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RESUMO 

  

O presente trabalho procura definir conceitualmente um máquina de ensaio de fadiga em fios 

que visa apresentar uma contribuição sobre o estudo de vida útil de cabos condutores de energia 

elétrica. O estudo é baseado na análise de resistência à fadiga por flexão e  fretting  almejando o 

levantamento da curva de Wöhler ou S-N. 

Para avaliação da vida dos cabos condutores foi projetado uma bancada com objetivo de 

avaliar a interação fio a fio no lugar do cabo condutor inteiro. Com isso teremos uma análise 

particular de como é afetada a vida em fadiga em cada elemento do cabo. 

A bancada foi desenvolvida levando em consideração que os cabos de energia elétrica são 

submetidos à uma carga média de tração conhecida como EDS (Every Day Stress). O cabo a ser 

ensaiado será IBIS (CAA 397,5 MCM). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A fadiga nos cabos condutores depende de uma série de fatores, tais como: variações na carga 

de esticamento do cabo (carga média), geometria do grampo de suspensão, carga de aperto no 

grampo, carregamentos provocados pela vibração eólica, etc.  

Tais fatores podem levar cabos sob condições de carregamentos dinâmicos idênticos a 

romperem em períodos completamente distintos. Por este motivo, os fabricantes não costumam 

fornecer informações relativas à resistência a fadiga dos cabos condutores. Por outro lado, a 

quantificação da influência de cada uma destas variáveis é possível e pode levar ao 

desenvolvimento de técnicas de projeto e planos de manutenção mais apropriados que minimizem 

os riscos de falhas como as descritas acima, além de reduzir os custos de novas linhas. Nesse 

aspecto, a identificação da influencia desses fatores pode ser alcançada por meio de testes 

acelerados em laboratório a um custo relativamente baixo. 

Entre estes fatores o movimento de flexão alternado causado por ventos moderados é o maior 

causador de falhas. Nos cabos condutores aéreos o fenômeno da fadiga apresenta um componente 

adicional, o deslizamento dos cabos entre si, causados pela vibração aerodinâmica. Esse fenômeno, 

conhecido com fretting,  leva à perda de material no interior do grampo de suspensão. 

O desgaste no cabo condutor é mais acentuado na região interior do grampo que faz o suporte, 

o que faz com que a inspeção visual fique prejudicada, ou mesmo a aplicação de sensores para 

medir a tensão e controlar a falha. A localização da falha é feita por medição de alterações na 

temperatura, causadas pelo efeito Joule. Utilizando um termógrafo é possível verificar a 

temperatura dos cabos. Se alguns destes estiverem rompidos os outros estarão sobrecarregados e 

apresentarão maior temperatura. Este sistema de controle é necessário para se evitar apagões, este 

efeito pode ser falho devido a eventuais ventos que resfriam os cabos. 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A interação cabo vento é que gera a solicitação dinâmica assim, sendo este o principal fator a 

ser levado em consideração nos estudos de resistência de linhas de transmissão, assim como a vida 

remanescente do condutor é de particular interesse para a área de manutenção das linhas. A ruptura 

do cabo tem início com a interseção entre as diversas partes metálicas as quais os cabo tem contato 

tais como, grampos, espaçadores, amortecedores e em especial os próprios fios que compõem o 
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cabo. Após o início da trinca há uma menor eficiência elétrica. Em cabos de alumínio, a propagação 

da trinca pode chegar até o ponto de ruptura. Cabos com alma de aço também podem vir a se 

romper eventualmente, mas apenas com os rompimento de todo o condutor. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho é de natureza projetista e visa apresentar uma contribuição ao estudo de 

efeitos na resistência fadiga levando em consideração os seguintes fatores: atrito fio a fio, mudança 

de angulação de contato nos fios, mudança na tensão aplicada aos mesmos. 

Em particular, o trabalho trata da curva de durabilidade (curva de Wöhler ou S-N) da 

montagem do CABO IBIS, levando em consideração 2 dos seus 48 $$$ cabos, bem como análise do 

efeito da tensão média e características associadas ao aspecto e posicionamento das falhas 

produzidas nos testes. No primeiro momento faremos o dimensionamento do mecanismo que 

simula os esforços nos cabos condutores. Desta forma os mecanismos serão projetados visando vida 

em fadiga infinita, afim de evitar que ocorra a falha destes antes de os cabos falharem. Em um 

trabalho seguinte será construído um protótipo e então, poderá ser feito os testes de fadiga, e a 

validação do equipamento. 

Os dados preliminares obtidos trarão novas e imprescindíveis informações acerca do 

fenômeno de fadiga sobre condições de fretting em cabos condutores. Tais dados, associados a 

novas pesquisas propiciarão descobertas no sentido de esclarecer melhor as ocorrências de falhas 

nos cabos, elementos básicos que compõem o sistema de distribuição e transmissão aéreo de 

energia elétrica no Brasil. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

O Plano Decenal 2019 apresentado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE mostra uma 

previsão de crescimento no período de 2010 a 2019, para a Rede Básica (sem as linhas de 138 kV), 

de 36.797 km. Estes dados demonstram que o sistema elétrico brasileiro está em plena expansão e 

necessitará de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para que possa garantir o aumento da 

qualidade e a confiabilidade da energia ofertada. 
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Os cabos condutores são os equipamentos que merecem mais atenção em uma linha de 

transmissão. Responsáveis por 40% dos gastos, possuem vida útil aproximada de 50 anos. A maior 

parte das linhas de transmissão brasileiras são de uma época em que o país não dispunha da 

tecnologia que temos hoje. A maioria era baseada na norma alemã VDE (DIN VDE 210, 1960), 

diferente da NBR 5422 que dita como deve concebida os cabos em uma linha de transmissão 

atualmente. 

Diversos apagões ocorreram no Brasil por falha de cabos condutores, gerando milhões de 

reais em prejuízos para indústria. Pode-se citar o apagão ocorrido em 2004, deixando 127.342 

unidades consumidores sem energia por 33 horas seguidas, cerca de 636.000 habitantes ficaram sem 

acesso à energia elétrica. Nessa situação ocorreu o rompimento do condutor 397,5MCM – IBIS. O 

pior caso ocorreu em 2001. Na ocasião, um cabo condutor se rompeu, devido aos efeitos da 

vibração eólica, deixando 11 estados da federação sem energia. Por este fato 13 das 18 turbinas da 

hidrelétrica de Itaipu foram desligadas, o prejuízo foi estimado em 100 milhões de reais, sem contar 

as perdas humanas, que são imensuráveis. 

Pelo que já foi apresentado, esse trabalho justifica-se para melhor compreender os eventos 

que podem levar à falha em linhas de transmissão, em especial isolar o fator fretting que ocorre 

entre os cabos de um mesmo condutor. O estudo do atrito fio a fio visa isolar um importante 

componente no início da trinca, já que os condutores utilizados contem $$ fios a $$ de alumínio, o 

atrito entre os cabos é o principal fator de falha nos condutores elétricos e é parco a análise fio a fio 

na literatura atual. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

2.1. FADIGA 

 

2.1.1. CONCEITO DE FADIGA    

   

A fadiga de um metal é definida como um fenômeno de enfraquecimento quando este está 

submetido a cargas dinâmicas ou repetidas. Os materiais metálicos quando submetidos à ação de 

esforços cíclicos rompem-se sob tensões muito inferiores daquelas obtidas nos ensaios estáticos de 

tração e compressão, isto se deve ao fato que a ruptura que ocorre nestas condições dinâmicas de 

aplicação de esforços é conhecida como ruptura por fadiga, a qual acontece após um tempo 

considerável do material em serviço.  

Na década de 1850, o engenheiro alemão, August Wöhler, realizou os primeiros estudos sobre 

o comportamento de materiais metálicos submetidos a esforços cíclicos, que dentre os resultados 

obtidos nos ensaios realizados está um gráfico que relaciona a tensão versus o número de ciclos até 

a fratura do material, chamado de “Curva de Wöhler”, e que ainda hoje é largamente utilizada no 

meio técnico científico, sendo a referência básica para os ensaios de fadiga realizados em 

laboratório.   

 

2.1.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE FADIGA 

  

O processo de fadiga que pode ocasionar a ruptura da peça submetida a tensões dinâmicas, 

pode ser divido em três etapas básicas: i) nucleação da trinca, ii) propagação da trinca, ou 

crescimento macroscópico, iii) ruptura final. A Figura 2.1 apresenta o fluxograma do processo de 

fadiga.  

  

  

 

Figura 2.1.2–1Fluxograma do processo de fadiga 

  
  
  
  
  
  
  
  

Nucleação  
Crescimento  
Microscópico  

Crescimento  
Macroscópico  Ruptura final  

Vida à fadiga  

Período de Iniciação  Período de propagação  
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A primeira etapa, isto é a nucleação da trinca, consiste no início da trinca seguido pelo 

crescimento não perceptível ao olho nu. As trincas têm início em regiões de alta concentração de 

tensão ou regiões de baixa resistência local, entre as quais se destacam os defeitos de superfície, 

como ranhuras, pequenas trincas de usinagem, pontos de corrosão, mau acabamento superficial ou 

pontos que sofreram deformação localizada e principalmente, formas que compõem cantos em 

ângulos retos ou entalhes resultantes de falhas de projetos e os defeitos internos tais como, 

contornos de grão, porosidade acentuada e solidificação. As Figuras 2.2 e 2.3 mostram, 

respectivamente, os elementos de nucleação de trincas em componentes sujeitos à esforços cíclicos 

e concentradores de tensão.   

  

 

Figura 2.1.2–2 Elementos de nucleação de trincas em componentes sujeitos aos esforços cíclicos 

 

  

 

Figura 2.1.2–3 Elementos de nucleação de trincas em componentes com concentradores de tensão 
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A propagação cíclica é a segunda etapa do processo de fadiga. Inicialmente, devido a 

concentração local de tensão causada pelas imperfeições internas da peça, ocorre uma deformação 

plástica causada pela ação de tensão cíclica, mesmo com a tensão nominal abaixo do limite elástico 

do material, propiciando uma deformação localizada e favorecendo o crescimento de uma pequena 

trinca. A figura 2.4 mostra o processo de avanço de trinca por fadiga onde é possível observar que a 

concentração de tensão (tração) na ponta da trinca favorece o deslizamento de planos de 45° com o 

plano da trinca. Além disso, em resposta à deformação plástica localizada, a ponta da trinca torna-se 

curva com a aplicação de tensões de tração, sendo que na recuperação da tensão (ou tensão de 

compressão), a ponta é comprimida, formando novamente uma ponta aguda. Deste modo, o 

processo é repetido em cada ciclo de tensão, com um avanço relativo do comprimento da trinca de 

∆a, a cada novo ciclo.  

 

Figura 2.1.2–4 Processo de avanço de trinca por fadiga, (Garcia, 2000 - modificado) 

  

 

A trinca em fadiga avança de maneira cíclica, e a cada novo ciclo de tensão ou etapa de 

abertura ou fechamento, deixa na macroestrutura da superfície de fratura, marcas características que 
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podem ser observadas ao microscópio eletrônico, chamadas de marcas de praia (beach lines). Essas 

marcas apresentam-se curvadas em relação a origem da falha, permitindo dessa forma, 

investigações que conduzam a identificação do início do processo de fratura. Pode-se observar que 

de maneira geral nas marcas de praia, as bandas mais claras representam uma propagação 

basicamente plana, já as mais escuras, correspondem a uma propagação mais tortuosa e, portanto 

mais rugosas. É notório que as bandas mais claras representam níveis de tensões mais baixos, e que 

as bandas mais escuras, níveis de tensão mais elevados. Ressalta-se que as dezenas ou centenas de 

estrias se encontram dentro das marcas de praia.   

 

 

Figura 2.1.2–5 Área da ruptura catastrófica 

 

A terceira e última etapa é a ruptura final, ocorre quando é atingido o valor crítico do 

comprimento da trinca, ac, momento em que a seção transversal da peça remanescente não suporta a 

carga aplicada. A ruptura poderá apresentar características dúcteis ou frágeis, dependendo do 

material e dos níveis de tensões aplicadas. Vale ressaltar que a ruptura por fadiga pode ocorrer sem 

aviso prévio, já que, por vezes, as trincas não podem ser identificadas a olhos nus. As Figuras 2.5 e 

2.6 ilustram a representação de processo de fratura por fadiga cujo material é aço, mostrando o 

início da trinca (normalmente na superfície), a área de propagação da trinca de fadiga (marcas de 

praia) e a área da ruptura final.  
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Figura 2.1.2–6 Representação de um processo de fratura por fadiga em aço 

  

 

  

  

2.1.3. DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS DOS CICLOS DE TENSÃO 

  

A fadiga só se manifesta numa peça se a tensão aplicada for dinâmica, isto é, variar com o 

tempo, assim, um ciclo de tensão de fadiga traduz a variação da tensão aplicada com o tempo ou 

com o número de ciclos de aplicação da carga. Os principais tipos de ciclos de tensão de fadiga 

podem se dividir em dois grandes grupos: ciclos com amplitude de tensão constante, tais como 

alternado, repetido e pulsante, e ciclos com amplitudes de tensão variável, quais sejam, blocos e 

irregular ou aleatório. (Moura Branco, 1985).  

As tensões aplicadas podem ser axial (tração-compressão), de flexão (dobramento) ou de 

torção (carga rotativa).   

Para apresentação dos gráficos dos ciclos citados, inicialmente pode-se imaginar um eixo 

rotativo funcionando a velocidade constante e sem sobrecarga, este caso se aproxima a um ciclo 

alternado de aplicação de tensão na forma senoidal, o qual pode ser visto na Figura 2.7 (a). Para este 

tipo de ciclo de tensão, as tensões máximas (picos) e mínimas (vales) são iguais em valor absoluto, 

sendo que, as tensões de tração são consideradas positivas, e as de compressão, negativas. Na 

Figura 2.7 (b) é apresentado um ciclo de tensão que se repete em torno de uma tensão média (σM), 

chamado de repetido, no qual os valores de tensão máxima (σmáx) e da tensão mínima (σmin) não são 
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iguais. Este ciclo pode se deslocar na direção do eixo das ordenadas, situando-se totalmente no 

campo da tração ou de compressão, ou em situações em que as tensões máximas e mínimas tenham 

sinais opostos.  Observando-se a solicitação das molas da suspensão de veículos que trafegam em 

estradas não pavimentadas, bem como, das asas de um avião, sobrecarregadas por corrente de 

vento, tem-se a variação do ciclo de tensão irregular ou aleatória, como pode ser observado na 

Figura 2.7 (c).  

 

Figura 2.1.3–1 Tipos de tensões cíclicas em fadiga: (a) Tensão Alternada Reversa; (b) Tensão Repetida Flutuante e (c) Tensão 

Irregular Aleatória 

 

Na figura 2.8 (c) é apresentado o ciclo no qual a amplitude da tensão aplicada varia por 

blocos, que consistem em uma sucessão bem definida de ciclos de tensão. Cada bloco é 

caracterizado por um determinado número de ciclos, tensão máxima e mínima.   
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Figura 2.1.3–2 Tipos de tensões cíclicas em fadiga: (a) Tensão Alternada Reversa; (b) Tensão Repetida Flutuante e (c) Tensão 

Irregular Aleatória, (Garcia, 2000 - modificado) 

 

Complementando a análise dos gráficos apresentados acima, pode-se constatar que no eixo 

das ordenadas tem-se a tensão aplicada, e no eixo das abscissas tem-se os ciclos ou tempo. Uma 

solicitação a amplitude de tensão constante é constituída por N ciclos com a mesma onda, Figura 

2.8 (a), o que não acontece no caso de solicitações a amplitude de tensão variável, Figuras 2.8 (c) e 

2.8 (d).  A relação entre o tempo e o número de ciclos é dada pela equação:  

 

   𝑓 =
𝑁

𝑡
       (2.1)  

 

Na qual, f é a frequência de aplicação da carga em ciclos por segundo ou ciclos por minutos, 

N é o número de ciclos e t é igual ao tempo correspondente ao número de ciclos em segundo ou 

minutos.  
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O ciclo de tensões é definido por uma função chamada de onda de tensões que pode ter várias 

formas tais como, senoidal, linear ou triangular, trapezoidal, exponencial, parabólica, dentre outras. 

A onda senoidal é muito comum, e é dada pela equação:  

  

𝜎 =  𝜎𝑚á𝑥 𝑠𝑒𝑛 2𝜋𝑡 𝑓        (2.2)  

  

A amplitude da tensão em um ciclo de tensões é definida como a diferença entre a tensão 

máxima (σmáx), ou tensão mínima (σmín), e a tensão média (σM). Portanto, a tensão média (σM) é 

igual a semi-soma da tensão máxima (σmáx) com a tensão mínima (σmín),  

   

𝜎𝑀  =  
𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
  

 

Nas Figuras 2.7 (a) e (b), a amplitude de tensão ou tensão alternada (Sa) é 

igual a:  

  

(2.3)  

𝜎𝑎  =  
𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
  

  

E a variação de tensão é duas vezes a amplitude, assim tem-se:  

  

           (2.4)  

𝜎 =  2 𝜎𝑎 =   𝜎𝑚á𝑥 –  𝜎𝑚í𝑛     (2.5)  

  

Constata-se ainda que, no ciclo de tensões alternado, a tensão média (σm) é nula e a tensão 

máxima (σmáx) é igual a tensão mínima negativa (–σmín). Já no ciclo repetido, a tensão média 

(σM) é diferente de zero, podendo ser de tração ou compressão. No caso específico onde a tensão 

mínima (σmín) é nula, o ciclo é chamado pulsante. A tensão média (σM) é normalmente 

quantificada pela razão R definida pela equação:  
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                                                           𝑅 =
 𝜎𝑚í𝑛

𝜎𝑚á𝑥
                                                       (2.6)  

 

Conclui-se portanto que, no caso de um ciclo alternado de tensões, onde os valores absolutos 

da tensão máxima e mínima são iguais, tem-se que R = - 1, e no repetido ou flutuante, R = 0.   

  

2.1.4. CURVA DE WÖHLER OU CURVA S-N  

  

Durante as décadas de 1850 e 1860 o engenheiro August Wöhler realizou pesquisas sobre 

eixos de trens que estavam sujeitos a flexão rotativa. Dentre os principais resultados obtidos, 

destacam-se: i) determinação da curva de tensão aplicada em função do número de ciclos 

necessários para que ocorra a ruptura do material, intitulada na literatura técnica como Curva de 

Wöhler ou Curva S-N (S-stress e N-number of cycles); ii) identificação de uma tensão limite de 

resistência à fadiga para aços.   

E mesmo depois de mais 150 anos destas descobertas, a forma mais utilizada para apresentar 

os resultados dos ensaios de fadiga continua ser a Curva de Wöhler.  

  

 

 

 

2.2. DETERMINAÇÃO DA CURVA S-N 

  

O método para obtenção das curvas S-N de maneira geral, consiste em registrar o número de 

ciclos até a ruptura dos corpos-de-prova de mesmo material, submetidos a diferentes tensões 

aplicadas, ensaiados em condições idênticas de tratamento térmico, acabamento superficial e 

dimensional. Cada corpo de prova é submetido a uma determinada amplitude de tensão ou tensão 

alternada que se mantém constante durante todo o ensaio e termina quando o corpo de prova é 

rompido ou quando se exceder um determinado número de ciclos muito longos (107 ou 108 ciclos).   

A curva S-N básica é obtida quando a tensão média é zero; isto é, a tensão mínima é 

compressiva com |σmin| =|σmáx|, ou seja, a razão de carregamento é R = -1.  
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Segundo Garcia (2000), como procedimento inicial, submete-se o corpo de prova a um ciclo 

de tensões com uma tensão máxima geralmente elevada, quase sempre a uma tensão de 2/3 do 

limite de resistência à tração do material ensaiado. Repete-se esse procedimento com outros corpos-

de-prova, diminuindo-se gradativamente a tensão aplicada.   

A tensão inicialmente aplicada é diminuída até que se atinja uma tensão máxima onde não 

haja a ruptura do corpo-de-prova. Após obter a tensão máxima sem ruptura, aumenta-se a tensão 

gradativamente nos demais corpos-de-prova, até se conseguir a máxima tensão correspondente ao 

patamar, que será a tensão limite de fadiga do material (σ
f0).  

A Figura 2.9 apresenta curvas S-N esquemáticas para um aço macio e uma liga de alumínio.   

 

Figura 2.2–1 Curvas S-N esquemáticas para um aço maciço e uma liga de alumínio 

 

Observa-se que o eixo das abscissas, que corresponde ao N, possui duas regiões bem 

definidas. A primeira na qual Nr < 104 - 105, é chamada de zona de fadiga de baixo número de 

ciclos. Nesta zona as deformações na peça são predominantemente plásticas e muitos ensaios são 

feitos com extensão plástica controlada em vez de carga ou tensão controlada. Na segunda região, 

onde Nr > 104 -105, quanto maior a tensão (σ), menor o número de ciclos aplicado (Nr). Em alguns 

materiais, como os aços e o titânio, a curva S-N torna-se horizontal para uma determinada tensão 

limite (σf0), que funciona como assíntota da curva. Para tensões abaixo desta tensão limite, 

denominada tensão limite de fadiga, o material poderá provavelmente suportar um número infinito 

de ciclos sem romper.  
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Entretanto, este comportamento não pode ser generalizado porque em muitos metais não 

ferrosos, como o alumínio, magnésio e ligas de cobre, a curva S-N tem uma inclinação que decresce 

gradualmente com o número de ciclos de ruptura. Estes materiais não têm um limite de fadiga 

verdadeiro porque a curva S-N nunca se torna horizontal.  

Chama-se resistência à fadiga, a tensão alternada σa ≡ S que aparece nas ordenadas da curva 

S-N, Figura 2.9. A resistência à fadiga defini-se portanto, sempre em relação a uma determinada 

duração ou número de ciclos até a ruptura, exceto para a tensão limite de fadiga que corresponde a 

uma duração provavelmente infinita. Nos materiais que não tenham limite de fadiga verdadeiro 

pode definir-se uma tensão limite de fadiga para 108 ciclos, Figura 2.9, (Moura Branco, 1985).  

Segundo Dowling (1999), através dos dados experimentais de um ensaio de fadiga uniaxial 

gera-se o gráfico S-N em escala log-linear, cuja curva pode ser aproximadamente representada pela 

seguinte equação:  

  

                                           𝜎𝑎  =  𝑆𝑎 =  𝐶 +  𝐷 𝑙𝑜𝑔 𝑁𝑓                                 (2.7) 

  

  Na qual C e D são parâmetros constantes do material. Este gráfico também pode ser 

apresentado em escala log-log onde a equação linearizada é:  

  

                                                    𝜎𝑎 =  𝑆𝑎 =  𝐴 𝑁 𝐵𝑓                                          (2.8) 

  

Uma segunda equação frequentemente usada é:  

  

                                                      𝑆𝑎 =  𝑆′𝑓 (2 𝑁𝑓 )𝑏                                             (2.9)  

  

Os parâmetros constantes do material podem ser obtidos através das seguintes fórmulas:    

 

                                                        𝐴 =  2 𝑏 𝑆 ′𝑓                                                           (2.10) 
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                                                             𝐵 =  𝑏                                          (2.11) 

  A equação 2.8 pode ser escrita na sua forma mais conhecida, chamada de relação de 

Basquin:  

  

                                                         
∆𝜎

2
=  𝜎𝑓(𝑁𝑓)𝑦                                    (2.12) 

 

Onde   ∆𝜎  é a amplitude tensão, Nf é o número de ciclos de vida, σ'
f é o coeficiente de 

resistência à fadiga e γ é o expoente de resistência a fadiga.  

  

2.2.1. FATORES QUE INFLUENCIAM A CURVA S-N 

  

A curva S-N é traçada a partir dos resultados de ensaios realizados em corpos de prova 

padrão, em ambiente de laboratório. Portanto, as resistências à fadiga ou os limites de fadiga 

obtidos nestes ensaios devem ser modificadas para considerar, em seus valores finais as diferenças 

entre os corpos de prova e a peça real que está sendo projetada. Dentre os fatores de redução da 

resistência à fadiga obtida em laboratório destacam-se: fator de acabamento superficial (ka), fator da 

escala (kb), fator de carga (kc), fator de temperatura (kd) e fator para outros efeitos (ke). Assim, a 

tensão limite de fadiga da peça real (Se) pode ser obtida através da equação 2.13:  

                                             𝑆𝑒 =  𝑘𝑎 𝑘𝑏 𝑘𝑐 𝑘𝑑 𝑘𝑒 𝑆 ′𝑒                                          (2.13)  

  

2.2.1.1. FATOR DE ACABAMENTO SUPERFICIAL (KA)   

  

O fator ka é função do acabamento superficial e do nível de resistência da peça, o qual poderá 

ser obtido através da equação 2.14:  

                                                       𝑘𝑎 =  𝑎 𝑆𝑢𝑡                                          (2.14) 

  

Sendo que Sut é igual a resistência a tração do material e os valores de a e b podem ser obtidos 

da tabela 2.1   
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Tabela 2.1 – Fator de Acabamento Superficial (Shigley, 1989 - modificado)  

Tipo de Superfície  Fator a (MPa) Expoente b  

 

Retificada (Ground)   1.58            -0,085  

Maquinada/laminada a frio          4,51           -0,265     

(Machined or cold-drawn)   

Laminado a quente *hot-rolled)  57.70         -0,718  

Forjada (as forged)              272         -0,995  

 

  

2.2.1.2. O FATOR DE ESCALA (KB)  

  

O fator kb é função da dimensão da peça. Segundo Shigley (1989), os valores abaixo poderão 

ser utilizados:   

2.2.1.3. PEÇAS SUBMETIDAS A TORÇÃO E FLEXÃO ROTATIVA:  

- Para 2,8 mm ≤ d ≤ 51 mm  

 

                                                                𝑘 = (
𝑑

7,62
)−0,1133                               (2.15)  

 

- Para diâmetros maiores kb ≈ 0,60 a 0,75  

 Peças submetidas esforços axiais:  

- Para peças sujeitas a esforços axiais, não existe o efeito referente a dimensão da peça e, 

portanto kb = 1.  

  

2.2.1.4. O FATOR DE CARGA (KC)   

  

O fator kc é função do tipo de carga aplicada. Assim, segundo Shigley (1989), os valores 

abaixo poderão ser utilizados:  

kc = 0,923       carga axial    Sut ≤ 1520 MPa  
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kc = 1       carga axial    Sut > 1520 MPa  

kc = 1       flexão       

kc = 0,577      torção e cisalhamento  

  

2.2.1.5. O FATOR DE TEMPERATURA (KD)   

  

O fator kd é função da temperatura de trabalho da peça. Assim, segundo Shigley (1989), este 

fator poderá ser obtido a partir da seguinte equação:  

 

                                                                  𝐾𝑑 =
𝑆𝑡

𝑆𝑟𝑡

                                                           (2.16)  

 

Em que, ST é igual a resistência à temperatura de operação e SRT é igual a resistência à 

temperatura ambiente, os quais poderão ser obtidos na Tabela 2.2 a seguir:  

Tabela 2.2.1.5-1 Fator de Temperatura (Shigley,1989 - modificado) 

Temperatura ° C  ST/SRT 

 

20  1,000   350  0,943  

50  1,010  400  0,900  

100  1,020  450  0,840  

150  1,025  500  0,766  

200  1,020  550  0,670  

250  1,000  600  0,546  

300  0,975    

  

2.2.1.6. TENSÃO LIMITE DE FADIGA DE ENSAIO (𝑺’𝒆 )   

 

𝑆’𝑒 = 0,504 Sut     𝑆𝑢𝑡 ≤ 1400 MPa  

𝑆’𝑒 = 700 MPa     𝑆𝑢𝑡 > 1400 MPa  

  

 

2.2.1.7. EFEITO DA TENSÃO MÉDIA SOBRE A VIDA EM FADIGA 
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A tensão média é um dos fatores que influenciam a resistência à fadiga e portanto deve ser 

avaliada com critério. Na literatura, a maioria dos resultados experimentais de resistência à fadiga 

encontrados foi determinado para condições de ciclo alternado de tensões, em que a tensão média é 

igual a zero. Porém, frequentemente podem ocorrer situações em que, embora haja um ciclo reverso 

de aplicação de tensões, a tensão média não é nula. Para carregamentos com tensão média diferente 

de zero, as curvas de resistência à fadiga sofrem alterações significativas.   

A influência da tensão média sobre a resistência a fadiga é apresentada qualitativamente na 

figura 2.10. Segundo Garcia (2000), observa-se no gráfico a que a tensão máxima é apresentada em 

função do número de ciclos, N, para vários valores de R, (𝑅 =  
𝜎𝑚í𝑛

𝜎𝑚á𝑥
 ) e que à medida que R se 

torna maior e positivo, o limite de resistência a fadiga aumenta. No gráfico b, a amplitude de 

oscilação (σa) é função de N, para diferentes valores de tensão média. Nota-se que, a medida que a 

tensão média aumenta, a amplitude livre de oscilações decresce.  

 

 

Figura 2.2.1.7–1 Influência: a) da razão de tensão e b) da tensão média, para o ensaio de fadiga - (Garcia, 2000 - modificado) 

 

Os primeiros estudos para estabelecer o efeito da tensão média nas propriedades à fadiga do 

material foram iniciados por Goodman em 1899, e a partir de então, várias outras teorias 

procuraram traduzir matematicamente os resultados experimentais que se analisava esse efeito, 

dentre elas se destacam Gerber e Soderberg. Essas teorias podem ser observadas através da Figura 

2.11, influência da tensão média na tensão limite de fadiga e das respectivas equações das curvas, 

2.17 (Goodman), 2.18 (Gerber) e 2.19 (Soderbeg).  
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Figura 2.2.1.7–2 Influência da tensão média na tensão limite de fadiga 

   

Equação de Goodman:   𝜎𝑎𝑟 =
𝜎𝑎

(1−
𝜎𝑚

𝜎𝑢𝑠
) 
                                               (2.17);  

 

Equação de Gerber:    𝜎𝑎𝑟 =
𝜎𝑎

1−(
𝜎𝑚

𝜎𝑢𝑠
)

2             (2.18);                       

 

 Equação de Soderbeg:   𝜎𝑎𝑟 =
𝜎𝑎

(1−
𝜎𝑚

𝜎𝑦
) 
             (2.19) 

 

A Figura 2.11 apresenta o gráfico da amplitude da tensão limite de fadiga σ
a em função da 

tensão média. Nas equações 2.17, 2.18 e 2.19, σm é a tensão normal média, σar é o limite de fadiga 

para σm 
= 0, σy é o limite de escoamento e σUS é o limite de resistência.  

Segundo Moura Branco (1985), para análise comparativa entre os três modelos, as curvas 

poderão ser representadas pela seguinte equação:  

 

     𝑆𝑎 = 𝜎𝑎 = 𝜎𝑎𝑒𝑞 =
𝜎𝑎

(1−
𝜎𝑚

𝜎𝑢𝑠
) 
                   (2.20) 
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Onde x é igual 1, para a reta de Goodman, x é igual a 2, para a curva de Gerber e σaeq é a 

tensão limite de fadiga no ciclo alternado, com σm = 0. Nesta equação, para a reta de Soderbeg, σrt 

deverá ser substituída pela tensão de escoamento.  

Estes diagramas têm por finalidade verificar se um determinado ciclo de tensões pode 

provocar falha do material. Nessa análise, se um ponto representativo do ciclo de tensões ficar no 

interior destes diagramas, não haverá ruptura por fadiga e consequentemente ficando fora, haverá 

ruptura.   

De maneira geral, o meio técnico científico define que nos materiais dúcteis os resultados 

experimentais aproximam-se geralmente da curva parabólica, porém devido a dispersão dos 

resultados e facilidade de utilização, prefere-se a relação linear no dimensionando. A reta de 

Soderberg dá a margem de segurança mais alta no dimensionamento (tensão limite de fadiga mais 

baixa), sendo a mais utilizada, por ser definida até a tensão de escoamento, traduzindo mais perto o 

comportamento real do material.  

 

2.3. LIMITES DE RESISTÊNCIA À FADIGA 

  

No que se refere a resistência à fadiga do condutor, duas diferentes abordagens são 

frequentemente utilizadas:  

i) Abordagem do Dano Acumulativo (Cumulative Damage Approach), na qual, a evolução 

do processo de fadiga aumenta gradativamente a cada ciclo de vibração durante a vida 

útil do condutor, até a ocorrência da ruptura. Parte-se da premissa que esta acumulação é 

linear, utilizando a Teoria de Miner. Nesta teoria são feitas considerações probabilísticas 

quanto à recorrência de ventos que ocasionam vibração e, quanto às curvas de resistência 

à fadiga do condutor (curva S-N ou de Wölher). Assim, são calculadas tensões seguras a 

partir da definição de uma vida útil do condutor considerada aceitável; 

ii) Abordagem do Limite de Resistência (Endurance Limit Approach), na qual considera-se 

que a manutenção dos níveis de vibração abaixo de determinados limites proporciona 

uma vida infinita ao condutor, isto é, as tensões seguras são determinadas de forma que 

estes limites não sejam ultrapassados.  

As abordagens citadas acima foram concebidas a partir de resultados de ensaios de fadiga e, 

portanto são igualmente aceitas no meio técnico científico, sendo que a Abordagem do Dano 

Acumulativo possibilita considerar a variação da vibração do cabo ao longo do tempo, isto é, 
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períodos com pequena, grande ou até mesmo sem qualquer vibração. Já a Abordagem do Limite a 

Resistência pode ser considerada como um caso da Abordagem do Dano Acumulativo, na qual a 

vida útil estimada do condutor tende ao infinito e, portanto é mais conservativa.  

  

2.3.1. LIMITE DE SEGURANÇA DA CIGRE – ABORDAGEM DO DANO 

ACUMULATIVO 

 

A metodologia proposta pela CIGRE foi definida a partir de uma curva proposta pelo Comitê 

de Estudos de Linhas Aéreas (SC 22), intitulada Safe Border Líne, a qual foi obtida da compilação 

de vários resultados de ensaios de fadiga, realizados em cabos e fios de alumínio e liga, em diversos 

laboratórios do mundo. Assim, ela apresenta o menor número de ciclos permitido para diversos 

níveis de tensão, isto é, uma estimativa conservadora da vida útil dos cabos e/ou fios, tendo em 

vista que ela foi concebida para ficar abaixo da série de resultados obtidos nos ensaios citados. A 

Figura 2.12 ilustra a curva Safe Border Line, bem como as demais curvas compiladas pela CIGRE.  

  

 

Figura 2.3.1–1 Curva Safe Border Line, bem como as demais curvas compiladas pela CIGRE 
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Esta curva pode ser representada pela seguinte equação:  

  

𝜎𝑎  =  𝐴𝑁𝑏                 (2.21) 

  

Onde σa é a tensão dinâmica em MPa, N é a vida em ciclos e A e b são constantes valores 

diferenciados para cabos com uma ou mais camadas de fios de alumínio.   

2.3.2. LIMITE DE SEGURANÇA DO EPRI E IEEE– ABORDAGEM DO LIMITE 

DE RESISTÊNCIA 

A metodologia proposta pelo EPRI (1979) considera que quando o valor de tensão dinâmica 

tende ao “limite de resistência à fadiga”, isso indica que o valor do número de ciclos até a ruptura é 

elevado, garantindo uma vida extensa ao cabo. A Tabela 2.4 apresenta os limites de resistência de 

acordo com o número de camadas de fios de alumínio do cabo.  

   

Tabela 2.3.2-1 Limites de Resistência a Fadiga do EPRI 

Número de Camadas de 

Fios de Alumínio do Cabo 

Condutor 

 

Limite de Resistência (Mpa) 

   1  22,5  

> 1   8,5  

  

As metodologias EPRI e IEEE possuem o mesmo princípio, isto é, se a deformação do cabo 

medida no ponto à 89 mm, a partir do último ponto de contato cabo/ grampo, não for superior aos 

limites propostos pelas respectivas metodologias, isto significa que, o cabo não apresentará 

problemas decorrentes à vibração eólica. No caso do IEEE este limite é 150 µε (microstrains) pico a 

pico.  
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2.3.3. TEORIA DE ACÚMULO DE DANO – TEORIA DE MINER   

  

A ação do vento sobre as linhas de transmissão provoca oscilação nos cabos condutores ao 

longo de sua vida útil, e, portanto além da tensão estática de estiramento, o cabo está sujeito a uma 

diversidade de solicitações oriundas de vários níveis de vibração, sendo que cada nível possui 

número de ciclos diferentes. É normalmente aceito que a deterioração dos materiais é cumulativa. 

Assim, é possível definir uma função D que descreva a deterioração gradativa do material sujeito a 

vibração. Essa função assumirá valores que variam de 0 a 1, ou seja, o valor 0 se refere ao início da 

vida do cabo condutor e o valor 1 se refere ao instante da ruptura, o final da vida útil do material.  

Portanto, a fração de vida do material é igual 
𝑛𝑖

𝑁𝑖
 . 

A Teoria de Miner, também chamada de Palmgren-Miner define que a ruptura por fadiga do 

material é esperada quando o somatório das frações de vida é 1, ou seja, quando 100% da vida é 

exaurida (Citado por Dowling, 1999). Essa teoria apresenta um modelo matemático no qual a 

função “D” é linear e independe da sequência de aplicação dos diversos níveis de tensões, bem 

como é válida para qualquer nível de tensão.  

A equação 2.22 apresenta a função “D”, segundo Miner.  

  

𝐷𝑖 =  
𝑛𝑖

𝑁𝑖
      (2.22)  

Onde:  

• σ1, σ2, σ3 ... σi são os valores dos diferentes níveis de tensão dinâmica a que os condutores 

estão sujeitos no campo;  

• n1, n2, n3, ni são as quantidades de ciclos para os respectivos níveis de tensão obtidas em 

campo;  

• N1, N2, N3, Ni são as quantidades de ciclos na curva S-N, correspondente a σ1, σ2, σ3 ... σi;  

• D é igual ao valor do dano.  

 Ensaios realizados para comprovar a Teoria de Miner têm mostrado que o valor de Sm 

(somatório dos danos) varia entre 0,5 e 2, de acordo com o material e a estrutura mecânica ensaiada. 

No entanto, considera-se geralmente, com certa margem de erro que o fim da vida ocorre quando 

Sm é igual a unidade, assim, a completa fadiga ou ruptura do cabo condutor ocorre conforme 

demonstrado matematicamente na equação 2.23.   
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         𝑆𝑚 =  ∑ 𝐷𝑖 =  ∑ 
𝑛𝑖

𝑁𝑖
 =  1             (2.23)  

 

 Se Di for calculada considerando valores de ni extrapolados para um ano de vida do condutor, 

a duração da vida V do condutor pode ser estimada pela equação 2.24 descrita a seguir:  

  

           𝑉 =
1

∑ 𝐷𝑖
           (2.24)  

 

Segundo publicações da CIGRE (1979 e 1995) a vida útil média do cabo condutor 

considerada econômica e tecnicamente satisfatória é de aproximadamente trinta anos.  

Para aplicação da Teoria de Miner duas premissas básicas são fundamentais: i) a curva de 

fadiga S-N para a montagem cabo/grampo, e caso não seja possível levantá-la em laboratório, 

utiliza-se a Curva de Segurança da CIGRE (Safe Border Line) e, ii) a distribuição ni (σi) dos ciclos 

acumulados em cada um dos níveis de tensão experimentados no campo. Esses dados são obtidos 

por meio de vibrógrafos, sendo expressos por ciclos, por ano. Em campo é medida a amplitude de 

dobramento (Yb) a 89 mm do primeiro ponto de contato entre o cabo e o grampo e, em seguida, 

utilizando a fórmula Poffenberger-Swart, transforma-se este valor em tensão. A fórmula de 

Poffenberger-Swart será apresentada no item 2.3.2. A Figura 2.13 apresenta a Curva de fadiga 

demonstrando a Teoria de Miner.  

 

 

Figura 2.13 – Curva de fadiga demonstrando a Teoria de Miner.  
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2.4. FADIGA DE CABOS CONDUTORES 

  

2.4.1. FADIGA POR FRETTING 

  

A vida de um condutor relaciona-se inversamente com o nível de esforços estáticos e 

dinâmicos. Quanto maiores forem os esforços estáticos, menores serão os esforços dinâmicos 

permitidos para evitar uma falha do material por fadiga. 

A tensão mecânica é considerada como um dos meios eficientes para prevenir o aparecimento 

de vibrações no cabo. O aumento de tensão reduz o valor do auto amortecimento dos cabos, e por 

este motivo, a tensão deve ser tão baixa quanto economicamente viável. Entretanto a intensidade de 

vibração depende não só da tensão no condutor, bem como, do tipo de terreno onde a linha está ou 

será instalada e se pode destacar de forma inquestionável que alguns pesquisadores acrescentam 

também o tamanho do vão entre as estruturas.  

A ruptura de cabos condutores ocorre principalmente devido a fadiga do material, em 

consequência das ações das forças eólicas que provocam no cabo, vibrações fortes, isto é, de alta 

frequência e baixa amplitude. Estas vibrações ocorrem em vãos muito grandes, nas travessias de 

grandes rios, onde o vale do rio guia o fluxo de ar através da linha e de maneira geral nos trechos da 

linha em travessia plana.  

Assim, ao longo da vida útil do cabo estas vibrações propiciam o aparecimento e por 

conseguinte o crescimento de trincas nos fios que compõem o cabo. Essas trincas são resultantes do 

processo de fretting e do carregamento cíclico do cabo, e frequentemente estão localizadas nos 

pontos de fixação do cabo, quais sejam: grampos de suspensão, amortecedores, espaçadores, dentre 

outros.  

O fretting é o fenômeno que surge quando duas superfícies em contato estão sujeitas a forças 

tangenciais oscilatórias, onde zonas de micro deslizamento ocorrem na qual as duas superfícies 

deslizam uma sobre a outra. Dois importantes fenômenos podem surgir como resultado desta ação: 

i) desgaste das superfícies pode ocorrer, dando origem a um processo denominado desgaste por 

fretting e ii) trincas de fadiga podem ter início na região danificada levando a grandes reduções da 

resistência a fadiga de um componente carregado ciclicamente. Este segundo processo é 

denominado fadiga por fretting. Nos cabos condutores, Figura 2.14, dependendo das condições de 

carregamento, três diferentes modos de contato podem levar à fadiga por fretting: i) o contato do 
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grampo com os fios da camada mais externa do cabo, Figura 2.15 (a); ii) o contato entre dois fios de 

alumínio, Figura 2.15 (b) e, iii) o contato entre o fio de alumínio e o fio de aço. Este processo forma 

o acúmulo de um pó devido ao desgaste entre as superfícies. Em contato com o ar estas partículas se 

oxidam e ganham uma coloração escura, formando o óxido de alumínio Al2O3, um material muito 

duro, que associado as tensões de contato aceleram o processo de desgaste, Figura 2.16.  

 

Figura 2.4.1–1 Fadiga por fretting no cabo condutor, localizada no grampo de ancoragem 

   

 

Figura 2.4.1–2 Fadiga por Fretting - a) O detalhe mostra intenso desgaste superficial, com fratura de alguns fios de alumínio, na 

camada externa do cabo condutor ACSR, b) O detalhe mostra marcas elípticas de fretting e fraturas de fios da camada interna do 

cabo condut 
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Figura 2.4.1–3 “Pó Escuro" - constituído de partículas muito duras e abrasivas produzidas pelo desgaste devido ao fretting entre os 

fios de alumínio, obtido nos ensaios realizados nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

( a)  ( b)  

“Pó Escuro”  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capitulo iremos descrever os métodos utilizados para o levantamento da curva S-N do 

cabo IBIS 397,5 MCM, compreendendo os materiais utilizados e descrição da bancada de teste. 

O programa experimental deste trabalho tem como objetivo determinar se as equações de 

Poffenberguer-Swart são aplicáveis a apenas um fio dos cabos que formam a linha de transmissão. 

Para isso serão dispostos dois fios de alumínio em atrito, simulando os cabos mais externos, para 

que se possa fazer um paralelo desse experimento com as equações de Poffenberguer-Swart. 

Faremos a medida da amplitude a 89 mm do “grampo”. Vale ressaltar que não será utilizado um 

grampo como utilizado nas linhas de transmissão, mas sim uma cunha que simulará outro fio. 

 

3.1. MATERIAIS 

 

Os materiais com suas principais características serão apresentados. 

 

3.1.1. CABO CONDUTOR 

 

Nos ensaios serão utilizados fios do modelo de cabo IBIS – 397,5 MCM, utilizado em linhas 

de transmissão em tensão igual a 138 kV. A fabricante do cabo Prysmian Cabos e Sistemas. Este 

cabo é composto por 2 camadas concêntricas de fios alumínio e uma alma de aço. A primeira 

camada tem 16 fios e a segunda com 10 fios. Dessa forma, são obtidos 26 fios de alumínio 1350-

H19, encordados em torno da alma de aço com 7 fios. A figura Figura 3-1 mostra 

esquematicamente o cabo em questão, as tabelas 3-1 –3-2 descrevem respectivamente as 

propriedades do cabo e as propriedades mecânicas do alumínio em questão. 
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Figura 3.1.1–1 Cabo IBIS 397,5 MCM 

 

Tabela 3.1.1-1 Propriedades do cabo IBIS – 397,5 MCM 
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Tabela 3.1.1-2 Propriedades do alumínio 1350-H19 

 

4. DESCRIÇÃO DA BANCADA 

Para realização do teste de fretting fio a fio utilizaremos a maquina de fadiga da MTS 

(Mechanical Tesging System), o modelo é o 810. Ë capaz de gerar 250 kN de tração e compressão, 

esta variação ocorre a uma taxa de até 20 Hz. 
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Nosso objetivo é esticar o fio preso por duas castanhas verticais, nas castanhas na horizontal vamos 

colcaor um outro fio para ai termos o limite de resistência fio a fio. 

Desta forma podemos gerar uma força ciclica que fará com que os dois cabos se atritem, logo 

teremos uma visão indívidual de cada fio e tem-se como estudar uma tecnologia para melhorar a 

qualdiade de cada fio, desta forma pode-se, posteriormente, identificar o ponto exato de maior 

fadiga e encontrar uma liga que se adeque masi para esta solicitação em especial 
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4.1. VISÃO GERAL 

 

O dispositivo utilizado para detecção de quebra de fios permite identificar o instante (número de 

ciclos) e a camada onde ocorreu a quebra do fio de alumínio. Este dispositivo é composto por duas 

hastes de alumínio presas ao cabo por uma braçadeira, dois sensores de deslocamento a laser, com 

faixas de medição de 16 a 120 mm e resolução de 2 a 100 µm acoplados a um sistema de aquisição 

de dados modular, descrito no item 3.3.8.  

O dispositivo é instalado no local de ocorrência do nó da amostra ensaiada mais próximo ao grampo 

de suspensão. O projeto do dispositivo de quebra dos fios é baseado no processo de fabricação do 

condutor, observando-se que o cabo é formado através do encordoamento de fios metálicos.   

No caso do condutor ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) IBIS, em torno da alma do 

cabo, constituída por sete fios de aço galvanizados são enrolados duas camadas ou coroas 

concêntricas totalizando vinte e seis fios de alumínio. O sentido do enrolamento de cada uma das 

camadas é sempre oposto ao da camada anterior.   

O processo de fabricação do condutor faz com que a força axial no fio de um condutor tracionado 

produza componentes de força tangencial e longitudinal no mesmo. Assim, quando ocorre a quebra 

de um fio, a carga por ele suportada deve ser distribuída entre os fios remanescentes para que o 

equilíbrio se mantenha. Como resultado desta acomodação, o condutor gira ou distorce em relação 

ao seu eixo longitudinal. A rotação é causada pelo momento resultante do produto da componente 

tangencial da força no fio pela distância do mesmo ao eixo longitudinal do condutor. 

P(t) 

q 

p(t) 

P(t) p(t) 
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Conseqüentemente, a falha de um fio localizado em uma camada externa do condutor gera um 

maior momento do que a falha de um fio interno, e como cada camada é enrolada no sentido oposto, 

uma em relação a outra, o sentido de rotação do condutor depende da camada em que o fio 

quebrado se localiza.  

O dispositivo de detecção de quebras se utiliza do fato do condutor girar ou distorcer quando o fio 

quebra, isto é, quando ocorre a quebra de um fio, o cabo gira de um ângulo de rotação ( α ), obtido 

por:  

 

Para a realização de ensaios de fadiga por fretting, foi utilizado um aparato experimental, 

montado na máquina de ensaios, como ilustrado na Figura 3a. O atuador hidráulico da máquina 

de ensaios universal é responsável por aplicar a carga remota de fadiga, F0 , e o aparato 

acoplado à máquina produz as cargas cisalhantes, Q, no contato, ou seja, tem a função de um 

elemento mola reagindo ao deslocamento da sapata devido à deformação longitudinal no corpo 

de prova causada pela carga remota de fadiga. As forças envolvidas no fenômeno de fadiga por 

fretting estão apresentadas na Figura 3b. Pode-se observar que a carga F corresponde à carga Q, 

resultante da rigidez do dispositivo, produzida em cada 

região de contato, como ilustra o diagrama de forças da Figura 3c. A carga P é aplicada por um 

par de cilindros hidráulicos auxiliares, conectado a um acumulador de pressão a gás 

(nitrogênio/óleo), acionado por uma bomba manual. A descrição completa do dispositivo 

desenvolvido pode ser encontrada em Martins et al. 
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A configuração de contato adotada foi cilíndrico-plana. As dimensões do corpo de prova e 

sapata de contato utilizados no desenvolvimento dos ensaios estão ilustradas na Figura 4. A 

rugosidade superficial (Ra) dos corpos de prova utilizados para realizar os ensaios de fadiga por 

fretting, medidas após acabamento de retífica, ficou em torno de 0,6 mm, enquanto que, para as 

sapatas cujos raios foram produzidos por eletro-erosão a fio, este valor ficou em torno de 0,2 

mm. 

 

 

Para a realização dos ensaios de fadiga por fretting, mantidos em regime de escorregamento 

parcial, o corpo de prova foi fixado na máquina servo-hidráulica de ensaios MTS. A carga 

média, Fm, de fadiga foi aplicada ao corpo de prova antes de serem produzidas as tensões de 

contato, de modo que esta não alterasse a tensão no componente causada pelas cargas de 

contato. Dessa forma, foi possível isolar e observar o efeito das cargas trativas e compressivas 

causadas pela tensão média de fadiga na vida em fadiga por fretting. As sapatas foram 

pressionadas contra o corpo de prova por uma carga normal estática P. Assim, foi aplicada a 

carga alternada de fadiga, F0 . Com a deformação do corpo de prova, sob a ação de uma carga 

remota oscilatória, o ponto de contato era deslocado e as vigas flexíveis aplicavam uma carga 

tangencial, Q, ao corpo de prova por meio das sapatas. Os carregamentos foram aplicados 

conforme o modo de aplicação apresentado na Figura 5. Os ensaios foram realizados a uma 

frequência de 10 Hz. Sabe-se que, em ensaios ao ar ou atmosferas inertes, o efeito da frequência 

de carregamento na taxa de propagação de trincas de fadiga é desprezível.(9) Assim, escolheu-

se uma frequência mais baixa como parâmetro de ensaio de fadiga por fretting para evitar 

vibrações excessivas no dispositivo desenvolvido, e que poderiam danificá-las. 
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A influência das cargas de contato no dano provocado no material estudado foi observada 

realizando-se ensaios a tensão alternada de 92,7 MPa e tensão média de -92,7 MPa, em que o 

campo de tensão gerado devido à carga de fadiga é compressivo (σmax = 0 MPa e σmin = -

185,4 MPa). Nestas condições, espera-se obter possíveis trincas paradas, que são geradas devido 

ao campo de tensão local, produzidas pelas cargas de fretting aplicadas, sem causar a ruptura do 

corpo de prova, devido ao campo de tensão compressivo gerado em função do carregamento de 

fadiga. Para análise das trincas paradas, a região do contato foi separada do corpo de prova e 

foram analisadas as marcas de contato produzidas no ensaio 

 

5. PROJETO DO DISPOSITIVO 

 

Com base no exposto na seção anterior, optou-se por desenvolver um aparato com princípio de 

funcionamento similar ao proposto por Nowell (1988) o qual é projetado para ser acoplado a 

uma máquina de ensaios universal (MTS-810, disponível no Labo-ratório de Ensaios Mecânicos 

do Departamento de Engenharia Mecânica da UnB). Tal configuração não requer o uso de 

múltiplos atuadores, é de simples confecção mecânica e possibilita a variação dos parâmetros 

governantes do problema. Nesta configuração, o atuador hidráulico da máquina de ensaios 

universal é responsável por aplicar a carga remota de fadiga F0 e o aparato acoplado à máquina 

produz as cargas cisalhantes Q no contato, ou seja, tem a função de um elemento mola e reage 

ao deslocamento da sapata devido à deformação longitudinal no corpo de prova causada pela 

carga remota de fadiga. 
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5.1. LAYOUT DO DISPOSITIVO DE FRETTING 

 

O layout do dispositivo, inteiramente em aço AISI 1020, é mostrado na Fig. 7.7 onde são 

identificados seus principais componentes. A Base do Dispositivo é feito de chapa de 30mm de 

espessura, a qual é fixada por parafusos de 1/2" na mesa da máquina de ensaios universal. A chapa 

é suficientemente robusta a fim de que possa ser considerada rígida na formulação a ser 

desenvolvida na próxima subseção. As Colonas Verticais possuem cantoneiras nas suas bases de 

modo a impedir a sua flexão na direção horizontal zontal fazendo com que elas trabalhem, 

fundamentalmente, como elementos de tração. As Vigas Flexíveis são fixadas à parte superior das 

Colunas Verticais e à Base do Suporte sendo consideras como molas de flexão. Na Base do Suporte 

estão fixados os Diafragmas Flexíveis que a acopla ao Suporte das Sapatas. A Base do Suporte e o 

Suporte das Sapatas são peças robustas em aço sendo também con-sideradas rígidas na formulação 

a ser desenvolvida. Foi elaborado um sistema, cujos testes mostraram ser extremamente eficiente, 

para alinhar as sapatas de contato com a superfície do corpo de prova, o qual consiste basicamente 

em dois parafusos de passo fino situados na parte lateral da base das sapatas em ambos os lados da 

mesma. Um maior detalhamento desse sistema de alinhamento, assim como outros itens do aparato 

mostrado serão apresentados mais adiante. 
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Diferentemente do aparato o dispositivo proposto não utiliza molas para aplicar a carga normal P e 

sim uni par de Cilindros Hidráulicos Auxiliares. Ao circuito hidráulico dos cilindros foi conectado 

um acumulador de pressão a gás/óleo. Tal al-teração garantirá uma maior confiabilidade na 

aplicação da carga P em testes de alto número de ciclos onde o desgaste promove perda de material 

na interface do contato fazendo com que a sapata se desloque em direção ao corpo de prova o que 

ocasionaria perda de carga no circuito hidráulico. Neste momento o acumulador de pressão (mem-

brana óleo/gás) compensa, de forma extremamente eficaz, a perda de carga devido a esse pequeno 

deslocamento da sapata. O sistema hidráulico auxiliar, cujos compo-nentes são mostrados na Fig., é 

composto de: uma bomba manual, uni acumulador de pressão com manômetro acoplado, uma 

mangueira retenção de refluxo e um par de cilindros hidráulicos. 

 

 

Para medir o valor da carga normal P aplicada têm-se um manômetro acoplado ao acumulador de 

pressão e duas células de carga (Load Washer). A escala do manômetro (psi e bar) é mostrada na 

Fig.) e a Load Washer e sua posição de montagem são vistas nas Fig. Os sinais das Células de 

Carga são transduzidos por um módulo de aquisição de sinais e levados para o computador onde 

podem ser lidos em tempo real e armazenados. Vale Lembrar que cada Load Washer mede metade 

da carga P aplicada pelos cilindros e que sua limitação de carga de trabalho corresponde a uma 

pressão de 2000psi no manômetro. Essas Load Washers foram selecionadas para se cecutar testes 

de fretting em ligas de alumínio, onde as cargas normais são geralmente baixas, entretanto o sistema 

hidráulico possui capaci-dade para operar com cargas normais bem mais elevadas, as quais são 

características de materiais como ligas de Titânio. As especificações e as limitações de operação do 

sistema Hidráulico Auxiliar e das Células de Carga são detalhadas na Tab 
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste projeto demostrou-se em detalhes o dimensionamento de uma máquina de fadiga em 

cabos elétricos de alta tensão. A principal dificuldade foi tentar eliminar todos os pontos de 

concentração de tensão. Em uma máquina que tem o objetivo de gerar fadiga por uma quantidade 

maior de 106 ciclos deve-se buscar todos os pontos que podem falhar antes que o objeto de estudo 

falhe, no caso cabo elétrico. Desta forma algumas soluções foram estudadas e verificando os 

principais pontos de tensão, após foi buscado uma solução em que apresenta-se menos pontos de 

concentração. 

Apesar de toda análise feita pelos projetistas e pelo professor orientar só há uma forma de 

saber se conseguiu-se eliminar as concentrações a ponto de o cabo falhar antes que qualquer 

equipamento é construindo a máquina. Este será o objetivo do próximo trabalho. 

 

7. ANEXOS 

7.1. FIGURAS EM SOLIDWORKS 
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