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Resumo
Zambrano, Habib. Efeito da tensão nominal no tamanho e forma da zona
plástica. Rio de Janeiro, 2007. 84p. Dissertação de Mestrado Departamento de Engenharia Mecânica, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
As estimativas do tamanho e forma da zona plástica, tradicionalmente usada
na Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE), são baseadas na suposição que o
fator de intensidade de tensões KI (ou KII ou KIII) é o único parâmetro necessário
para descrevê-las. Quando as zonas plásticas são obtidas a partir da solução de
Inglis para o campo de tensões em volta de um furo elíptico, ou da solução
completa de Westergaard para uma placa com uma trinca central, pode-se
observar que as estimativas tradicionais subestimam a localização da fronteira
elastoplástica. Isto acontece devido às estimativas tradicionais da zona plástica
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521473/CA

que não levam em consideração a influencia da tensão nominal no campo de
tensões. Como na maioria dos casos a tensão nominal atinge 80% da tensão de
escoamento do material é muito importante gerar estimativas melhoradas da zona
plástica em volta da ponta da trinca, as quais são apresentadas neste trabalho.

Palavras-chave
Mecânica da fratura, Tamanho da zona plástica, trincas

Abstract
Zambrano, Habib. On the Plastic Zone Size and Shape Dependence on
the Nominal Stress in Fracture Mechanics. Rio de Janeiro, 2007. 84p.
MSc. Thesis - Department of Mechanical Engineering, Pontifical Catholic
University of Rio de Janeiro.
The estimates of the size and shape of the plastic zones, traditionally used in
Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM), are based on the supposition that the
stress intensity factor (SIF) KI (or KII or KIII) is the only necessary parameter to
describe them. However, when the linear elastic stress analysis problem is solved
in an Inglis plate, or the cracked infinite plate is analyzed using the stresses
generated by the complete Westergaard function, it is verified that those
traditional estimates significantly underestimate the position of the elastoplastic
border. This happens because those solutions ignore the influence of the nominal
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521473/CA

stress on the stress field. However, as in most of the practical cases nominal
stresses of up to 80% of the yielding strength are used, it is worthwhile to generate
better estimates ahead for the plastic zones of the cracks, which are presented in
this work.

Palavras-chave
Fracture Mechanics, plastic zone size, cracks.
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Crack Opening Displacement.
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Crack tip Opening Displacement.

da/dN

Método de previsão de dano à fadiga (propagação de trinca).

MFLE

Mecânica da Fratura Linear Elástica.
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2a

Largura do furo elíptico em uma placa infinita.

2b

Comprimento do furo elíptico em uma palaca infinita.

a

Comprimento de trinca.

δa

Incremento de trinca infinitesimal.

α, β

Coordenadas ortonormais elíptico-hiperbólicas.

da
dN

Taxa de propagação de trinca.

dA

Incremento de área de trinca.

E

Módulo elástico.

ε

Deformação.

Δε

Amplitude das deformações.

fij (θ )

Uma função de θ.

f (a W )

Função adimensional.

G

Modulo de cisalhamento.

K

Fator de intensidade de tensões.

K I , K II , K III

Fatores de intensidade de tensões nos modos I, II e III de
carregamento, respectivamente.

Kc

Tenacidade à fratura.

K Ic , K IIc , K IIIc Tenacidade à fratura nos modos I, II e III de carregamento,
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respectivamente.
ΔK

Amplitude do fator de intensidade de tensões.

ΔK I

Amplitude do fator de intensidade de tensões em modo I.

Kt

Fator de concentração de tensões.

ΔKth

Fator de intensidade de tensões limiar.

K ab

Carga de abertura da trinca em termos de K .

N

Número de ciclos.

P

Carga.

Pe

Força externa.

ρ

Raio de curvatura da ponta da trinca.

σ

Tensão.

σ1, σ 2 e

σ3

Tensões nas direções principais.

σn

Tensão nominal.

σ max

Tensão máxima que atua numa dada seção (entalhada).

Δσ

Aplitude das tensões.

σ ij

Tensor de tensões.

σx

Tensão normal na direção x.

σy

Tensão normal na direção y.

σ r , σ θ e τ rθ

Tensões nas vizinhanças da ponta da trinca em coordenadas
polares.

σ α , σ β e τ αβ

Componentes da tensão em Coordenadas ortonormais elípticohiperbólicas.

SE

Tensão de escoamento do material.

Sut

Tensão de ruptura.

ux , u y

Deslocamentos nas direções dos eixos x e y, respectivamente.

ν

Coeficiente de Poisson.

θ

Ângulo.

τ xy

Tensão de cizalhamento em xy.

t

Espessura da placa.

x, y

Eixos coordenados locais na ponta da trinca.

Zp

Zona plástica.

Zp0

Tamanho da Zona plástica de Williams na direção θ = 0 .

Zp ( K I )

Zona pástica de Williams, usando Mises, em tensão plana
dividida por Zp0 .

Inglis
ZpMises

Zona plástica de Inglis usando Mises.

ZpWestergaard
Mises

Zona plástiva de Westergaard usando Mises.

ZpWilliams
Mises

Zona plástica de Williams usando Mises.

efeito da σ n
ZpMises

Zona plástica sumando σ n na componente σ y à solução de
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Williams, usando Mises.

