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SUMlfolO
Aplica-se o Método do Mínimo Desvio Padrão aos rcsultados do ruptura

por flucncia obtidas cni duas amostras de un aço contendo 0,5o» Cromo, 0,51

Molibdênio c 0.25% Vanãdio 0$ Cr - \ Mo - \ V) de modo a prever cm cada

amostra, a tensão para tempos de ruptura de 10.000, 50.000 e 100.000 h a

500 e 60ÜoC.

Discute-se a dispersão obtida nesses índices levando em conta os fa

tores de seguiança recomendados para definição da tensão admissível segun

do alguns códigos de Projeto, )

ABSTRACT

The Method of the Least Standard Deviation has been applied to

creep fracture results from two specimens of a 0.5% Cr - 0.51 Mo and

0.25% V Oi Cr - ̂  Mo - Jj V) steel to allow the prediction, for each

specimen, of the stress for 10.000, 50.000 and 100.000 h rupture at 500

and 600°C.

dispersion obtained in the indices, takitu» into account safety

factors recoinneikkfd for allowable stress according to some project

codes, is discussed. )
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1. Introdução
A maioria dos códigos de Projeto para componentes que trabalham CHI

condições de fluência atribui um comportamento elástico aos materiais. As
seções resistentes são dimensionadas de modo a manter as tensões inferio-
res a um certo valor admissível. Esse nível de tensão ê escolhida de modo
que os danos acumulados por fluência durante a vida ütil do com]»m»ntc
não comprometam sua funcionalidade. Cada código procura incorporar- na len
são admissível, os limites de funcionalidade exigidos pelas caractei I:>ii-
cas dos equipamentos por eles cobertos. A Tabela I reúne as definições de
tensão admissível adotadas por quatro desses códigos |l a 4|. Deve SLT no_
tado nesta tabela que nenhum dos limites ali mencionados descreve de mcxlo
completo o comportamento dos materiais em fluência. A maior abrangência
das condições dos códigos ASME BPVC VIII-1 |3| e lffVC III-l |4| permite
considerar a ruptura e a deformação por fluência como limitações do projo
to. Os códigos BS 5500:76 |2| e AIM UP530/76 |l| restringem-se a cons ide
rar a ruptura como único parâmetro para caracterizar o comportamento |»r
fluência

TABELA I — CRITÉRIOS DE DEFJNIÇflD DA TENSÃO ADMISSÍVEL EM RBGIMR Dl;
FLUÊNCIA

TUBOS DE AQIJ1-CIMEMTO EM FORNALHAS
CÕDIGO API RP 530:76 jl|

1001 da tensão mínima que produz ruptura no tempo t

VASOS DE PRESSÃO
CÓDIGO BS 5500:76 |2J

77% da tensão média que produz ruptura no tempo t

CÓDIGO ASME BPVC VIII-1 |3|
(i) 1001 de tensão media para una taxa de fluência de 0,0H cm

1.000 h
(ii) 671 da tensão média para ruptura ao fim de 100.000 h

(iii) 801 da mínima tensão para ruptura ao fim do 100.000 h

OOMPONENreS DE REATORES NUCLEARES
CÓDIGO ASME BPVC III-l |4|

(i) 2/3 da mínima tensão que causa ruptura no tempo t
(ii) 80% da mínima tensão que dã início ao terceiro estágio de

fluência i» tempo t .
(iii) mínima tensão que produz li de deformação no tempo t
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Tal limitação ralo pareço inconveniente no caso particular dos tulws

de aquecimento em fornalhas, coberto pelo código API 530:76 |l|, de vez

que neste tipo de construção os tubos têm, geralmente, considerável grau

de liberdade para acomodar deformações radiais e axiais |5j. Por outro Ia

do, observa-se uma carência de dados consolidados relativos ã deformação

por fluência. Este fato prende-se a razões históricas e provavelmente le-

vara nindii alguii tempo para que esse tipo de informação seja disponível

na mesma extensão com que hoje cm dia são encontrados índices relativos

a ruptura |f>,7|. Da ausência de dados resulta que, ainda hoje, prevalece

quase exclusivamente a ruptura por fluência como limite da tensão admis-

sível. A definição da tensão admissível na Norma BS:5500:76 |2|, associa

da apenas a ruptura, pode ser entendida como um reconhecimento da inocui

dade de definições mais abrangentes no atual estado da arte.

Os resultados de ensaios de qualificação dos materiais em ruptura

Por fluência são sujeitos a considerável dispersão |8|. Vm diferentes a-

mostras de um mesmo material, essa dispersão resulta de: flutuações de

composição química e presença de elementos em microadição; da diversida

de das características estruturais que resultam da história tcrmomccâiú

ca particular de cada amostra e de erros experimentais. Essa dispersão ê

considerada nos Códigos de Projeto quando estes estabelecem a tensão ad-

missível a partir de uma percentagem aplicada a tensão média ou a tensão

mínima que atende a definição de um certo evento limitador. Assim, por

exemplo, o código A5JDB BPVC VIII-1 |3| estabelece como duas das alterna-

tivas para ;i tensão admissível: 671 da tensão média para tempo de ruptu-

ra de 100.000 h e 80% da mínima tensão para ruptura no mesmo tempo.

0 presente trabalho aplica o tratamento do Mínimo Desvio Padrão

(MDP) a um conjunto de dados experimentais descritíveis de duas amostras

de um mesmo aço, do raodo a avaliar, nesse caso particular, a dispersão

observada nas tensões calculadas para tempos de ruptura usualmente empre_

gados em projetos de equipamentos industriais.

2. Materiais e Resultados lixperiwentais

São estudadas amostras de um aço \ Cr - k Mo - % V cujos resultados

dos ensaios de longa duração ã ruptura por fluência, acham-se divulgados

era publicação do BritlshSteelmakers Creep Committee |6|. Nas duas amos-

tras, o na terial tinha a forma de barra com 16 nm de diâmetro e foi subme

tido ao sepuinte tratamento térmico: 95ü°C por 1 h seguindo-se resfria-

mento IK> ar a 600 C por 3 h. As composições químicas são apresentadas na

Tabela II e os resultados dos ensaios na Tabela III.
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TABELA II — (nMTOSrÇAO QUlMICA % PESO | 6 |

AMXSTRA

BSCC-2

BSCC-3

C

0,12

0,12

Si

0,29

0,24

Mb

<>,<>]

0,67

P

0.02C

0,026

S

0,036

0,020

Cr

0,55

0,42

Mo

0,59

0,59

Ni

0,10

0,16

V

11,27

0,25

TABELA III — RESULTADOS DE VKIMOS E RUPTURA TOR FLUHNCIA |f»|

BSCC - 2

Temperatura
(°C)

525

550

575

600

Tensão
Inicial

(MPa)

283
236
189
283
236
189
142

283
236
189
142
110

236
189
142
110

79

Tempo de
Ruptura

(h)

802
4341
82«)8

211
1147
2758
6408

6
129
727

2262
6348

16
189
244

1238
4857

BSCC - 3

Temperatura
(°C)

525

550

575

600

Tensão
Inicial

(MPa)

283
236
189
283
236
189
142

283
236
189
142
110

236
189
142
110

47

Tempo do
Ruptura

(h)

(>70
433.3
7f)M

.!M
1053
2612
4454

6
108
739

1923
5432

6
117
r>f>6

1195
16044

3. Método do Mínimo Desvio Padrão (MDP)
As rupturas por fluência utilizadas nos Códigos de Projeto pnrn de-

finição de tensões admissíveis são caracterizadas a partir de un conjun-
to discreto de ensaios com duração geralmente inferior aos tempos de vi-
da útil necessários as aplicações industriais. Os resultados experimen-
tais devem ser tratados por métodos adequados para deles se obter por in
terpolação ou extrapolação, a tensão que produz a ruptura por fluencia
para qualquer par de valores atribuídos a temperatura e ao tempo de vi-
da. Esses métodos são extensivamente discutidos na literatura |9, 10),
dentre eles destacam-se os métodos de parametrização baseados no proce-
dimento de Larson e Miller |lij que parte da convergência das linhas de
isotensâb no espaço log t versus l/T onde t é o tempo de ruptura e T a
temperatura absoluta de ensaio. O MDP estabelece através de um critério



r
213

numérico aplicado à massa de dados, qual dos métodos de parainctrização
tipo Larson-Miller que melhor se ajusta ao material e calcula o parâme-
tro corresjwndente |11|. 0 MDP ê facilmente aplicável utilizando-se um
programa simples de procossíunento de dados.

0 método ótimo para uma certa massa de dados (tr, T) é dado pelo pori
to de convergência das linhas de isotenção ajustadas no espaço log tr

versus l/T ou,pela inclinação dessas linhas quando paralelas, Figura 1.
Os parâmetros correspondentes a cada método estão discutidos na Tabela
IV.

o»
o

C

logtB

w
u

LARSON MILLER

/ y '

/ ^ •{
^ " V T ,oç,ta

WHITE- LEMAY

l/Ta 1/T

GOLDHOFF-SHERBY

. - ^ ^ VT

DRR-SHERBY-OORfv

/ / / t9a

FIQJFIA 1 — Métodos de parametrização baseados na convergência das
linhas de isotensão no espaço log tr versus 1/T.
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TABELA IV -

Parâmetro

Larson-Miller

Goldhoff-Sherby

White-Le May

0 rr-Sherby-Dorn

- UUFINIÇS) DOS PARAMFrRDS TIPO LARSON-MTMHU

Sendo

(L •

(G-

(W-

(0 -

-M)

• S)

• LM)

• S -

C, log t,.,., 1/TO constantes
Ti* a

- T (C + log tr)

_ log tr - log tra

l/T - 1/Ta

_ log t w - log tr

1/Ta - l/T

D) •= tr exp (-Ç/RT)

Observa-se entretanto que a dispersão experimental faz corn que as

linhas de isotensão se interseptein numa região de plano log t versus

l/T. O MDP determina a posição da convergência e, por extensão, o valor

do parâmetro característico próprio de cada amostra a partir do desvio

padrão S. dos valores assumidos por (log tr) j ^ tomados sobre as diferen

tes retas de isotensão, i., para sucessivos níveis de (l/T)j. Na Figura2,

diagramnticaniente, o ponto focai ótimo P: (log t ; l/T, ) corri'sjwnde ao
ra a

método (G - S). Observar qtie se j • O tem-se (l/T ) = O e o dosvio pa-

drão S é relativamente grande. A medida que ]_ aumenta (1/TJj so aproxi-

ma de (l/T) e S. diminui. Depois que (l/T)j torna-se maior que (l/T ) o

desvio padrão S. passa a crescer. Assim a convergência ótima pode ser de

finida como a media dos (log t )ji para um valor de (1/T)j tal que S. se

ja mínimo. Para que o método seja conveniente é necessário que os inter-

valos 2. sejam pequenos.
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CRITÉRIO S:MINIAAO

RGURA 2 — Critério para determinação do parâmetro
característico pelo MDP |ll|.

4. Aplicação do MDP ã"s duas Amostras de Aço \ Cr \ Mo \ V

Uma vez identificado o parâmetro característico, constroi-se para o
material a Curva de Referência que relaciona para a massa de pontos expe
rimentais (aj, t.r;-, T.) o logarítimo da tensão o. com o parâmetro carac-
terístico próprio de cada ponto calculado em função de r. e T.. A tensão
de ruptura correspondente a um par qualquer de valores (t ., T.) de con-
veniência para o projeto é obtida por interpolação nesta curva.

A Figura 3 apresenta os resultados experimentais para cada uma des-
sas amostras no espaço log o versus log t , assim como as respectivas
curvas de referência calculadas por aplicação do MDP.

A partir das curvas de referência ê possível calcular as tensões pa
ra tempos de ruptura de 10.000 e 100.000 h nas temperaturas de 500 e
600°C sendo esses resultados indicados na Tabela V.
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FIGURA 3 - Comportamento em ruptura por fluencia de duas amostras
do aço J? Cr \ Mo ]( V indicado pelo relacionamento direto
entre o, tr e T e pela respectiva curva de referencia

TABELA V — TENSÕES PARA RUPTURA POR FLUENCIA MPa

Amostra .
k Cr %Mo*{V

BSCC 3

BSCC 2

MEDIA .

Valores estabele-
cidos pela ISO | 7 |

Temperatura

500
600

500
600
500
600

500
600

Tempos de Ruptura (h)

10.000
250
93

259
88

254 * 6,3 \
90,5 * 3,5 Í

241
78

100.000
186
66

187
61

186,5 ± Q,7l
63,5 i 3,5 %

170

5. Discussão dos Resultados
Observa-se que as duas amostras de aço lj Cr Ij Mo \ V estudadas ca-

racterizam uma dispersão de * 3,5 I em relação a tensão média para rup-
tura por fluencia ao fim de certo tempo de ruptura. Tal dispersão ê bem
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inferior ao valor de 20V que segundo Goodman e col |12| seria razoável ad
mitir-se. Deve ser observado que a amplitude dos desvios de comportamento
de ± 201 na tensão o pode representar una variação considerável em termos
de taxa mínima de fluência ê B se a deformação por fluência for controlada
por deslizamento de discordãncias |13|. Nesse caso vale a relação de
Norton ê • Ao , Tomando-se n • 7,5 que é um valor razoável para esses a-
ços tem-se o seguinte valor para o erro relativo Ae/ê para efeito da ya
riação de ± 201 em o

í

Observe-se que os erros relativos na taxa de fluência no segundo estágio,
que no exemplo atingem a 1501, variam linearmente com o valor de n. 0 mes
mo ocorre para esses materiais en relação ao tempo de ruptura, desde que
se considere aplicável a bem conhecida relação empírica e x t • constan
te.

Para as tensões reduzidas que prevalecem em projetos industriais pa
ra longa vida útil, é possível que o mecanismo controlador da deformação
por fluência seja a difusão por processos Coble ou Nabarro-Herring J13|.
Nesse caso o expoente de sensibilidade n se reduz para n - 1 o é possível
esperar que a incerteza era è ou t seja de mesma ordem de grandeza daque
Ia que incide sobre o.

Os fatores de segurança, definidos na Tabela I, utilizados para es-
tabelecer a tensão admissível a partir da tensão que produz ruptura ao
fim de certo tempo variam em cada código de projeto. Assim, para vasos de
pressão por exemplo, o código ASME estabelece como alternativas para a d£
finição de tensão admissível o menor valor entre 671 da tensão média para
ruptura ao fim de 100.000 h ou 80t da mínima tensão para ruptura ao fim
de 100.000 h. Considerando ± ZOt a faixa de variação dessas tensões entre
diferentes amostras e o resultado médio conclui-se que a segunda dessas
alternativas é mais conservadora sendo portanto a que deve ser adotada.
Por outro lado o código BS 5500:76 adota para tensão admissível 771 de
tensão media que produz • ruptura no tan» t. Ainda supondo u Imprecisão
de ± 201 na determinação das tensões médias de ruptura observa-se que es-
te código deixa apenas uma pequena aargea de segurança adicional para co-
brir outras possíveis causas de erro, além daquelas incluídas na disper-
são das tensões estimadas. Dentre estas causas adicionais, figura a pos-
sibilidade de alterações nos mecanismos de deformação e fratura que po-
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clem ocorrer fora das condições cobertas pelos experimentos diretos utiii
zados na avaliação do comportamento do material |14|.

6. Conclusões
- A aplicação do método do Mínimo Desvio Padrão a duas amostras de

um aço com baixa liga de Cr, Mo e V, ilustra uma forma simples
de se obter, a partir de certa massa de dados obtida cm ensaios,
a tensão do riqitura em fJuência para qualquer conduziu de tempe-
ratura e carregamento .necânico de interesse para projetos indus-
triais.

- Os resultados obtidos nas amostras de aço J$ Cr % Mo V, V estuda-
das são compatíveis com a dispersão atribuida pela prática vigen
te ã tensão para ruptura por fluência.

- Variações de ± 201 sobre as tensões admissíveis provocadas por
erros na avaliação da tensão para ruptura por fluéiuia ao íim de
certo tempo de referencia podem reduzir pela metade a vida ütil
de uma estrutura que sofre deformação por fluência controlada
por mecanismo de deslizamento de discordâncias. Tal fato deve
ser considerado no projeto.
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