
Resumo 

A presente tese tem como principal objectivo o desenvolvimento de modelos computacionais 

orientados para a análise da iniciação da fractura dúctil nos processos de enformação plástica em 

massa.  

Para alcançar este objectivo, apresenta-se um modelo matemático para o estudo termomecânico dos 

processos de enformação plástica, utilizando o Método dos Elementos Finitos. Na análise mecânica 

são admitidas leis de comportamento do material rígido-plásticas e rígido-viscoplásticas, sendo 

utilizado um método misto para a resolução do problema. A análise térmica é efectuada através da 

resolução da equação de condução de calor que inclui o trabalho plástico realizado no processo 

mecânico como fonte de calor em problemas transitórios. Na discretização do meio contínuo por uma 

malha de elementos finitos foi utilizada uma formulação lagrangeana.  

A modelação da degradação do material, que em termos experimentais se reconhece através da 

nucleação, crescimento e coalescência de defeitos, foi abordada utilizando a Mecânica do Dano 

Contínuo. De entre os diferentes modelos de dano disponíveis na literatura foi implementado, testado 

e comparado o modelo de dano isotrópico de Lemaître (1985, 1985a e 1996). Na sua versão original 

este modelo, Lemaître (1985, 1985a), não distingue os esforços de tracção/compressão na evolução 

do dano, sendo necessária a introdução de um refinamento proposto por Ladevèze (1983) e Lemaître 

(1996) que permite levar em consideração o efeito do fecho parcial das fissuras nos materiais com 

dano isotrópico.  

Para determinar a localização da fractura foram implementados e testados diferentes critérios de 

fractura dúctil. Estes são o resultado de uma pesquisa bibliográfica em que se procurou seleccionar 

os indicadores de fractura que parecem apresentar melhor desempenho na previsão e quantificação 

do local da fractura. Alguns destes critérios são baseados na deformação plástica equivalente e 

outros nos modelos de dano. Neste contexto, foi proposto um critério de fractura dúctil baseado no 

modelo de dano isotrópico com o fecho parcial das fendas.  

Por fim, a aplicabilidade dos modelos computacionais, desenvolvidos para análise da iniciação da 

fractura dúctil e degradação do material nos processos de enformação plástica em massa, é ilustrada 

através da apresentação e discussão dos resultados relativos ao estudo de dois exemplos, 

permitindo-se, assim, confrontar os resultados da simulação com resultados experimentais e 

numéricos obtidos por outros autores.  

Abstract 

The main objective of the current thesis is the development of computational models for the analysis of 

the initiation of ductile fracture in bulk metal forming.  



To achieve this purpose, a mathematical model for the thermomechanical study of plastic deformation 

is introduced, using the Finite Element Method. In the mechanical analysis it is possible to use either a 

rigid-plastic or a rigid-viscoplastic law for the material behavior, and the solution of the problem is 

obtained using a mixed method. The thermal analysis is accomplished by the solution of the heat 

conduction equation that includes the plastic work done by the mechanical process as a source of 

heat in transient problems. In the discretization of the continuum medium by a mesh of finite elements 

a lagrangean mesh is used.  

The numerical modeling of the material degradation, which is recognized experimentally by the 

nucleation, growth and coalescence of voids, was based on Continuum Damage Mechanics theory. 

From the different models available in the literature, the isotropic continuum damage model of 

Lemaître (1985, 1985a e 1996) was implemented, tested and compared. In its original version this 

model, Lemaître (1985, 1985a), does not distinguish tension and compression in the damage 

evolution law, so it was necessary to introduce a refinement proposed by Ladevèze (1983) and 

Lemaître (1996) which takes in to account the partial crack closure effect with isotropic damage.  

To determine the localization of fracture, different ductile fracture criteria were implemented and 

tested. These are the result of a bibliographic research with the aim of selecting the ductile fracture 

criteria that have the best performance in the prediction and quantification of the fracture site. Some of 

these criteria are based in the equivalent plastic strain and others in damage models. In this context, a 

ductile fracture criteria based in an isotropic damage model with partial crack closure effect was 

proposed.  

At last, the accuracy of the computational models, developed for the analysis of initiation of ductile 

fracture and material degradation in the bulk metal forming process, is shown through the discussion 

of the results of two examples, allowing to compare the simulation results with experimental and 

numerical results obtained by other authors.  


