem-se o critério de Norris, eq. (2.3.32).
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2.3.14 CRITÉRIO DE TENNYSON
Segundo Rowlands (1985), Tennyson estendeu o critério ele Tsai Wu,
incluindo termos cúbicos em sua fo rmulação, ou seja:

2

+ F20"2 + F;1a1 + 2Ft2ata2 + Fn a i + F66 a122 +
+ 3F112 a 120'2 + 3 F211 a~ a1 + 3F 66 a 12 0'122 + 3F266 ai a1~ = 1
Ftat

Os coeficientes
(2.3.18), e

F~o

F2o

F 12, F112, F 22 1, F1 66

F1~o

e

(2.3.38)

F22 e F66 são dados pelas eqs. (2.3.16),(2.3.17) e

F 266

são coeficientes de interação obtidos por testes

uniaxiais juntamente com equações de restrição (ROWLANDS, 1985).

2.3.1 5 CRITÉRIO DE GRlFFITH BALDWIN
Segundo Rowlands (1 985), o critério ele Griffilh e Ba ldwin considera que as
tensões hidrostáticas não influem no processo de fa Uta do material , estendendo o
conceito ela e nergia de distorção ao incluir efeitos ele ortotropia. Assim, em estado
plano ele te nsões, a e nergia e lástica d istorciona l U0 é dada por:

u = (}"ll
/)

3

+a a
1

3

2

(s -

(?S'
-

11

12

s1 2

+Su)+
a;3 (I). - +S23)
2
2
SLl

22

_ S 11 +S' 22 +S~.~+S 13 ) + S(,(i a122

(2.3.39)

2

Estima-se , portanto, a ocorrência da fa lha quando Uo atinge um va lo r crítico,
o btido a partir ele ensaios de tração uniax ial. Apesar des te critério não considerar
dife re nças e ntre as resistências à tração e à co mpressão e considerar comportame nto
e h1stico até a ruptura do material, apresenta bons resultados quando comparado com
dados experime nta is (ROWLANDS , 1985).

2.3.16 CRITÉRIOS DE DELAMINAÇÃO
O estudo dos meca nismos ele clelaminação em materiais compós itos
poliméricos reforçados pode ser dividido em duas abordagens princ ipais: a análise do
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início do processo de delaminação, usualmente baseada em dados de tensões
interlaminares e na utilização de critérios de Üllhas , tais como os critérios quadráticos
interativos; e o estudo da propagação da delaminação, sendo muitos destes baseados
em conceitos de Mecânica da Fratma (DÁVILA e CAMANHO, 2001).
Dávila e Camanho (2001) utilizam em seu trabalho um critério de falha
quadrático dado pelas equações:

(]'3J2+(~13J2 +((]'23J2= 1
(Zr
Su

para

a 3 >O,

(2.3.40)

S 23

(2.3.41)

Kermanidis et.al. (2000) imple mentam uma vers ão do critério de Hashin
modificado , ide ntifica nd o diferentes modos de falha do material. Entre os modos de
falha identificados, tem-se delaminação , incluindo a possibilidade da ocorrência da
delaminação sob tensão normal de compressão na direção 3 elo material.
Delaminação sob tensão normal de tração ( a 3 > O):

(2.3.42)

De laminação sob tensão normal de compressão ( a 3 < O):

(2.3.43)

Feih e ShercliH (2000) adaptam o critério ele Norris para avaliar a falha por
delaminação e m juntas ele materiais co mpós itos, considerando este tipo de falha
somente em tração normal fora do plano elo laminado ( a 3 > O):
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(2.3.44)

Nota-se que a equação acima não contabiliza a influê nc ia da tensão de
c isallmmento no plano 2-3 do laminado ( a 23 ) na falha por delaminação .
Lee (1982) aprese nta e m seu traball1o um critério para a análise de
dclaminações em compós itos laminados. Neste caso, as lâminas são mode ladas com
comportamento linear e h1stico , e a interface e ntre cada lâmina é co nsiderada
perfe itamente aderida até ocorrer a delaminação. Assim , uma interface é identificada
como zona danificada por delaminação se as tensões atuantes atingirem as condições:

(2 .3.45)

ou

onde Sos é a resistê ncia ao c isalhamento entre as lâminas do compós ito.

2.3.17 CÁLCULO DOS FATORES DE RESERVA
Para um dado estado de tensões e m uma lâmina (a, , 0'2 , 0'12 )

,

po ue-se

definir um es tau o de tensões crítico de ralha como sendo (S 1 a 1 ,S 1 a 2 ,S 1 a 12 ) , o nde

S1 é um "fator de segurança" o u "fator de reserva" . Co ns iderando este estado crítico
de faUw no critério de Tsai Wu, cq. (2.3.19) , o btem-se:

(2.3.46)

e

As soluções da equação quadrática (2. 3.46) são:

RE\1/SÃO RIRLIOGRAFICA

s+ = - B + .JB 2 + 4A
1

onde
e

2A

e

s; é o fator de reserva da lâmina para o atual estado de tensões

s;,
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(2.3.47)

(a, , a 2 , a 12 ),

no caso específico do critério de Tsai Wu, é o l~'ltor de reserva da mesma

lâmina para um estado de tensões com sinais invertidos (-a,

,- a 2 ,-a12 ),

(DANIEL e ISHAI, 1994).
Em um procedimento computacional, determina-se o valor de

s;

para cada

lâmina do laminado, e o menor valor encontrado é o fator de reserva do laminado,
segundo a abordagem FPF.
No caso do crité rio da nu\x.ima tensão, eqs. (2.3.2), os fatores d e reserva das
lâminas são calcu lados pela razão e ntre cada componente de tensão de resistência e a
correspondente atuante, ou seja:

T

Sf l

X ,-

=-

a,

(2.3.48)

O menor dos fatores de reserva em.: ontrado nas cqs. (2.3 .48) d etermina,
po rt a nto, o modo predo minante de fa lha na lâmina . De termina-se, poste riorme nte, o
menor fator de reserva e ntre todas as lâminas , que é conside rado e ntão o fator de
reserva do laminado .
Através de procedime nt os se me lhantes, pode-se de te rminar os fatores ele
reser va para outros crité rios de falhas, como os de Tsa i Hill, Has hin , HofTman c os
crité rios d e de laminação.
Neste trabalho, os resultados serão analisados baseando-se no inve rso dos
fatores de rese rva (1/Sr) calculados, ou seja, quando 1/Sr for maior ou ig ual a unidade
te m-se a ocorrê ncia da falha na lâmina, enqua nto que se l!Sr for menor do que a
unidade, a lâmina permanece intacta.
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Capítulo 3

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1

MATERIAIS
As amostras, utilizadas nos e nsa ios experiment ais de flexão três-pontos que

são analisados numerica mente neste trabalho , foram fabricadas a partir d o prepreg
(fibra

pré-impregnada

co m

resina),

conhecido

comerc ialmente como

MIO

(Hexcel®). É constituído por fibras de carbo no unicl irecio nais impregnadas co m
res ina cpóxi (res imt tcrlllofixa), semJo amplame nte utili:r.ado na indústria aeronáutica.
Segund o o fabricante, o material MlO foi desenvolvido para compo nentes ind ustriais
ele grande porte, submetidos a condi<;ões ambientais severas, tais como pás de
turbinas, possuindo ai nd a alt a resistênc ia à fad iga e apresentando hom acabamento
superficial.
Segu indo as reco me ndações do fabrica nte, T it a (2003), a fim de o bter os
corpos de prova tanto para os ensa ios de flexão três-pontos co mo para os ensaios de
caracterização

mecâ nica

elo

material,

executou

a

pre paração

elos

mes mos

(laminação). Tita (2003) preparou os corpos de prova desde a fase do corte do tec ido
(fibras) pré-impregnado , passando pelo e mpilhamento das lâminas de prepreg, de
aco rdo com a seqüê ncia de e mpilh ame nto es pec ificada, até a mo ldagem (cura) do
material, utilizando a autodave do LCPC (Leuve n Composite Processing Centre) ela

Katholieke Universiteit Leuven (Bélg ica). A partir de corpos de prova normalizados,
Tita (2003) obteve as propriedades elásticas e os valores de resistência do material ,
executando e nsaios uniaxiais de tração, compressão e c isalhamento. Os valores
dessas propriedades obtidas a partir dos e nsa ios experimentais são apresentados na
Tabela 3.1, destacando-se assim: módulo de elas ticidade paralelo às fibras CE11) e
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perpendicular às fibras (E22=E33); módulos ele cisalharnento nos plano 1-2, 1-3 e 2-3
CG12, G 13 e 0 23 , respectivamente); coeficientes de Poisson

(UIZ,

u 13 , u 23 ); resistência

paralela às fibras sob tração (Xr) c sob compressão (Xc); resistência perpendicular às
fibras sob tração (YT) e sob compressão (Y c); c resistências ao cisa lltamento nos
planos 1-2, 1-3 c 2-3 (S12, S13 e Sz3, respectivamente). Ressalta-se que a resistência
paralela às fibras sob tração Xr foi considerada como sendo o limite de linearidade
de resposta, confonne pode ser visto na curva tensão-deformação representativa do
ensaio (Figura 3.1).
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Figura 3. 1 -Curva tcnsão-ucformação uc corpo ue prova a 0° sob leste de ll ação (TITA, 2003)

Tnhcln 3. 1- Propriedades mecilnicns do prcpreg MlO unidirecionnl com rrnção voluméLricn ele 63%
em lihras (TITA , 2003)
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x</'1

Devido à complex id ade na obtenção dos valores e xperimentais co m
supcrcscrito (*), optou-se por utili za r valores de um material s imilar (prepreg M40J)
do próprio fabricant e Hcxccl®, salientando no entanto o fat o de o material compós ito
M 10 utilizado possuir seu tipo específico de resina cpóxi, de fibra de carbo no c de ter
sido moldado sob condições especíJicas.
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No presente trabalho, os valores das deformações nu1ximas fora m obtidos
através das relações lineares dadas pela eq. (2.2.3b), considerando-se os estados de
tensões tuüaxiais atuantes nos ensaios experime ntais de caracterização do mate rial.
Sendo o material transversalmente isotrópico, considerou-se a resistência
perpendicular às fibras na d ireção 3, sob tração e compressão (ZT e Zc), iguais às
respectivas resistências na d ireção 2 do material (YT e Yc).
Segundo Tita (2003), a fração volumétrica em fibras (V r) das amostras e m

prepreg MIO utilizadas ficou próxima de 63 %.

3.2

MÉTODOS

3.2.1 ESTUDOS DE CASO: TESTES DE FLEXÃO TRÊS-PONTOS
Os es tudos de caso apresent ados são executados a fim de se a va iiar os
d ifere ntes critérios de t:·ühas implementados, em estruturas do material descrito, sob
carregamento de fl exão. Utilizou-se dados de testes de nexão três-pontos, executados
por Tita (2003), no LCPC da Katltolieke Universiteit Leuven (Bélgica). Foram
realizados do is 1ipos ele teste de fl exão , o pri me iro baseado na norma ASTM D79096a e o segundo na norma ASTM 0 2344-84 (re-aprovada e m 1995). Va le ressaltar
que os testes de Oexão uas amostras e m compósito não objetivaram a determinação
das pro priedades mecânicas associadas a es te ti po de carregame nto, mas
simp lesme nt e a obtenção dos resultados experimentais (curvas de carga e m função
do deslocame nto) para posterior comparação co m resultados nriundos de simulações
numéricas. O primeiro tipo ele teste de flexão é o trad icio nal, onde de vido à distânc ia
entre os apoios, não é influenciado pelas tensões de cisa lhame nto transversais,
enquant o que no segundo tipo, conhecido também como inter/aminar sltear test,
onde a d istância entre os apoios é peq uena, o modo de falha predomiJwnte é a
delaminação, de vido à influê ncia das tensões de c isalhamcnto transversais. A Figura
3.2 apresenta os corpos de prova ensaiados, segundo as duas normas me ncionadas.
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(b)

Figura 3.2 -Corpos de prova para ensaios de flexão três-pontos:
(a) norma ASTM D790-96a; (b) nonna ASTM 02344-84

Na Figura 3.3 é mostrado o dispositivo de teste de tlexão três-pontos, com a
amostra posicionada para o teste. Na Tabela 3.2 são dados os valores de
comprime nto (L), largura (W) e espessura (H) das amostras ensaiadas segundo as
difere nt es normas.

Figura 3.3 - Teste de flexão três- pontos em materiais compósitos
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Tabela 3.2 - Especificações para os testes de flexão três-pontos
(L=comprirncnto; W=largura; H=espessura)
Norma

Sequência de Empilhamento
[0] 10
[90]10
ro/90/0/90/0]s
[+45/-45/+45/0/90Js
LO] t4
L90Jt4
[0/90/0/90/0/90/0]s
[+45/-45/+45/02/902]s

D790-96a
(dist. apoios/H=32)
D2344-84
(dist. apoios/H=4)

L
[mm]

80
80
80
80
14
14
14
14

w

H

[rnrnl
25
25
25
25
12,5
12,5
12,5
12,5

[mm]

1,7
1,7
1,8
1,8
2,4
2,3
2,4
2,3

A convenção utilizada neste trabalho para explicitar a seqüência de

empi lhamento do la minad o é a apresentada por Tsai (J 986). Por esta conve nção, o
laminado pode ser especificado a partir da base ou do topo, indo em direção ao plano
de simetria, caso este seja simétrico. Os subú1dices que acompanham os ângulos
indicam quantas lâminas ex istem com tal ângulo, e "s" indica a presença de s imetria.
Ressalta-se que, nos casos de lam inados simétricos, espec ifica-se somente a metade
do número de lâm inas ex istentes; por exemplo, o laminado [0/90/0/90/0/90/0ls possui
um total de 14 lâm in as.

3.2.2 IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE
FALHAS

EM

MATERIAIS

COMPÓSITOS

POLIMÉRICOS

LA MINADOS
O modelo de an<Hise de falha utilizado envo lve as segu intes etapas: ané11ise ele
tensões através do método dos elementos finitos e amllise ele falha elo laminado, por
meio de teorias de falha implementadas sob forma ele rot inas computacionais.
A análise de tensões fo i executada numericamente utilizando o programa
comercial de elementos finitos ANSYS®6.0, o qual pode fornecer os va lores das
tensões noda is atuantes, calculados e m cada lâmina do lam in ado, e que são utilizados
como dados de en trada na etapa seguinte (aplicação elos critérios de fa1J1as).
A análise de falha e m materiais co mpósilos laminados é muito comp lexa
devido à variedade de mecanismos de fa1J1a envolvidos. Ass im, ex istem atualmente
numerosos critérios de ralhas capazes de avaliar o comportamento mecâ nico de
estruturas em compósitos poliméricos reforçados. Neste traba lho a análise de falhas
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fo i executada implementando-se, através de ro tinas computaciona is em FORTRAN,
alguns dos mais co nhecidos e comumente ulilizados critérios de falhas: Tsai Wu ,
Hoffman, Tsai HiU, Hashin, Máx ima Tensão, Máxima Deformação e os critérios de
tlelaminação apresentados por D<1vila e Caman ho (200 I), Kermanidis et.al. (2000),
Feih e Shercliff (2000) e Lee ( J982).
O processo de análise, mostrado no lluxograma da Figura 3.4, pode ser
descrito da seguinte forma:
I) Geração do modelo geométrico do lam inado, através de s istemas CAD;
2) Discretização do modelo através do método dos elementos finitos, fornecendo-se
as propriedades do material da lâm ina, configuração do laminado, condições de
contorno e carregame ntos;
3) Análise linear e lástica das tensões e dlcu lo das tensões nodais atuantes nos eixos
do material, para cada lâmina ;
4) Armazenamento em arquivo das tensões e deformações noda is atuantes nos e ixos
do material e m cada lâmina, através de uma macro computacional criada e m
linguagem APDL;
5) Análise nodal de faUw no laminado, aplica ndo-se e m todas as lâ minas os critérios
de fa lhas impleme ntados em linguagem FORTRAN, uti lizando-se os dados de
tensões e deformações do arquivo criado no passo 4 ;
6) Cálculo dos Fatores de Reserva das lâminas;
7) 0\lculo do Fator de Reserva do Laminado (menor Fator de Reserva e nco ntrado
entre todas as lâminas).
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Figura 3.4 - Fluxograma de análise de falh ns em materiais eompósitos polimér iw s laminados

(abordagem FPF)

3.2.3 ANÁLISE

DE

TENSÕES

ATRAVÉS

DO

MÉTODO

DOS

ELEMENTOS FINITOS
Muitos dos problemas de falhas em estruturas de materiais co mpósitos não
admite m so luções exatas, o u seja, é muito difícil tratar o proble ma através de um
método analítico, necessitando assim de métodos aproximados que apresente m
soluções aproximad as, porém que sejam satisfa tó rias. O Método dos Eleme ntos
F initos apresenta-se atualmente como uma eficiente fe rrame nta de análise numérica,
capaz de estimar soluções de proble mas nas mais diversas estruturas ele engenharia.
Porém a qualidade dos resultados obtidos depe nde principalmente da habilidade do
operador na modelagem do prohlema, ressa ltando ainda que os materiais compôs itos
são mais difíceis de sere m modelados, quando comparados aos materiais isotró picos,
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pois requerem um cuidado especial ao especificar as propriedades do material, bem
como ao definir a orientação das fibras em cada lâmina.
As análises de tensões nos modelos estudados segutram as três etapas
essenctats

para a

utilização do

programa de Elementos Finitos:

(1)

pré-

processamento; (2) solução e (3) pós-processamento.
A construção das geometrias dos modelos foi executada utilizando-se os
recursos disponíveis no pré-processador do programa, por tratar-se de geometrias
simples. Os modelos analisados são constituídos de lâminas ortotrópicas com fibras
unidirecionais do material compósito cujas propriedades mecânicas são mostradas na
Tabela 3.1, e as seqüências de empilhamento (lâminas superpostas segundo os
diferentes ângulos de orientação) são apresentadas na Tabela 3.2. A geometria de
cada modelo seguiu as especificações dadas na Tabela 3.2. Os modelos referentes
aos ensaios baseados na norma ASTM D790-96a foram discreti:t.ados em 260
elementos, conforme é mostrado na Fig ura 3.5a, e os refere ntes aos ensa ios de

illterlami11ar shear (ASTM 02344-84) discretizados em 3 camadas de elementos na
espessura , resultando e m um total de 1080 elementos, conforme mostrado na Figura
3.5b. Os e leme ntos utilizados nas s imulações foram o SHELL99 (s imulações da
/\STM D790-96a) e o SOLID46 (ASTM D2344-R4) , sendo estes alguns dos
eleme nto s adequados para análise de materiais compósitos laminados, uma vez que
permite m a de finição da seqüê ncia de c mpiU1am cnto das lâminas. As lâm in as são
des ig nadas por números (Layer Number) , em ordem crescente da base para o topo do
la minado. O SHELL99 é um elemento do tipo casca, ind icaclo para modelagem ele
estruturas sob um estado plano ele tensões e cujas espessuras sejam pequenas quando
comparadas às de mais dimensões, ou seja, segundo o Ansys User's Manual ( 1995),
quando as razões comprimento/espessura e larg ura/espessura ficarem em torno de 10
ou acima deste valor. Esse elemento possui 8 nós, que pode m ser dispostos na base,
no topo ou no meio do Jaminado, sendo esta última opção a utilizada neste trabalho.
Cada um desses nós possui 6 graus de liberdade (deslocamento c rotação em torno
dos e ixos x, y e z). O SOLID46 é um e leme nto do tipo só lido, indicado para
mode lagem de estruturas espessas, sob um estado tri-dimensional de tensões. Possui
8 nós , com 3 graus de liberdade cada (deslocamentos nos eixos x, y e z) .
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Tita (2003) modelo u e comparou resultados de simulações dos ensaios de
flexão três-pontos realizados (norma ASTM D790-96a), utilizando modelos co m
e leme ntos tipo SHELL c com eleme ntos tipo SÓLIDO, verificando que para a
análise da resposta lincar-ch1stica destes ensaios pode-se considerar o estado plano de
te nsões, hipótese adotada na mode lagem em SHELL.
Especificou-se e ntão as propriedades ortotrópicas elo material E 11 , E22 , G 12 c
U1 2

(Tabela 3.1), e a partir ela Tabela 3.2 os ângulos ele orientação das fibras

(seqüências de empilhamento), bem como a espessura do laminado (onde a espessura
total elo laminaclo é determinada pela so ma elas espessuras elas lâminas). Nos modelos
em SHELL99 foram aplicadas restrições nos nós con espo ndentes às regiões de apoio
elas amostras (deslocamento na direção z e rotação e m torno elo eixo x ig uais a zero).
Optou -se por um mode lo linear-elástico de material , não modelando o contato entre
as amostras e os apoios pois, confo rme verificado por Tita et. ai (2002) , a utilização
ele modelos de contato para estes casos, desde que não oconam fenôme nos de
deformações localizadas nessas regiões ele apoio, aumenta razoave lme nte o tempo ele
processamento , não demonstrando grande

in rluênc ia na res posta obtida. O

deslocame nto correspondent e ao ensaio de flexão foi ap licado progressivamente na
direção zelos nós centrais da mallw de ele mentos finitos, nos quais foram também
ap licadas restrições imponU(Hie deslocamento na di1·eção x e rotação em torno do
e ixo x igua is a zero. Como variant e executou -se també m simulações numéricas de
carregame ntos

combinados

à

llexão

(s imulações

biaxiais) ,

inser indo-se

des locame ntos també m na direção y dos modelos. Apesar da não disponibilidade de
dados experimentais para comparações com tais s imulações biaxiais, busco u-se
ev idenc iar a influê ncia deste es tado de tensões na fa ll1a das amostras. Nos modelos
em SOLID46 foram aplicadas restrições de deslocamento na direção z dos nós
correspondentes às regiões de apo io e na direção y dos nós do plano médio x-z do
laminado (des locamentos iguais a zero nas direções z e y respecti vamente), e os
deslocamentos re ferentes aos ensa ios de tlexão foram aplicados na região de atuação
do aplicador de ca rga. As restrições bem como o deslocamento de tlcxão aplicado
podem ser vistos na Figura 3.5.
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(b)

(a)

Figura 3.5 - Modelos dos laminados di scrcli7ados em elementos finilos, nas cwpas de préproccssameniO/solução e pós-processamento, referentes às mnostras ensaiadas segundo as normas:
(a) ASTM D790-96a c (b) ASTM D2344-R4

Os resultados utilizados foram as tensões e as de l"ormaçõcs noda is atuantes
nos e ixos uo material, em caua lâmina do lam inado. Através de uma rotin a
computacio nal criada em linguagem APDL, essas tensões e deformações fora m
armazenadas em um arquivo, sendo utili1.adas na etapa scguinle (aplicação dos
critérios de faUws). Sendo assi m, pode-se calcular para cada modelo o deslocamento
e m que ocorre a faU1a numa prime ira lâmina ("First P/y Fa ilure " ).

3.2.4 IMPLEMENTAÇÃO

DE

ROTINAS

COMPUTACIONAIS

DOS

CRITÉRIOS PARA AS ANÁLISES DE FALHAS

Fo i desenvolvido e implementado um co njunto de rotinas co mputacionais em
linguagem FORTRAN, para a execução das análises de faU1as nos 1nodc los gerados
através do Método dos Elementos Finitos, descrito na seção anterior. Toda a teoria
empregada bem como as expressões matemáticas necessárias foram discutidas no
Capítulo 2 desse trabalho.
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SIM

I
I

ROTINA PRINCIPAL

SUB-AOTIIIAS

I

Figura 3.6 - Estru tura geral da implemenlaç.'io computacional para análises de falhas

A estrutura da implementação executada é mostrada na Figura 3.6, c é
composta pela rotina princ ipal MAJN e pelas s ub-rotinas BTRLO, ADMAT, MENU,

T_MAX, T_T-1/LL, T_WU, HASHTN 2D, HOFMAN, D_MAX, HASHJN 3D, DELAM /,
DELAM2, DELAM3 e DELAM4, as quais são explanadas a seguir:

MAJN: esta rotina lê e armazena os valores das tensões e deformações nodais
atuantes no modelo discretizado (provenientes elo arq uivo gerado pe la sub-rot ina
criada em Linguagem APDL), co ntrola a charnada de todas as sub-rotinas necessárias

à an<1 1isc de falhas do compone nte c gera um outro arquivo contendo os resultados
provenie ntes elos critérios ele fall1as verificados ;

ADMAT: sub-rotina que permite a geração ele um arqu ivo (uma "biblioteca ele
materiais") contend o os dados de resistência do material sob análise (tensões e
deformações m<1ximas), alé m elo coeficiente de interação elo critério de Tsai Wu (Fd,
sendo que estes UaUOS ficam cJis ptHÚVeÍS també m para futuras análises. É ainda
possível a inc lusão, nesse mesmo arquivo , de dados ele novos materiais.

BIELO: esta sub-rotina acessa o arqu ivo ou biblioteca de materiais e resgata
os dados de resistência do material solicit ado, caso este já esteja cadastrado. Estes
dados serão utili zados nos critérios de falhas a serem aplicados.

MENU : através desta sub-rolina, o usuário seleciona o(s) critério(s) de
fall1a(s) que deseja aplicar ao problema.
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T MAX, T H/LL, T WU, HA SHIN 2D, HASHIN3D, HOFMAN e D MAX:
nestas sub-rotinas estão as formul ações dos critérios da Máxima Tensão, Tsai Hill,
Tsai Wu, HashiJl em sua forma 20 e 3D, Hoffman e Máxima Deformação,
respectivamente.

DELAMJ, DELAM2, DELAM3 e DELAM4: nestas sub-rotinas estão as
formulações dos critérios de delaminação, respectivamente apresentados por: D<1vila
e Carnanho (2001), Kermanidis et.al. (2000), Feih e Shercliff (2000) e Lce (1982).
São e ntão utilizados os dados referentes às tensões e deformações noda is
atuantes na estrutura e à resistência do material, e obtidos os fatores de reserva da
estrutura sob tais condições.
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Capítulo 4
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Utilizando-se as propriedades mecânicas mostradas na Tabe la 3.1, obtidas por
Tita (2003) através de ensaios experimentais, foi possível a representação gráfica de
alguns dos critérios de falhas mais conhecidos, para lâminas unidirecionais do
material epóxi/carbono M 10, do fabricant e Hexccl®. Tais gnHicos ou superfícies de
falhas são mostrados na Figura 4. l e Figura 4.2, que são as projeções dessas
superfícies nos planos formados pelas tensões 0"1 , 0"2 e 0" 12 .
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Figw-a 4.1 - Representação gr:'ílica dos critérios de falhas, para l funinas unidirccionais de
cpóx i/carhono MiO (Hexccl® ) sob tensões norm éú s atunntcs nos eixos de or tolropin
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As intersecções dos gnHicos dos critérios com os eixos coordenados são as
tensões uniaxiais de resistência, obtidos nos ensaios experimentais de caracterização
do material.
Observa-se nos gnHicos diferentes comportamentos dos critérios de falhas
interativos, de acordo com os sinais das tensões normais atuantes (cr 1 e cr2). Sob
determinadas condições ele solicitação, o material pode suportar um carregamento
superior à sua resistência indicada nos ensaios experimentais. No caso da Figura
4.1 a, o critério de Tsai Wu (com o coeficiente F 12 obtido pela eq .(2.3.20)) estima
inicialmente tensões de resistê ncia à tração transversal às fibras maiores que o
experimental YT, na presença de tração longitudinal, devido principalmente à parcela
ele acoplamento 2F12cr1cr2, que neste caso causa um aumento na res istê ncia do
material. Observa-se que nos dema is critérios (Tsai Hill e Hoffman), as parcelas
correspondentes tê m efeito despre;.ível, pois comparando os valores de seus
coefici entes ele interação (ver as equações dos cr itérios (2.3.8), (2.3.19) e (2.3.35)),
ou

seJa,

- 1/ Xi

2F; 2

=-

= - 5,10.10- 19

intcra~ão

1,1 2. 10- 17 (Tsai

Wu),

2B;2

= - 7.68.10- 19

(Hoffma n)

e

(Tsai Hill) , no ta-se a maior influê ncia deste coefic ie nt e de

no critério tk Tsai Wu. O mesmo pode ser dito com re lação à Figura 4. l c,

onde T sa i Wu estima um aumento acentu ado da resistência à co mpressão
longitudinal, na presença de compressão transversa l às fibras. Na Figura 4.lb c
F igura 4. 1cl observa-se o lenôme no inverso, ou seja, o maior valor desta parcela ele
interação ele Tsai Wu e ntre as tensões normais diminui ele forma mais ace ntuada a
resistência do material, pois co ns iderando-se os sinais das tensões atuantes cr 1 c cr2
nas cqs. (2.3.8), (2. 3. 19) e (2.3.35), obtêm-se parcelas interativas que contribuem à
fallw elo material. Na Figura 4. 1d têm-se o critério ele Hoffman, cq. (2.3.35),
contradizendo inicialmente esta última observação, devido ao baixo valor de

n;

2

neste critério de falha. Observa-se que, segundo esses critérios interativos, para um
dado carregamento longitudinal o u transversal às fibras, uma tensão respectivamente
transversal ou longitudinal, opondo-se ao eteito de Poisson, aumenta a res istê nc ia do
material, enquanto que uma tensão respectivame nte longitudinal ou transversa l, no
sentido do efeito de Poisson, diminui a resistência. De uma forma geral, o critério ele
Tsai Hill fornece a curva de falha mais co mportada, com pouca ÍJ1f!uência da
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parcela - (!/ Xi)a10' 2 de acoplamento entre as tensões normats, não apresentando
variações bruscas de resposta nos diferentes quadrantes (como o critério de Tsa i
Wu). Conforme já foi discutido anteriormente, o critério da nuíxima tensão não
cons idera interações entre as tensões atuantes no material , e no critério de Hashin as
t~'llllH

tensões transversais não influe m nos modos de

das fibras, assim co mo as

tensões longitudinais não uliluem nos modos de fallu1 da matriz.
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f igw-a 4.2 - Representação gr:'íllca dos critérios de falbas, para lâminas unidircdonais de
epóxi/carbono M lO (Hcxcel®) soh tcnsl1es 110m1ais c de cisalhamento atuantes nos eixos de
ortotropia

Os grMicos da Figura 4.2 mostram as projeções das superfícies dos crilérios
de faUuts nos planos formados c nlre as le nsõcs normais e de cisalhame nlo. Em todos
os casos os critér ios de Tsai Wu , eq. (2.3.19), e Hoffman, cq. (2.3.35), são idênlicos
em sua fo rmulação, pois a parcela que os diferencia é nula (parce la de acuplamenl o
enlre as tensões normais cr, e cr2) . Na Figura 4.2a e c, o critério de Tsai Hi ll,
considerando-se o estado de lcnsões atuantes, reduz-se às equações de Hashin , ou
seja, as que eslimam: fa lha por tração uas fibras (ai I X T )
por tração da malri1.

2

+ (al2I s12

y = 1' c falh a

(a 2 I YT Y+ (a 12 I S12 Y = I . A Figura 4.2d mostra o critério de

Hashin, et}. (2.3.28), para o modo de falha de compressão da matriz, apresentando ser
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o mais conservador para este tipo de carregamento combinado. Não há difere nças
significativas entre os critérios interativos, exceto na Figura 4.2d, onde o critério de
Tsai Wu/Hoffman apresenta os resultados me nos conservadores.
São apresentados e discutidos a seguir os gráficos representativos dos ensa ios
experimentais de llexão três pontos e os resultados numéricos dos critérios de fa lhas.
Estes e nsaios são baseados na no rma ASTM D790-96a, nos q uais fo ram utilizadas
relações de distância entre apoios/espessura das amostras iguais a 32. Trata-se,
portanto, de ensaios nos qua is as tensões de cisalhamento transversais têm pouca
influência na resposta da estrutura.
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r igura 4.3 - Gráfico experimen tal carga-ucslocamcn!o para :unoslras 01 ientauas a lOItu (ASTM D790Y6a)

Nas amostras com o rie nt ação

f0l 10

ocorre tração nas fibras das lâm in as

localizadas abaixo da LN (linha neutra ou plano médio) do laminado, c compressão
das fibras nas lâminas loca lizadas acima da LN. Observa-se na Figura 4.3 a
ocorrência de falha catastrófica sob deslocamento em torno de 4,25 mm, qua ndo há
uma perda acentuada da rigidez do lamiJ1ado; porém, após um des locamento de 2,75
mm , nota-se a perda da linearidade da curva, indica ndo j<1 a ocorrê nc ia ele alguns
mecanismos ele falha. O fator de reserva Sr calculado determina se o critério de falha
foi verificado ou não. Desta form a, o limiar da falha numa lâmina ocorre quando 1/Sr
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aproxima-se de l, ou seja, quando 1/SF for maior ou igual a 1 tem-se a falha da
lâmina, enquanto que se 1/SF for menor que 1 a lâmina continua intacta. Como o
foco deste trabalho é a determinação da falha numa primeira lâmina da estrutura
(First Ply Fai/ure), não foi executada a amHise progressiva de faUw nas demais

lâminas. Os resultados numéricos dos critérios de falhas, mostrados na Figura 4.4,
apresentaram-se satisfatórios, mostrando-se todos coerentes com os resultados
experimentaL"> (1/SF = 1 para deslocamento em torno ele 2,75 mm) , sendo os critérios
ele Tsai Wu e Hoffman os rnenos conservadores.
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Figura 4.4- Crilérios de Falhas nas amoslras orienladas a [0] 10 (ASTM D790-96a)

Apesar ela maioria dos critérios ele fa lhas interativos não consideraren1 em sua
formulação os mod os de falhas do material , dependend o da complex idade do estado
de tensões atuantes pode-se identificar os poss íveis modos de falh a predominant es na
estrutura, analisando-se os va lores de cada parcela gue compõe o critério. Além
disso, este procedimento mostra os níveis de acoplamento entre os componentes de
tensão e seus efeitos na resistência mecânica da lâmina. Desta forma, a Tabela 4. I
relac iona a contribuição de cada parcela dos critérios de Tsai Wu , Tsa i Hill e
HolTman no processo de falha da lâmin a (co nsidera-se a ocorrência da falha quando
a so ma dessas parcelas for maior ou igual a unidade). Incluiu-se nesta aná lise o
critério de Hashin, a fim de co mparar o modo de falha predominante e seus
resultados com relação aos demais cr itérios interativos.
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Tabela 4. I - ConLribuição das parcelas dos critérios à faU1a da lâm ina - amosLras orientadas a fOl 10
(ASTM D790-96a)
TsaiWu
-913,00
5,73
1,08
0,329
F1a 1

a 1[MPaJ
a2 [MPa]
a,2 [MPa]

Hoffman
-9 13,00
5,73
1,08
0,329
Fiai

Tsai Hill

a, [MPa]
a2fMPa]
a12[MPa]

a, [MPal
a2 [MPa]
a ,2 [MPa]

(ai I X c ) 2

Hashin
-881 ,60
-23,60
0 ,00
0,899

a , [MPal
a 2 I.MPaJ
a 12 [MPa]

-881,60
-23,60
0,00

-(a 1 I X c )

0,948

F2a z

0,078

F2a 2

0,078

(a21Yc)2

0,033

Fua,2

0,640

F"a'2

0,640

- (a,a2 I X~)

-0,024

Fn a i

0,005

F22 a i

0,005

(al z I S,z) 2

0,000

F66 a,~

0,000

F66al~

0,000

2FI2ala2

0,059

2B12a 1a 2

0,004

Na simulação das amostras com orientação [0] 10 , todos os critérios de falha s
aplicados indicara m a primeira fa lha da lâmina mais externa (lâmina 10), loca lizada
no topo do laminado (acima da LN), por compressão das fibras. Na Tabela 4.1 é
mostrado, para cada critério fragmentado, o estado de tensões atuantes na lâmina
danificada, no limiar da falha. Nota-se que os critérios de Tsai Wu e Hoffman
indicam a faUm so h um estado de tensões crítico difere nte dos demais critérios.
Reco rdando que, na metodo logia empregada nas análises, ap lica-se os critérios a
cada nó do modelo discretizado, é possível que diferentes critérios de falhas
indiquem f'aUtas em diferentes pontos do contínuo. De acordo com os va lores
mostrados na Tabela 4. 1, os lermos F1a 1 e ~ 1cr12 dos critérios de Tsai Wu e
HolTman dominam o processo de falha da lâmim1, indica ndo a falha das f'ibras como
sendo predominante e, analisando -se o sinal da tensão atuante a , < O, têm-se faUw
por compressão das fibras. Nes te caso h<1 pouca inrtuência dos termos de
acoplamento entre as tensões normais, 2F12 a 1a 2 c 2B12a 1a 2 . De forma semelhante
tem-se o termo (a1 I X c ) 2 de Tsai Hill apresentando a falha predominante,
nova mente com pouca in fl uênc ia do termo de acoplamento - (cr 1cr2 I X
Verificou-se que os critérios de 1-Iashin , Máx ima Tensão c

Defo rma~ão

z.) .

co nf'innnm o

modo de falha por compress ão das fibras.
Se o estado de tensões crítico, indicado pelos critérios de Tsai Hi ll, Hashin e
pelos critérios não-interativos, for testado nos critérios de Tsai Wu c HoiTman,
obtêm-se

resu ltados

aba ixo

da

unidade,

devido

à

tensão

transversal

RESULTADOS E DISCUSS0ES

a2

=-23,60MPa
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interagir co m a tensão a 1

=- 8R l,60MPa ,

provocando um

aumento na resistência elo material, e a parcela F2 a 2 negativa ta mbém contribui,
opondo-se à falha do material.
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F igura 4.6 - Crilérios de Falhas nns nmostras orientadas a [90] Jo (ASTM D790-96a)
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A Figura 4.5 mostra o gráfico representativo dos ensa ios experimentais co m
amostras orientadas a [90J ,0

nas quais ocorre tração na matriz das lâminas

,

localizadas abaixo da LN, e compressão na matriz das lâmin as localizadas acima da
LN. Têm-se o colapso completo da estrutura através da fratu ra da matriz, sob um

des locamento em torno de 1,75 mm, co incidindo com os resultados numéricos dos
critérios (faU1a e ntre 1,50 e 1,75mm), Figura 4.6, cujas estimativas foram
iguais.

praticamente

Destaca-se

o

comportamento

frágil

do

material,

predominantemente da matriz epóxi.

Tabela 4.2 - Contribu ição das parcelas dos critérios à falha da lâmina - mnostrns oricntmlns a f90] 10
(ASTM D790-96n)
Tsai Wu

o, LM Pa]

F, a ,

0 ,598

F2a 2

0,598

0,000

F" a ;l

0,000

0,317

F22 a ;

0,3 17

2

0 ,000

F, a ,
F2a 2

F 11 a 12

[MPa]
01 2 LMPa]
o1

Fn a i

Hoffman

o, [MPal

15,0
44,0
0,0
-0,005

15,0
44,0
0,0
-0,005

F66 at22

0,000

2 1'~ 2 a,a2

-0,007

o 2 [M Pal
012

[MPa]

F66 a1 2
2B12a,a2

Tsai Hill
[MPaJ
o 1 IM Pa]
012 [M PaJ
0 1

2

(a1I Xr)
(a 2 I Yr/

- (a 1a 2 I X}. )
(o-, 2 I s,2) 2

Hasbin
15,0
44,0
0,0
0,000
0,876

o, LMPa]
0 2 [MPa]
011

LMPa]

15,0
44,0
0,0

(a21Yr) 2

0,876

(a,2 I .)12 ) 2

0,000

0 ,000
0 ,000

-0,000

A Tabela 4.2 mostra a contribuição das parcelas dos critérios na estimativa de
fa lha das amostras com orientação L90J10

,

sendo que todos os critérios aplicados

indicaram a fa U1a da lâmina mais ex terna (lâmina I), locali zada na base do la minado
(aba ixo da LN) , por tração da matriz. De acordo com os valores apresentados pelos
critérios de Tsai Wu c Hoffman, os termos F 2 a 2 e F22 a~ são os principais
componentes que co ntribuem à faUw do material, indica ndo a falha da matriz
polimérica e, analisando -se o sinal da tensão atuante a 2 > O, têm-se faU1 a por lra<s:ão
da matriz. De forma semelhante tem-se o termo (a 2 I Yr ) 2 de Tsai Hill apresentando
a fa lha predominante, c uma influência muito pequena dos lermos de acoplame nto
entre as tensões cr 1 e cr2• Os critérios de Hashin, Máxima Tensão e Deformação
co nfirma m o modo de fa lha por tração da matriz. Ressalta-se que os critérios de Tsai
Hill e Hashi.t1 apresentara m resultados semeU1antes, pois as parcelas que os
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diferenciam, neste caso particular (a, I XT) 2 e -(a1a 2 I X }) ficaram próximas de
zero.
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Figura 4.7 - Urálico experimenta l carga-desloca mento para amostras orientadas a LO/YU/U/YU/0]_
(ASTM D790-96a)
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Figura 4.8 - Critérios de Falhas nas amostras orientadas a [0/90/0/90/01, (ASTM D790-96a)
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A Figura 4.7 apresenta o gráfico experimental representativo dos ensaios nas
amostras com orientação [0/90/0/90/0]s, sendo que nas lâminas orientadas a 0° c
localizadas abaixo da LN ocorre tração das fibras, e acima da LN compressão das
fibras, c nas lâminas orie ntadas a 90° c localizadas abaixo da LN ocorre tração da
matriz, e acima ela LN compressão da matriz. Observam-se quedas sucessivas da
rigidez do laminado após 5,0mm de des locamento, indicando as pnmetras
delaminações entre as interfaces das lâminas 0/90. Porém, após 2,0mm de
deslocamento, a curva experimental j<1 começa a perder sua linearidade, indicando
assim a ocorrência de alguns mecanismos de falha. Esse desvio inicial do
comportamento linear das amostras pode ser causado principalmente por falhas na
matriz, o que é confirmado pelos critérios de falhas, pois estes detectaram a primeira
falha da lâmina orient ada a 90° (lâmina 2) localizada abaixo da LN do lam inado,
suhmet ida a tensões de tração da matriz. Observa-se na Figura 4.8 que os critérios
indicaram essa falha próximo aos 2,0mm de deslocamento, concordando com os
resultados experimentais. Uma vez que estas falhas iniciais na matriz polimérica
causam o comportame nto não-linear do material e reduz sua rigidez, a determinação
do po nto inicia l des te modo de falha é impo rtante na am11ise de desempenho da
estrutura, porém é interessante a determinação do nível de carregamento onde a fa lha
elas fibra s nas lâminas mais externas, orientadas a 0°, passam a inlluir na resposta do
material. Desta forma , na Fig ura 4 .8, têm-se os resultados do modo de falha das
fibras (máxima tensão das fibras), dado pe lo critério ela n1áxima tensão, indicando
que a falha das fibra s da lâmina mais externa (lâmina 10), orie ntada a 0°, subme tida a
tensões de

compressão

cr 1,

têm início

após

aproximadame nte

2,5111111

de

deslocamento. Como pode ser visto na Figura 4 .8, não ho uve diferenças e ntre os
critérios interativos e os não interativos, o que indica e fe itos de acoplamento ent re as
tensões desprezíve is neste caso.
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Tabela 4.3 - Conlfibuição das parcelas dos critérios à falha da lâmina - amoslfas orien tadas a
[0/90/0/90/0], (ASTM D790-96a)
Tsai Wu
15,2
cr, [MPa]
44,4
cr2 [MPaJ
0,0
<J 12 [MPa]
-0,005
Fa

Hoffmnn
15,2
cr, LM PaJ
44,4
cr2 LMPa]
0,0
<J12 [MPa)
-0,005
F, a,

F2a 2

0,603

F2a 2

0,603

F" a.2

0,000

F1 1 a~

0,000

- (ata2 I X i)

0,000

Fn a i

0,323

Fn a i

0,323

<a.2 I s,2 ) 2

0,000

F66 a.~

0,000

F66 0'1 2

2

0,000

2F,2a,a2

-0,008

2Bt2ata2

-0,001

1

1

Tsai Hill
cr, LMPa]
<Jz [MPn]
<J12 [MPaJ
2

(a1I X r )
(a21Yr)2

15,2
44,4

0,0
0,000
0,894

Hashin
15,2
cr, [MPnl
44,4
cr2 [MPa]
0,0
<J12 [MPa]

(0'2 I YT ) 2

0,894

(a,2 I s,2) 2

0,000

A Tabela 4.3 mostra a contribuição das parcelas dos critérios na estim ativa de
falha das amostras orientadas a [0190/019010Js, sendo que todos os critérios ap licados
indicaram a primeira falha da lâmina 2, orientada a 90°. Como a falha é dominada
pela matri z pol imérica, os termos F2

a

2

c F22

ai

de Tsai Wu e Ho1Tman são os

principais co mponentes que contribuem à falha da lâmi na c, analisando-se o sinal ela
tensão atuante a 2 > O, conclui-se que o modo ele fa lha domi nante é por tração da
matriz. De forma semelhante têm-se o termo (0'2 I Yr )2 de Tsai Hi ll apresentando a
raUta predominante, c uma influência muito pequena dos termos de acoplamento
entre as tensões cr 1 e cr2. Os demais critérios (Hashin, Máxima Tensão c Deformação)
co nfirmam o mot.lo de fa lha por tração da matriz. Novamente neste caso os critérios
de Tsai Hill e Hashin apresentaram resultados semelhantes, pois as parcelas que os
diferenciam, (0"1 I XT) 2 c - (0"10"2 I Xi ) fica ram próximas de zero.
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Figura 4.9- Gráfico experimental carga-deslocamento para amost.ras orientadas a L+45/-45/+45/0/90j,
(ASTM D790-96a)
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Figw·a 4.10- Critérios de Falhas nas amostras orientadas a [+45/-45/+45/0/901, (ASTM D790-96a)

Na Figura 4.9 é mostrado o gráfico representativo dos ensaios experimentais
nas amostras com orientação 1+45/-45/+45/0/90]s, onde observa-se o comportame nto
não-linear da estruLura, provocado pelas te nsões de cisalhamenLo no plano das
lâminas orientadas a +/-45°. Observa-se que o comportamento não-linear do material
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é mais pronunciado após 2,5mm de deslocamento, estendendo-se até 8,75mm,
quando inicia-se um incremento considerável de rigidez da estrutura. Finalmente,
após o deslocamento de IOmm, têm-se a ocorrência das primeiras delaminações entre
as lâminas 0190, proporcionando uma acentuada redução de carga, ocorrendo logo
em seguida as delaminações entre as lâminas 4510, determinando assim a faU1a
completa da estrutura. Na Figura 4.10 têm-se os critérios da máxima tensão e
máxima deformação apresentando os resultados mais próximos do comportamento
experimental da estrutura, visto que indicam as falhas iniciais em torno de 2,25mm,
porém longe de representarem adequadamente o seu desempenho . Os critérios
aplicados não avaliaram adequadamente o comportamento desta estrutura, pois tanto
tais critérios como a própria simulação numérica executada não contabilizaram os
efeitos não lineares devido ao cisallu\mento no plano da lâmina.
Tabela 4.4 - Contrilmiç.1o uas parcelas dos critérios à fallia ua lâmina -amostras orientadas a r+45/45/+45/0/90ls (ASTM D790-96a)
Ts~ú

cr, [MPa]
0'1 [MPal
cr,2 [MPal
Fia,

Wu

34,2
32,5
-32,6
-0,0 12
0,441

F 20'2
2
F II0'1

Hoffm~m

cr, [MPa]
0'2 [MPa]
O't z [MPa j

F1a 1
F 20'2

34,2
32,5
-32,6
-0,012
0,441

0,001

Fll 0'12

0,001

Fn O'~

0,173

Fn O';

0, 173

F66 0'12
2

0,378

F660'122

0,378

2 F1 20'10'2

-0,01 2

2Bl2ala2

Ts~ú

Hill

cr, [MPa]
cr2 [MPaJ
O'tz !MPal
(0'1

I XT ) 2

(0'2 I Yr ) 2
-(0'10'2 I

X i)

(a1 2 I s1 2 ) 2

Hashin

293,0
37,3
-27,9
0,044

cr, [MPa]
cr 2 [MPaJ
O't z lM Pal

293,0
37,3
-27' <)

0,630

(0'2 I

0,630

YT ) 2

-0,006
0,277

Ca12 I s1 2 )

2

0,277

-0,001

Os critérios indicaram as primeu·as faU1as na lâmina 1 (orientada a +45 °),
sendo que os da tLl:íx.ima tensão e deformação esti111aram a falha simult ânea das
lâminas 1 e 10, por cisaU1amento no plano. Nota-se a grande influência das parcelas
F20'2 , F22 a~ e F66 CT 122 (critérios de Tsai Wu e Hoffman) na falha da lâmi11a,

indicando os modos de faUw por tração da matriz

(0'2

> 0) e por cisaU1amento. O

mesmo comentário é válido para o critério ele Tsai Hill, onde predominam os termos
(a 2 I Y.r )

2

e (a12 I S 12 ) 2 . O acoplamento e ntre as tensões O't c

0'2

novamente

contribui muito pouco à iluegriclacle ela estrutura. O critério ele Hashin , para o modo
ele falha de tração na matriz apresenta resultados muito próxünos de Tsai Hill, pois as
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parcelas deste último que os diferenciam são muito pequenas ((a, I X T) 2 e

A seguir são apresentados os gráficos e tabelas referentes à aplicação dos
critérios nas simulações numéricas de carregamentos combinados (11exão combinada
com deslocamentos na direção "y" das amostras). Como discutido no capítulo 3,
apesar ele não possuir dados experimentais para comparações com tais simulações,
elas permitem avaliar o comportamento dos critérios ele falhas frente a estados mais
complexos ele tensões.
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Figura 4. J I - Critérios de Falhas das simulações numéricas de can·cgarncnto combinado em amostras
orientadas a [0]10
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Tabela 4.5- Contribuição das parcelas dos critérios à falha da lfunina - carregamento combinado nas
mnostras orientadas a [0] 10
TsaiWu
-456,5
a1 LMPaj
26,9
a2 LMPa]
0,8
a1 2 LMPa]
0,165
Fiai

Hoffman
-533,0
a1 [MPa]
31 ,4
a 2 [MPa]
1,0
a 12 [MPa]
0,192
Fiai

Ts<ú Hill
538,0
a 1 fMPal
42,5
a2 LMPa]
0,0
a12 [MPa]
0,148
(ai I X r ) 2

F2a 2
2
F11a1

0,426

(a 2 I~· ) 2

0,818

0,218

- (a1a 2 I X}.)

-0,0 12

0,161

(al2 I Sl2) 2

0,000

0,000

F22 a ;
2
F66 a1 2

0,138

2BI2ala2

0,013

F2a 2
2
F11a1

0,365

F22 a ;
2
F66 a1 2

0,118

2FI2al a 2

0,160

Hasbin
547,9
a1 LMPaJ
46,8
a2 lMPa]
0,0
a1 2 LMPa]

(a2 I Yr )2

0,991

(al2 I Sl2 ) 2

0,000

0,000

Observa-se na Tabela 4.5 o maior valor do termo F2 a 2 no critério de Tsai
Wu c a contribuição significativa do termo de interação entre as tensões normais
2F12a 1a 2 , e dos demais termos (exceto o relativo ao cisalhamento no plano), na
falha do material. As corrcspomJentcs parcelas de interação dos critérios de Hoffman
e Tsai Hill aprese ntaram va lores muito pequenos, o que significa que praticame nte
não contabilizam a influê ncia da interação entre cr 1 c cr2• O efeito dos termos de
interação pode ser visto na Figura 4. 11 , onde o critério de Tsa i Wu é o mais
conservador dos critérios. Os termos F2 a 2 e (a 2 I Yr ) 1 dos critérios de Hoffman e
Tsai Hill respectivamente, predo minam na faU1a ela lâmina , indicando a danificação
desta por tração trans versal às fibras (falha da matriz poJjmérica, crz > 0), o que é
confirmado pelos critérios de Hashin , M<1 xima Tensão e Deformação . Quanto à
estimativa da lâmina danificada , neste estad o mais co mplexo de tensões , hou ve
difere nças nos resultados elos critérios . O de Tsai \Vu e o ela Máxima Deformação
apresentaram as primeiras falhas na lâmina 10 da estrutura, Hoffman nas lâm inas 1 e
10 (praticamente s imultâneas), e os demais critérios da lâmi na I.
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Tabela 4.6- Contribuição das parcelas dos critérios à falha ela lâmina a mostras or ientadas a L90] 10
Tsai Wu
426,6
58,6
0 2 lMPaJ
0,0
01 2 [MPal
-0, 154
01 [MPa]

FJO'I

Ho ffimm
320 ,0
[1v1Pal
43,9
o1 lMPaj
0 ,0
0 12 lMPa]
-0,
11 6
F, O',
Ot

F20'2

0,795

F20'2

o ,5n

Fr,a}

0,140

F" 0',2

0,079

O'~

0,3 16

2

2

Fn O' 2
F6G 0',22

2 F ,20'r0'2

0,562

F 22

0,000

F66 0'1 2

0,000

-0,280

2B,20', O'2

-0,0 11

Na Figura

4 .1 2

carreg~w1ento

Tsai Hill
0 1 LMPaj

o 2 [MPa]
0 12 [MPa]
( 0'1 I

X1') 2

(0'2/YT )2
- (0', 0'2 1
(0'1 2

X} )

I s l2 )2

combinado nas
Hasbin

o, [MPal

320,0
43 ,9
0,0
0,052

o2L
MPa]
01 2 [MPa]

320,0
43,9
0,0

0,874

(O' 2 I YT) 2

0 ,874

-0 ,007
0,000

(0',21s12 )

2

0 ,000

tomam-se nítidas as diferenças nas respostas dos critérios de

falhas ap licados, quando ex iste um estado de tensões mais co mplexo. Co mparando se co m os resultados numéricos referentes aos ensaios de t1exão simples,
apresentados na Figura 4.6, onde Lodos os critérios de falhas mostraram estimativas

RESULTADOS E DISCUSSÕES

81

praticame nte 1gua1s, no caso do carregamento combinado à t1exão (Figura 4.12)
houve significativas diferenças nas respostas. Os critér ios de Tsai Hill, 1-lashin ,
Máx im a Tensão e I-loffman são os mais conservadores, estimando a faU1a da primeira
lâmina em torno de J ,5mm de deslocame nto ele flexão, enquanto os critérios de Tsai
Wu e Máxima Deformação são os menos conservadores, estimando a faUw sob uma
flexão em torno ele 2mm. Este comportamento do critério de T sai Wu deve-se
principalmente à parcela re ferente a interação entre as tensões no rmais cr 1 c
( 2F12 0'1O'2

= -{),280)

0'2

que, como mostrado na Tabela 4.6, contribui ao aumento na

resistência do material, ou seja, subtrai o valor aprese ntado na tabe la da equação
(2.3.19) do critério. De acordo com a discussão apresentada no início deste capítulo,
referente às superfícies de faUu1s dos critérios, mostradas na Figura 4.1a, o critério de
Tsai Wu estima resistência à tração transversal às fibras maior que o valor
experimental YT, na presença de tração longitudinal às fibras (ou seja, na presença da
outra componente de te nsão o pondo-se ao efei to de Poisson) , devido ao termo de
acoplamento entre as tensões normais. Nota-se ainda nos critérios desmembrados na
Tabe la 4.6, que todos os termos re ferentes a cr2 predo minam sobre os de mais,
indica ndo q ue a falha é ocasio nada na matri z. poümérica (a 2 > O, tração da matriz).
Todos os critérios ap licados est im aram a falha da lâmina 1, loca lizada abaixo da LN.
Fina lmente, observa-se o comportamento do critério da Máxima Deformação que, ao
co nt r;~rio

elo critério da M;hima Tensão, apresento u os result ados

menos

co nservadores. Como discutido no capítulo 2 deste trabalho, Agarwal e Broutman

( 1990) co nstataram algumas difere nças entre esses dojs crité rios de fa lhas , atribu ídas
aos eleitos de Poisso n no material.
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Tabela 4.7 - Contribuição das parcelas dos cri térios ;\ faUw da lâmina - carregamento combinado na.
amostras orientadéts a f0/90/0/90/0],
Tsai Wu

cr, [Mpal
Oz i Mpét]

0"12 fMpa]

F, o-I

-642,50
19,06
-0, 16
0,232

H offman

cr, LMPal
Oz IMPaj
cr 11 [1VfPa]

Fio-,

629,00
45,07
0,00
-0,227

T sai Hill

cr1 fMPa]
Oz LMPa]

cr12 [MPa]

Hashin

629,00
45,07

0"1 lMPaj

374,60
47,34

0,00

cr, z [MPaJ

0,00

(o-2 I YT ) 2

1,0 14

(a-12 I s12) 2

0,000

2

0,20 2

(o-2 I YT )2

0,9 19

(a, I Xr

)

0,259

F2<Y2

0,612

F,,o-,2

0,317

F11o-12

0,304

- (o-1o-2 I Xi )

-0,0 14

F22 o-i
2
F66 0"1 2
2F, 2o-, o- 2

0,059

0,333

(a-12 I s,2)2

0,000

0,000

F22 o-i
2
F66 o-1 2

O, l37

2 B,2o-,o-2

-0,022

F2<Y2

cr1 LMPaJ

0,000

Na Figura 4. 13 observa-se também nítidas diferenças nas respostas dos
critérios de falhas ap licados , so b o estado de tensões mais co mplexo . Comparam.lo-se
co m os resultados numéricos referentes aos e nsaios de nexão simples, mostrados na
Fig ura 4.8, o nde as estim ativas apresentadas pelos critérios foram praticame nte
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iguais, a Figura 4.13 mostra importantes diferenças nos resultados. Primeiramente,
com relação ao deslocamento de tlexão que causa falha numa primeira lâmina. Pelos
critérios de Tsai Hill, Máxima Tensão e Hoffman a falha ocorre para um
deslocamento em torno de I ,75mm, sendo os resultados mais conservadores, e pelos
critérios de Tsai Wu c Máxima Deformação em torno de 2,00mm e 2,25mm,
respectivamente, sendo assim estimativas menos conservadoras. Quanto à lâmina
danificada, os critérios de Hoffman, Tsai Hill, Hashin e Máxima Tensão indicam a
falha das lâminas J c 2 (localizadas abaixo da LN), sendo o modo de falha
predominante em ambas as lâminas por tração da matriz ( 0'2 > 0). O critério ela
M<1xima Deformação indica a fallut ela lâmina 2 por tração ela matriz, c o de Tsai Wu
das lâminas 2 e lO, orientadas a 9Cl e 0° e localizadas abaixo c acima da LN,
respectivame nte. O fato do critério de Tsai Wu indicar a danificação da lâmina 10
deve-se à parcela de interação entre as tensões normais atuantes nesta camada
( 2F12 0'10'2

= 0,137 ), que

causa um decréscimo na resistência estim ada da lâmina a

ponto ele indicar sua falha juntame nte com a lâmina 2. Por outro lado , o estado de
tensões no rmais atuantes na lâmina 2 proporciona o aumento na res istênc ia desta
segundo o critério ele Tsai Wu , co m re lação à estimativa dada pe los de mais critérios
interativos e não interativos (exceto o da Máxima De formação), proporcio nando-o
um compo rtamento me nos co nservado r.
São apresentados e discutidos a scgu ir os g rclficos representai ivos dos ensa ios
ex perimentais de interlmninar shear e os resultados numéricos dos critérios de falhas
de de laminação e o de Hashin tri-dime nsional. Estes ensaios são baseados na norm a
ASTM 0 2344-84, nos quais foram

utilizadas

re lações ele distância entre

apoioslespessum das amostras ig uais a 4, c o modo de falha predominante é a
delaminação , devido à inOuência das tensões de cisallwme nto transversais.
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Figura 4.14 - Gráfico experimental carga-deslocamento para amostras orientadas a
(ASTM 0 2344-84)
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Na F igura 4 . 14 têm-se a ocorrênc ia das prime iras falhas catastróficas
(dc lam inações) so b des locamentos em torn o ele 0,3 mm . De ve-se ressalt ar que o
processo de clclaminação normalme nte é precedido de fa Uws int ra laminares.
Geralme nte , trincas que surgem na matr i:t. avançam e m direção à inte rface elas
lâminas de vido à diJe re nça de grad ie ntes de tensão, o riginando ass im as primeiras
clelaminnções (AGARW AL c BROUTM AN, 1990). Segundo o bservado po r T it a
(2003), o processo ele falha inicia-se com trincas próximas ao aplicador ele carga,
antes mes mo das trincas intcrlaminares surgirem . Após 0 ,3 mm de deslocamento
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no ta-se uma queda no valo r da carga, mante ndo-se apro ximadamente constante até
0,8 mm de deslocame nto. A partir deste ponto, surgem no vas delaminações que
acarretam nova perda de rigidez do laminado. Finalme nte, a partir de I ,O mm de
deslocamento verifica-se um aume nto súbito da rigidez do laminado, explicado pe la
elevada deflexão da amostra, o que provoca um carregame nto do tipo comprcss ivo
na região de aplicação ela carga (TITA, 2003). Assim , segundo T ila (2003), deve-se
nos ensaios desconsiderar a resposta a partir deste ponto.
A Figura 4. 15 apresenta os resultados do critério de Hashin em sua fo rma tridimensiona l, aplicado para estimar o nível de carregamento onde oco rrem as
prime iras falhas na matriz e/o u fibras do laminado , be m como os resultados de
quatro critérios de de laminação apresentados neste trabalho, a fim de estimar o limiar
das primeiras delaminações

na estrutura. Todos os critérios aplicados são

apresent ados no Capítulo 2 e correlac io nados com a metodo logia empregada no
Capítulo 3 deste trabalho. Os resu ltados numéricos do critério de Hashin aprese ntam
fa lhas da matriz por compressão ( 0'2
próx.imas

da

região

de

+ 0'3 < O), nas lâminas s ituadas acima da LN c

aplicação

do

carregamento,

co ncordando

com

o

co mpo rtamento observado nos ensa ios e xperimentais. Q uanto ao des locament o
indicado ao início das prime iras falhas na matriz polimé rica, o critério mostro u-se
be m co nservador, já que acusa tais falhas entre 0,04 e O,Oó mm de des loca me nto.
Observa-se també m result ados bem co nservadores dos critérios de de laminação,
sendo o critério De lam2 (KERMANIDIS e t. ai. , 2000) o mais co nservador em seus
resullados, e o Dc lam4 (LEE, 1982) o menos co nservado r, este úllimo apresentando
os result ados ma is coerentes com os o bt idos exper imenta lmente, apesar de ainda
parecer co nservador (desloca me nto entre 0,12 c 0, 14 mm). Porém, observa ndo-se a
curva experimenta I, Figura 4.14, verifica-se o desvio ela linearidade antes mesmo de
atingir 0,2 mm de deslocame nto , o que pode ser explicado pe lo avanço das trincas
iniciad as próx imas ao aplicador ele carga, e m direção à interface das lâminas,
indica ndo

assim

o

limiar das

primciJas de laminações. Todos os critérios

apresent aram as primeiras faUtas po r delaminação nas intert:1ces das lâminas
localizadas

pró ximas

à

região

de

aplicação

co nco rdando co m as o bservações experimentais.

elo

carregamento,

novame nte
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Figura 4.16 - Gráfico experimental carga-deslocamento para runoslras orientadas a l90J 14
(ASTM 0 2344-84)
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Na

Figura

4. 16

têm-se

a

ocorrência

de

l'aU1a

catastrófica

após

aproximm.lamente 0 ,10 mm ele desloca me nto , não oco rrendo delaminações, mas
trincas loca lizadas na base do laminado, na direção do aplicador ele carga (TITA ,
2003).
A Figura 4. 17 apresenta os resultados dos critérios de ralhas verificados. O
critério de Hashin prediz falhas prematuras (deslocamento
polimérica po r tração ( 0'1

+ 0' 1 > 0 ),

= 0,05

mm) da matriz

mas indica a danificação da primeira lâmina na

base da estrutura (lâmina l ), concordando neste aspecto com as observações
experimentais. Quanto aos critérios de delaminação, todos apresentam resultados
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coerentes com os experimentais, j:1 que não acusam delaminações até o nível de
carregamento que provoca üllha catastrófica da estrutura.
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Na Figura 4.18 ocorre m as primeiras faUws catastróficas e m torno de 0,25
mm de deslocamento. Segundo Tita (2003) as primeiras de laminações surgem nas
interfaces entre as lâminas orientadas a 0° e 90° mais próxiJnas do topo do laminado
e do aplicador de carga. Verifica-se então uma queda acentuada no valor da força
aplicada, mantendo-se praticamente constante até 0,50 mm de deslocamento, quando
ocorre m novas delaminações, que ocasio nam uma nova queda acentuada de força,
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iniciando-se em seguida o processo de carregamento de compressão que deverá ser
desconsiderado (TIT A, 2003). Nota-se que, sob o carregamento de t1exão , cada
lâmina tende a fletir de um modo diferente devido à sua inerente rigidel'., ocorrendo
desta fo rma um gradie nte de tensões na interface das lâminas, que tende a descoh1- las
promovendo assim a delaminação. Assim, quanto maior a diferença de rigidez e ntre
as lâminas, maior será o gradiente de tensões criado, o u seja, quanto maior for a
diferença entre as orientações das fibras de duas camadas adjacentes, maior sen1 a
probabilidade delas delaminarem.
Na Figura 4. 19 o critério de Hashin indica as primeiras falhas por compressão
da matriz ( CY2

+ CY3 < O) já sob um deslocame nto de aproximadamente 0,06 mm , nas

lâminas localjzadas próximas à região de aplicação do carregamento. Os critérios de
dclaminação apresentam resultados distintos, sendo novamente o Delam2 mais
conservador e o Delam4 o mais próximo dos dados experime ntais, j<l que acusa o
limiar das primeiras de lamin ações sob um deslocament o e m to rno de 0,18 rnm,
praticame nte coincidindo co m a mudança súbita da rig idez da estrutura na curva
experime nt al (Fig ura 4. 18). Todos os critérios

mostram que

as

prime iras

dclaminações surgem nas interfaces entre as lâminas orie ntadas a O" c 90'\ mais
próximas do topo do lam inado e do ponto de aplicação da carga, co ncordando co m
os experime ntos.
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Na Figura 4.20 observa-se a resposta mais "caótica", devido à seqüência de
e mpilhame nto . Segundo a Literatura, têm-se que as primeiras clelaminações ocorrem
entre as lâmi nas 0/90° e posteriormente entre as lâminas 0/45°. A presença elas
camadas orie ntadas a +/-45° adiciona um comportamen to não-linear à curva
apresentada, devido às te nsões de cisalhame nto no plano dessas lâminas. Tita (2003)
observou durante os e nsaios o surgime nto inic ial ele trincas verticais localizadas nas
camadas a 90°, bem como dclaminações entre as lâminas 0/90° mais próximas elo
topo c elo aplicador de carga, o que proporcionou a primeira redução ele carga
observada na Figura 4.20. Posteriormente, a partir ele 0 ,3 mm , constatou-se o início
da ocorrênc ia de delaminações entre as lâm inas 0/90° loca lizadas na reg ião inferior
do la minado c, após 0 ,6 mm , as delaminações entre as ca madas 0/45°. Após I ,O mm,
nota-se os efeitos do carregamento ele compressão, já discutido anteriormente.
A Figura 4.21 apresenta os resultados dos critérios ele falha. O critério de
Hashin indica as primei ras falha s por tração ela matriz ( 0'2

+ 0'3 > 0) , já sob um

des locamento de aproximadamente 0 ,06 mm, na primeira lâmina localizada na base
do laminado (orientada a +45}, co ntradizendo às observações experimentais, o nde
detectou-se as prime iras trincas nas lâminas mais próximas do topo elo laminaclo e da
aplicação do carregame nto. Os critérios de delaminação apresentaram resultados
semelhantes e ntre si quanto ao deslocame nto crítico das primeiras delaminações
(entre 0,08 e O, I O mm) , e todos acusam que as primeiras delaminações surgem nas
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interfaces entre as lâminas localizadas abaixo da LN, e mais próximas da base do
laminado,

discordando

anteriorme nte.

portanto

das

observações

experimentais

discutidas
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Capítulo 5

5 CONCLUSÕESESUGESTÕES

5.1

CONCLUSÕES

As superfícies de falha, geradas pelos diferentes critérios implementados,
indicam uma grande sensibilidade do material estudado à variação do termo ele
acoplamento entre as tensões normais cr 1 e cr2, pois observa-se que os critérios de
Tsa i Wu c Ho ffman, os quais diferem so mente pela estimativa deste termo de
acoplamento, apresentaram importantes diferenças em seus resultados. Nota-se que,
segundo o critério de Tsai Wu, a lâmina uniclirec ional elo material submetida ao
carrega mento biaxia l indicac..lo nas Figuras 4. I, sofre um acréscimo ou degradação
em sua resistência, de acordo com os sinais das tensões atuant es. Assim , no primeiro
e terceiro quadrant es (Figuras 4.la e 4. l c), as interações entre as tensões provoca m
um aumento na resistência c..lo material, enqu anto que nos c..l emais quadrantes ocorre
uma c..liminuição. Entre os critérios interativos mostrauos, o de Tsa i Hill é o que
apresenta a menor influência destas interações.
Com re lação às simulações numéricas elos e nsaios ele flexão três-pontos,
observa- se que o co mportamento elas amostras orientadas a [O] 10 foi be m
representado por todos os critérios avaliados, send o que os interativos de Tsai Wu e
Hoffmnn, principalmente para deslocamentos no limiar da falha da primeira lâmina,
apresentnram os resultados menos co nservadores e mais próximos dos resultados
experimentais. Nos casos elas amostras orientadas a [90] 10 e [0/90/0/90/0ls, obteve-se
resultados praticamente iguais em todos os critérios implementados, não havendo
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assim diferenças entre os crilérios interativos e não interativos. Nas amostras
[0/90/0/90/0]s, têm-se a falha inicial da lâmina mais externa orientada a 90°, sendo
portanto esta falha predominantemente da matriz polimérica, notando-se que a perda
da linearidade na curva carga-deslocamento (Figura 4.7) é mais acentuada após a
falha das fibras da lâmina mais externa, orientada a 0°. Nota-se no gráfico
representativo dos ensaios das amostras com orientações [+45/-45/+45/0/90] 5 (Figura
4.9) a predominância do comportamento não linear do material, principalmente após
2,5mm de deslocamento, causado pelas tensões de cisalhamento no plano nas
lâminas orientadas a +/-45°, sendo que os critérios de falhas da m:\xima tensão e
máxima deformação apresentaram os resultados mais próximos dos experimentais,
ou seja, falhas nas lâminas mais externas orientadas a +45°, por cisalhamento, sob
um deslocamento de aproximadamente 2,25mm. Porém, neste caso, primeirame nte
as simulações numéricas através do MEF devem ser executadas considerando-se esta
não-linearidade, alterando-se por exe mplo a matriz de rig idez ela estrutura a cada
incremento de carga e, além disso, verificar critérios de falhas que considerem e m
sua fo rmul ação efe itos ele não Hneariclacle dev ido à influênc ia d o c isa lha me nto no
plano, a fim ele re presentar ele forma mais adequ ada o comportamento ela estrutura ,
estando porém tal procedime nto além do escopo deste trabalho. Deve-se destacar que
ele uma fo rma geral , nos carregame ntos ele flexão analisados, todos os critérios
imple me ntados

apresentaram

resultados

coere ntes,

exceto

o

caso

[ +45/-

45/+45/0/90]s. Foi observado também pouca influê ncia elas interações entre as
te nsões no rmais a 1 c a 2. Porém, a presença do carregame nto combinado com a
flexão, simulados e discutidos no trabalho, evide nc io u os e fe itos destas interações,
tornando mais nítidas as cl iferenças e ntre os critérios cst udados.
F inalme nte, com relação às simulações numéricas dos ensaios experime ntais

r

ele interlaminar shear, excetuando-se o caso das amostras com e mpilhame nto +45/45/+45/0J 90zJs, onde tem-se a iJ1fluência não- linear elas camadas orientadas a +/ -45°,
nos demais casos estudados os critérios apresentaram resultados coerentes aos
experime ntos, com relação ao modo e locali zação das primeiras

d elamiJ~ações,

e

resultados variados quanto ao des loca me nto crÍiico à falha , mostrando-se o c ritério
Delam4, utilizado por Lee ( 1982), o

mais compatível com os resultados

experime ntais quanto a este deslocamento, e o critério Delam2, utilizado por
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Kermanidis et. al. (2000), o menos compatível, provavelmente por contabilizar a
intluência das tensões normais de compressão na direção 3 do material (ou seja,
quando cr3 <O) em sua formulação, eq. (2.3.43).

5.2

SUGESTÕES
Como sugestões para trabalhos fuluros, são propostas:
•

Estudar e implementar critérios ele falhas que contemplem os efeitos
da não-linearidade provocada pelas tensões de cisalhamento no plano ,
para a análise das amostras contendo lâminas orientadas a +/-45°,
considerando-se esta não-linearidade também nas simulações pelo

MEF;
•

Executar ensaios experimentais de corpos de prova sob carregamentos
biaxiais, podendo-se assim le vantar superfícies de fallu1 experimentais
c compan1-las aos resultados teóricos elos critérios de falha ;

•

Ap licar a metodologia apresentada e m estut.lo de caso semelhante
(tlexão três- pontos), porém utilizando -se materiais diferentes, corno
por exemplo matriz epóxi reforçada com fibras de vidro ;

•

Extrapolar o estudo para casos de es truturas mais complexas.
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