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lUiSLWD - A maioria dos Códigos de Projeto considera explicitamente a
ruptura como um dos critérios para extinção da vida útil de estruturas
que operam em altas temperaturas. Q-tvébSmo-àisaxtè^s modificações
dos mecanismos de deformação c fratura a que os materiais estão sujei-
tos, e seus possíveis efeitos sobre os índices de ruptura por fluência
utilizados no projeto que são preditos por tccnicas paramStricas. {oj**£ox ) .

SUNMARY - The majority of Project Codes considers explicity rupture as
one of the criterças for the extinction of the l i fe of s tructures
which operate at hiph temperatures, Th-ts-paper-disciisstfsthe modifica .
tions of the materials deformation and fractmv 1'%'cfianisms/v-TKei'r-'"-1

effects on the creep rupture indices used on projects are also consi-
dered in terns of parametric methods. Ç</.A>••''•',-••"*.)-
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1. Introdução

A uxtcnsão da vida útil dt> um equipamento que trabalha cm tempera-

turas elevadas depende, a nível de projeto, da tensão admissível para

seu material. A interdependência entre a vida útil, temperatura de tra

talho e tensão admissível c considerada para os ai,os ao carbono a partir

de 42ü°C e para aços inoxidáveis austemticos além de 520°C Q j . As nor

mas recentes que regulam a construção do vasos de pressão, tubulações c

seus acessórios, estabelecem para tensão admissível uma serie de índi-

ces e dentre eles se destaca a tensão que produz ruptura por fluéncia

ao fin de certo tem;». Alguns desses critérios são indicados no Quadro

1 Q. a 4] • Razões de ordem econômica tomam geralmente os períodos de

serviço desses equipamentos muitos longos em relação aos tempos exeqüí-

veis para a condução dos ensaios que caracterizam os materiais em fluên-

cia. Resulta daí que os índices dependentes do tempo exigidos pelo pro-

jeto tem que ser obtidos por extrapolação temporal. Vários procedimen-

tos paru esse fim foram desenvolvidos, dentre eles os chamados métodos

de parametrjzação baseados na hipótese da distribuição linear dos pon-

tos de isotensão num gráfico log t versus l/T, onde t ê o tempo de

ruptura por fluência e T a temperatura absoltuta dos ensaios [}>} .

Una transição do comportamento mecânico do material entre as condi,

ções de tensão c temperatura em que são conduzidos os ensaios de fluên

cia e as condições operacionais que ele encontra em serviço, pode impli-

car cm desvios entre os índices de projeto preditos c aqueles efetiva-

mente praticados |>clo material. Ifcpendcndo do sentido c da intensidade

desses desvios poderá haver comprometimento da segurança de pessoas c ins

talações.

0 presente trabalho discute a possibilidade dessas transições e

seus efeitos sobre os índices de ruptura por fJucncia necessários aos

procedimentos de projeto.

-• fcformação c Iratura por Huência

A ruptura por fluência ocorre ao fim de todo um prxcsso de acumu-
lação do duiM> intrudiuidu pula ação vontímuidn de mecanismo* de dcfoimi-
ção. Siinpliütk'omcntv, o cofiq'urtami'nto cm ÍIUVIKIU de i ti material dútil
em tração uiiiaxiül v apresentado nu Figura 1.

No terceiro estágio de fUxJnciíi os danos contrilmem cadíi vez cm
iiuitor parcela para <i dciumijiçãu \x>r Hui-ncia. A pruj'ti'ssilo »la



249

ção,eleva cada vez mais o nível dos defeitos acumulados e com essa re-
corrência chega-se a extinção da vida. Nos materiais dúteis.a ação sen
sívul dos defeitos se alonga no tempo valendo dizer que parte da vida
úti l se estende pelo terceiro estágio de fluéncia.

(jtiADKQ L - HiNSOlS AiJMtSSiVtlISIl-PliNIBfíliS UO TEMPO
W£ REATORLS NIXlEAIUiS

ASM: BPV-III -1 QQ
i) 2/3 da mínima tensão que causa ruptura no tempo t
ii) «01 da mínima tensão que dá início ao terceiro estágio de fluén-

cia no tempo t
iii) mínima tensão que produz li de deformação total no tempo t

BFV-VHI-1 (XI
VASOS Ok PRKSSAQ

i) 1001 da tensão média para uma taxa de fluéncia de 0.0H em lOOOh
ii) 671 da tensão média para ruptura ao fim de 1UO.00O h
i i i ) 801 da mínima tensão para ruptura ao fim de 100.000 h
BS5S00:76 [l]

i) '•'7\ da tensão media nuc produz ruptura no tmq>o t

API IÜ'550:7b Qi]

i ) lUOt Ai tensão mínima t|ue tiroduz ruptura no teiraw t

T OCFORMAÇ/ 3 INlCIAt

T E M P O

FIíWW 1 - Curva de IMuêneia Típica de Vm Hiteríal Dútil
Lnsaiado cm TluC-ticia a Carga Constante

0 cMD^mrtamcittu do iiuiteriíi! ii.i rupUira IIC|VIHIL- dos inccíuiismos «Jc

(|iic ditaw, inici.-ilniL-iitc, u tnxu de acumularão dos danos e

dos processos de fratura próprio» do sua evolução final.
Diferentes meamiwm de Uvfonm^Tio iwdem anuir símuitnneaiRcntc

niun HKilvritil, A tax;i i!t? ik'Toiiwi^iu global c resulta d«t contribuição
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individual ê. de cada um. Essa ação pode ocorrer em serie, quando o
controle da deformação é* exercido pelo de ação mais lcntí segundo (1).
Sc a ação ocorre era paralelo, o controle pertence ao mecanismo mais rá-
pido conforme QQ.

T - S C^-) (D
c.

(2)

Un grande mísero de modelos de mecanismos de deformação ten sido
proposto para o seguido estágio onde se acredita que a estrutura do ma-
terial pouco varia. Esses modelos podem ser agrupados em quUro famí-
lias, cada una delas com características de comportamento macroscópico
'.ias tan te diferenciadas.
i ) Deslizamento de Discordam:ias: envolve deslizamento de discordân-

cias por ativação térmica. Só c operativo para tensões superiores
aquelas utilizadas industrialmente.

ii ) Fluência por Discordâncias: As discordâncias movem-se por escala-
gem e por deslizamento e os obstáculos não superados por movimento
não conservative) em que lacunas são absorvidas ou emitidas. A re-
lação entre a t;».x;« mínimu de deformação í e a tensão a upliçada

e dada por (3).

Si " A Dv S <&"

onde: A c n constantes características do material; G módulo de ri
gidez; b magnitude do vetor de Burgers; 0 coeficiente de auto di-
fusão; k constante de Boltzraann; T temperatura absoluta,

iii) Huência por Difusão: A deformação é produto do movimento de lacu-
nas de regiões áa estrutura cristalina submetidas a tração para re
giões onde prevalece compressão. Fri-quentcmente C3 contornos de
grão são fontes ou sorvedouros para essus lacunas. A cqiutção (4)
relaciona as grandezas envolvidas.

Si " A W B (C> W

onde B depende da origem das lacunas e de sua trajetória prefe -

ivncíat i':.t;rn«l<» viifjluh.iilo iw»ti* fiMor mn i w f i c i c i U ' >Je lifusfto

adequado.
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ivj Uesli^aniento de Cop.romo: A deformação se It c:i i i ra nos contornos

•ie j;rão tonic» resultado conbinado tia difusão o do movimento não con

scrvativo tie discordancU's. lisse modelo I" coíoulerudo por al^im;-

autores coiiio caso pa»i iatl.tr •.!<.' ' i i j ou (.iü1- Karanetite é o me-

canismo dominante eni (]j ou (-'] «sis sob de te .-mi nadas condições de

solicitação exerce rcurcada influencia nos hábitos da fratura.

Os processos de fratura cm ulius tarçttraturas .'ão muito complexos

ft>3 c resultrun nas diferentes morfologias indicadas n:i iigura 1: (a) va

lios lcnticulares fjue crescem sofaze contornos aproximadamente normais a

direção de tração aplicada e que crescem ou per difusão ou por movimen

to de discorüancias; (I>) vazios em arestas IJHL- são atribuídos Ü desli?.;

mento de contorno; (.cj micivcavidaJcs atíeciadas ao conijwi-la'uuiito dútil

nue acompanha a fluéncia ;x>r discordüncias c i|u.- |wàt-m st- desenvolver

inter ou intragranulaniiente; d) ruptura devido a ivciiperai^ão dinâmica

ou a recristaliíaijao.

MODOS DE FRATURA

B CJ C2

D U T I L I D A D E ^ _

* - Modos de ! :r;itirvi em l-l
Vários I . cn t i a i l a r t i , ; íi - Vazios c:ti Ares ta ; C - Cavidades Associadas

íiHTWia JKJC l!isv*or>l.itici.'i; M •• i->rj• (n»-.» pu

Transii'oe;- du

J ( , • n- t>: lí»'k ;il»l;.);H,r, ,!,• t l f 1 •»j j ; ,n, .1; t (.• nf 'ft y:
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sos de fratura dominantes cb comportamento mecânico de cana material fos
sem dispostos em fona de mapas de deformação e fratura.respectivamente
Figuras 3a e 3b. Os mapas de deformação são construídos com base nas
equações semi-empíricas que caracterizam cada mecanismo, das quais QQ
e £l] são exemplos. Os mapas de fratura podes ser também construídos a
partir de equações características de cada mecanismo ilc fratura QQ. En
tretanto no atual estado da arte tais equações são discutíveis o que le
vou Ashby et allii Q>] a montar esses mapas a partir de observaçõe s fra
tográficas com base nos modelos de fratura indicados na Figura 2. E pos
sível estabelecer certa correlação entre os mapas de deformação e fratu
ra de ua mesmo material pois a evolução dos danos que conduz a fratura
se inicia a partir dos mecanismos de deformação.

As linhas que limitam os campos de predomínio dos mecanismos nes-
ses mapas indicam uma provável transição no comportamento mecânico do
material a nível macroscópico.

4. Çfeitos da Transição de Comportamento sobre a Previsão da Rup-
tura por Fluência

As transições de comportamento indicadas qualitativamente para me
tais puros na Figura 3 ocorrem, com ainda maior razão, nas ligas utili-
zadas cm construção mecânica. Tomumos como busc para discussão,os uços
austeniticos que são extensivamente estudados em altas estruturas. Es-
ses materiais possuem estrutura complexa c apresentam segundas fases em
contínua evolução Q>] A variação da qualidade c da quantidade das inter
faces matriz/precipitado aumenta a incerteza quanto a previsão dó com-
portamento de fratura fora das condições experimentais. Eventualmente o
comportamento do material se modifica dentro do campo de experimentação,
A Figura 4 apresenta una curva de parametrização (£] para un aço AISI
316 ensaiado cm fluência entre os tempos de ruptura de l h e de 1300 h
(10). Observa-se una alteração na inclinação das linhas de isotensão
em temperaturas próximas de 700°C o que é uma indicação da existência
de dois regime» de comportamento. A distinção entre esses dois regimes
pode ser confirmada através de outros meios. Assim, na Figura 5, veri-
Jkíi-sv i|iw tio intervalo das baixas tenperaturas a dutilidudir é menor
v c influenciada pelo tempo de duniçõo de ensaio, nas Uiperoturus maio
res a dutíi idade aunenta,

Nü Figura <>a con*. it;i-sc, ainda pura o mesmo mater ai, quo a »u-
(>uri'ície de Irutura cm temperatura» inferiores a 7U0°C aconpanha, pnr-
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FIGURA 3 - Mbpac de Defonnação (A) e de Fratura (B),
Seguido Ashby (b. 7]
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TEMPO 0C RUPTURA
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I;J(AJKA 4 • Curva de Paranptriz;u;5o Jm,ào »lc Arca com o Tempi» tic

paru Aço MSI J]0 Qü] ra para Aço AISl 3U> [IO]
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A B
FIGURA 6 - Kbrfologiu da Fratura JH.I lluGncin pura o Aço AIS I 310 Vai-

forae observado cem Aimcnto dc JSO X . (a) - ouo°C;Tciisão liü

ciai 320 MPn; Teirç» dc Ruptura 1.: h. (b) - 800°C; Tensão Ini-

cial 9U M'a; Tempo de Ruptura 11 h

cialmente, contornos de grão. Análise mais detalhada conclui que nessa

condição prevalece o modo dc fratura indicado na Figura 2&. Já em tem-

peraturas além de 700°C, Figura 6b, prevalece a fratura transgranular

de natureza dúti l indicada na Figura ã.-i. (.'onvem notar que se os cri*

saios dessa amostra de aço MSI 316 tivessem sido limitados a ura inter-

valo conlído no campo de um desses coiuporuuwntos nenhuma indicação ex-

perimental seria obtida da existência do outro. No entanto a possibiLi

tlade da ocorrência aqui registrada pode ser predita a pa r t i r dos mapas

de fratura das ligas CRI, Figurn 3b.

A Figura 7 mustia as curvas dc refciviiLia ubtitliis •vpai-itilami.-ntv

[V] para os dois modos dc comportamento. A par t i r delas foram constriií

das as curvas efe variarão úc tensão dc ruptura predita,com o teispo para

temperaturas de bül)°C e MJ()°C, ] ij.;ura K\ e a curva de variação ila ten-

são dc ruptura predita cum a tcnípcratura paia tempos de JltÜ h v 10.000)\

Figura KB. A influência de transição dos inccanisi:»os ivni/oludores so-

bre a previsão de tensão dt* ruptura confori:*1 indicado nu Vigura V), che-

Í; i a a t i n g i r <>i» d a tvi}sai.<. l . ss i 1 v . i l o r Uovv i f t c<>m;>;tt T\. ' í i r » I K f . i fo

r e s d e segura i ) ' . ; a i m p l í c i t o s no.-i c r i t é i i o s uv [nojoio i i n l i c a d o s nu i, 'na-
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A extensão da diferença aqui aynntada não pode, evidentemente, ser

generalizada para os efeitos de outras transições do comportamento desse

ou de outros materiais.

A Figura 9 apresenta um mapa de deformação para aços AISI 316 com

tamanho de grão de 120 um [12] e sobre e l e , a região coberta pelas apli-

cações industriais para as quais se exige vida útil entre 10.000 h c

250.000 h QQ. A mesma Fip.iira indica a região em que foram executados

ensaios de fluência, alguns deles com duração da ordem de 50.000 h [13].

A posição da transição entre Fluência por Discordância e Fluência por Dl

fusão, nela qualitativimentc prevista, mostra que existe de fato muita

possibilidade de ocorrer modificação sensível de comportamento do AISI

316 entre as condições em que ele tem sido observado e as condições que

ele encontra nas aplicações industriais. Tanto menor a extensão da ex-

trapolação temporal, menores os riscos envolvidos na previsão do compor-

tamento mecânico. Goodman e Orr [14] consideram que o limite seguro pa-

ra extrapolação corresponde a três vezes o tempo do ensaio de maior dura

ção da BSISS;I dr resultados experimentais utilizada.

.,., -2 TEMPERATURA 500 600 700 dOO °t

I

-3
10

S
•4
10

u>

DESLIZAMENTO
DE DISCOflDÂNCIAS

I I
AISI 316

FLUÊNCIA POR
DIFUSÃO COBLE

FLUÊNCIA POR
DISCORDANCES

CONDIÇÕES
DE ENSAIO

CONDIÇÕES
INDUSTRIAIS

0.4 05 0,6 07
12/

0* 0.3 w.f w,v v,v
TEMPERATURA NORMAUZAOA T/181O°K

FIOJRA 9 - Mapa de Pefomição para o AISI 316 [10] Indicando o Campo dos
Rnsaios Executados para Caracterização de Ruptura por FJuôn-
cia QJ] e as Condições Recomencl.id.is p.iro sei Ewprcf» Indus-
tr ia l para Tempos de Ruptura entre 100,000 h e 250.000 h [ l ]

4. Conclusão

Do qi» foi exposto I possível apontar conclusões e alguma reconen
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dações de procedimento.

As ligas de uso corrente em construção mecânica possuem estrutura

complexa. Paro elns não ê possível estabelecer limites precisos de atua

çãb dos mecanismos de deformação e fratura qualitativamente previstas, em

mapas |jor Ashby ty,b}.

Quando a transição de comportamento define dois intervalos dentro

do campo do experimento conduzido pant caracterização tio material,os tra

tamentos paramítricos devei» ser aplicados isoladamente a cada ur-

rara os longos tempos de vida exigidos em certas aplicações indus-

t r i a i s , os índices mecânicos [l a 4] ten- que ser obtidos por extrapola-

ção temporal apesar dos riscos implícitos no procedimento. Evidentemente,

nenhum método de tratamento de um conjunto de dados é capaz de e x t r a i r

informações que não estejam nele contidas. Por conseguinte não é possí-

vel quantificar o desvio entre o comportamento previsível por extrapola-

ção e o comportamento real no caso de ocorrer modificação das l e i s de de

formação e fratura.

Sendo inevitável ac projeto o emprego de índices inferidos convém,

entre outros cuidados• que o fator tic extrapolarão seja tão reduzido quan

to possível e que, na seleção dos materiais, sejam preferidos aque les

com tradição de bom desempenho em condições próximas as do projeto. As

tensões admissíveis devem ser estabelecidas tanvo mais conservadoristica

mente se os tempos de vida desejados forem longos.

Considerando o risco de um desvio de comportamento, é* oportuno que

se estabeleça um programa de inspeção das partes críticas do equipamento

ainda em fase de projeto de modo a colher dados desde as primeiras eta-

pas de operação que instruam futuras decisões de manutenção.
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