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SUMARIO

estudou-se a degradação da resistên-

cia mecânica de um* alumina pura comercial, em meio aquoso

e a temperatura ambiente, através de ensaios estáticos e dî

nâmicos, e a aplicabilidade do método de "proof testing".

Õs parâmetros de fadiga A e N da lei básica do crescimento

subcrítico de trincas, em materiais cerâmicos, â«AKj, onde

â é a velocidade da trinca e K. o. fator de intensidade' de

tensão, foram determinados a partir dos dados obtidos nos

ensaios estáticos e dinâmicos, por um método de análise nu-

meric? esf tística publicado recentemente. i^X^Z-

revisões teóricas, da distribuição da resistência

mecânica apos\o "proof test", em ambiente inerte ou corrosi^

vo, e da distribuição do tempo para fratura também após o

"proof test", foram comparadas com resultados experimentais

obtidos nas amostras sobreviventes. Em todos os casos os va

lores experimentais foram maiores que os previstos teorica-

mente .

Dos resultados obtidos pode-s» extrair as seguintes

conclusões: 1) A degradação da resistência na alumina pode

ser entendida em termos do crescimento de defeitos intríns£

cos por ação das tensões.externas aplicadas. 2)^As técnicas

do carregamento dinâmico e estático são métodos experimen-

tais adequados para determinar os parâmetros de fadigav da

alumina. 3) 0 "proof testing" cm óleo é um meio eficaz para

iii.



eliminar as amostras «ais fracas sea enfraquecer as sobrevi^

ventes. 4) 0 tempo de vida mínimo e a resistência mínima po

dem ser previstos COD boa precisão para as amostras sobrevi

ventes em condições de serviço.

iv



ABSTRACT

strength degradation of a

commercial, pure aluminum oxide was investigated in aqueous

environment and at ambiant temperature in static and dynamic

loading, and the applicability of proof testing was studied.
- t

The fatigue parameters A and N of the basic equation of

subcritical crack growth in ceramics, â-AK., where â is the

crack growth rate and K. is the applied stress intensity

factor, were determined from static and dynamic fatigue data

using a'numerical analysis method based on fracture statistics

and fracture mechanics principles which has been published

recently, f A V ~ C ̂  -

Theleoretical predictions of the after-proof strength

distribution in both inert and corrosive environments and

the after-proof distribution of failure times were compared

with experimental results obtained on proof-test survivors.

The experimental values were found to exceed the predictions

in all cases.

From these results, the following conclusions were

drawn: 1) The strength degradation of- aluminum oxide in water

can be understood in terms of the stress-induced growth of

the strength-controlling flaws. 2) Static and dynamic loading

is a suitable experimental technique to determine the fatigue

parameters of aluminum oxide. 3) Proof testing in oil is an

efficient means to eliminate weak samples without weakening



the proof test survivors. 4) The minimum tine to' failure

and the minimum strength under service conditions can be

predicted for proof-test survivers with good accuracy.

\
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1 . 1 - Resumo e Cbj etivo

Os materiais cerâmicos especiais vêm sendo usados

cada vez com maior freqüência, em vários setores da indús-

tria, entre os quais podemos citar: o automobilístico,o têx

til, o nuclear, o eletrônico, o de computadores e o de mate

rial bélico.

Tiibora apresentem uma série de propriedades, em mui^

tos aspectos superiores às dos metais, os materiais cerâmi-

cos também apresentam algumas características indesejáveis.

Entre elas, as mais importantes são a fragilidade e a de-

gradação da resistência wecânica de peças em serviço, fenô-

meno que é bem conhecido e explicado através do crescimento

lento de defeitos microscópicos, os quais controlam a resi£

tência dos materiais cerâmicos. Nos projetos que usam peças

cerâmicas é necessário, então, levar em conta essa degrada-

ção, estimando-se a vida útil ou a probabilidade de fratu-

ra das peças em serviço.

Os objetivos desta pesquisa foram: estudar a degra-

dação da resistência mecânica de um material cerâmico, cm

meio aquoso, comprovadamcnte um ambiente corrosivo para os-

materiais cerâmicos; determinar os parâmetros que controlam

o crescimento suberítico dos defeitos inerentes ao mate-



•rial* também conhecidos como parâmetros de fadiga; calcular

A tempo de vida mínimo e a resistência mínima do material

após o "proof testing", segundo modelo existente na litera-

tura; verificar a validade do método de "proof testing" a-

través de ensaios estáticos e dinâmicos, realizados com a-

mostras sobreviventes do "proof test".

0 material escolhido foi a alumina., um dos represen

tantes típicos dos materiais cerâmicos estruturais moder-

nos. -

1.2 - Revisão da Literatura

1.2.1 - Fratura Frágil em Materiais Cerâmicos

Sob tensão os materiais cerâmicos.comportam-se como

materiais frágeis, apresentando fratura com propagação rápi^

da da trinca sem deformação plástica. Este comportamento c

observado até temperaturas em torno de 1.000°C. A fratura

frágil deve sempre que possível ser evitada porque ela ocor

re sem nenhuma advertência e normalmente provoca conseqücn-

cias desastrosas.

A primeira explicação para a discrepância entre a

resistência coesiva teórica, da ordem de 1/10 do módulo de

elasticidade, e a resistência ã fratura observada nos mate

riais frágeis, que é 100 a 1.000 vezes menor, foi proposta

por Griffith '. Ele postulou que um material frágil possui

uma população de mocrodefeitos os quais produzem uma conecn

tração de tensão, suficiente para atingir o valor teórico



da resistência coesiva, mesmo sob a ação de u u tensio nomi_

nal be* inferior ao limite de resistência teórica.

Considerando uma placa de material frágil, contendo

trincas de secção .transversal elíptica de comprimento 2a,

Griffith 1 formulou a seguinte equação da resistência mecâ-

nica:

(—2—) (D
Ha

onde Sé a resistência; v a energia específica de superfí-

cie: e E o módulo de elasticidade ou modulo de Young.

A equação (1) é usada para calcular a tensão neces-

sária pari a propagação da trinca num material frágil, era fun-

ção do comprimentc da microtririca e dos parâmetros do mate-

rial Y 0 e E.

Mais tarde chegou-se a conclusão de que y.Q na equa-

ção original de Griffith deve ser substituída pela energia

específica de fratura, YTI °*e modo que a equação básica da

resistência mecânica de materiais frágeis é apresentada a-

tualmente por 2>>:

-v*)aj
(2)

onde Y ê uma constante que depende da geometria do carrego-
• . . •>

mento e da forma da trinca e 5 a chamada "calibração de in-



tensidade de tensão" da Mecânica da Fratura; v é o coefici-

ente de Poisson. •

Como vimos a resistência ã fratura nos materiais ce

râmicos é funçio dos defeitos existentes. Os materiais poli^

cristalinos apresentam vários tipos de defeitos inerentes a

fabricação, tais coao *'*: riscos na superfície devido a u-
i

sinagem, poros internos e superficiais, originados durante

a sintsrização, inclusões, aicrotrincas em contorno de grão

devido ao gradiente de temperatura no resfriamento ou Is

tensões internas que surgem pela anisotropia da rede crista_

lina.

*% análise do campo de tensões existentes- nas proxi-

midades drs microtrincas devido âs tensões externas aplica-

das permite medir a constante K, definida como fator de in-

tensidade de tensão da Mecânica de Fratura. Recorrendo a u-

ma análise dimensional simples, esta constante pode ser re-

lacionada 5 tensão aplicada o e ao comprimento da trinca a-

través da equação 2:

- Y o a I / 2 (3)

Comparando esta expressão com a equação (2) e supondo que

para Kj • Kj c a tensão a é igual à tensão crítica S.obtemos

a seguinte igualdade:

- va)a
(4)



onde Kj é o valor crítico de K. na fratura, equivalente a

(2 Yj E)*'* e é uma constante característica do material. 0

fator de intensidade de tensão crítico caracteriza a tenaci_

dade a fratura do material.

1.2.2 - A Natureza Estatística da Resistência

Foi observado que a medida da resistência mecânica

nos materiais cerâmicos não apresenta um valor definido,mos

trando vau espalhamento dos valores medidos muito superior

aos erros experimentais. Este espalhamento é devido ao tama

nho, localização e orientação dos microdefeitos que variam

não só em uma mesma amostra como também de amostra para a-

mostra. .

A ocorrência probabilística dos defeitos e a impos-

sibilidade de detetá-los e quantificá-los por métodos não

destrutivos, como normalmente é feito nos materiais metali-

cos, levou Weibull ' a abordar o problema do ponto de vista

estatístico, propondo a seguinte equação e que expressa a

probabilidade de fratura F, em um volume V da amostra: .

- exp
V So o

(5)

onde V"o é o volume padrão para o conjunto de amostras consi_

deradas; i c S são constantes para o material em condições

de ensaios predeterminadas, também conhecidas como parâme-

tros de Weibull.



Uma forma simplista das aproximações de Weibull 2

baseia-se no modelo do elo «ais fraco e a função apresenta-

da não é de caráter geral; outras distribuições estatísti-

cas podem ser apropriadas para casos específicos, entretan-

to, a equação (5) tem sido usada com freqüência, mostrando-

se válida para uma série de materiais cerâmicos 2>7.

t
1.2.3 - Crescimento Subcrítico de Trincas

A equação básica da resistência mecânica, equação

(2), permite prever a.ocorrência ou não de fratura em ura

material. Entretanto, ja no fim do século passado,observou-

se fraturas de materiais frágeis com tensões menores que a

sua resistência. Para explicar este fenômeno foi. proposta a

teoria <*o ~xescimento lento ou subcrítico de trincas,a qual

se baseia na concepção de que as falhas nos materiais frá-

geis sob.tensão em ambiente corrosivo, ocorrem quando de-

feitos pré-existentes atingem dimensões críticas que possí-
• -

bílitam a propagação espontânea de trincas. Este efeito le-

va à degradação da resistência mecânica, também conhecida

como fratura retardada ou simplesmente fadiga e tem limita-

do sobremaneira o uso dos materiais cerâmicos em aplicações

industriais, constituindo-se num dos muitos desafios na á-

r.ea da ciência dos materiais.e da tecnologia.

A degradação temporal da resistência mecânica pode

ser associada a dois mecanismos: a corrosão sob tensão e a

diminuição da energia de superfície devido à adsorção de. u-

ma espécie ativa. 0 modelo de corrosão sob tensão é o mais



«ceito, e inúmeros pesquisadores •••

tea feito uso dele para explicar o comportamento de vários

materiais cerâmicos, tais cono: vidro, porcelana, alumina,

nitretc de silício, silicato de boro, titanato de bãrio,car_

beto de silício e outros.

A representação esquemática do efeito, utilizando o

modelo de corrosão sob tensão pode ser observado na Figura

1, com três regiões distintas, as quais podem ser explica -

das pelos seguintes mecanismos 17:

Região I - A velocidade de propagação da trinca de-

pende da taxa de reação de vapor, da substância corrosiva,

na extremidade da trinca e varia exponencialmente com o fa-

tor de intensidade de tensco, podendo ser representada pela

equação:

C6)

onde â é a taxa de crescimento subcrítico da trinca; Kj o fa

tor de intensidade de tensão e A, N são os parâmetros - de

crescimento subcrítico da trinca,para um determinado mate-

rial em um ambiente corrosivo, também conhecidos como parâ-

metros de fadiga. .

Região II - A velocidade da trinca depende da taxa

de difusão da substância corrosiva para a extremidade da

trinca e independe do fator de intensidade de tensão, sendo

portanto essencialmente constante.
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Figura 1: Representação esquemática da variação da velocida
de de propagação de uma trinca com o fator de intensidade
de tensão, para um material sujeito a tensão em um ambiente
corrosivo, segundo ".

Região III - A velocidade da trinca independe do

meio ambiente. Nesta região a velocidade da trinca cresce

muito rapidamente, tendo em seu final valores próximos da

velocidade do som, coro Kj muito proximo do valor do fator

de intensidade de tensão crítico.

Todo produto cerâmico possui defeitos inerentes de

sua fabricação, desta forma, sob condições de serviço apre

senta crescimento suberítico de trincas. Entretanto, o de-

feito cm condições mais favoráveis, maior tamanho o maior



•tensão critica resolvida, provocará uma diminuição da resis_

tência mecânica com o tempo na seguinte seqtlência:

- 0 defeito inicial a-, sob tensão o , terá um fa-

tor de intensidade de tensão K,-, segundo a equação (3);

• A esse E.. estará associada uma taxa de crescimen

to da trinca â, segundo a equação (6); .

- A taxa de crescimento provocará uma extensão da

trinca por ui ia;

- Ao novo tamanho da trinca estará associado um va-

lor maior do fator de intensidade, de tensão K.* segundo a e_

quação (3); _

- 0 processo continuará no decorrer do tempo até que

o fator de intensidade de tensão atinja o valor crítico,oca_

sião em que a trinca se estende instantaneamente e a peça

sofre fratura catastrófica. .

Este esquema do processo de crescimento da trinca

será utilizado no parágrafo seguinte para mostrar como c pos_

sível chegar-se a uma previsão teórica do tempo de vida.'

Para o caso específico da alumina, a função á«f(Kj)

foi medida experimentalmente por vários autores *>>ia< ".

Evans u foi o único a medir esta função nas três regiões

mostradas na Figura 1. Os resultados aparecem na Figura 2.

Os outros pesquisadores Bansnl e Duckworth " bem como Deve



10

;as l* mediram a curva a"f(K.) somente na região I.

IO*1

_ ltf*

•o

! * •
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Figura 2: Velocidade de propagação de uma trinca em função
do fator de intensidade de tensão para uma alumina policris_
talina, em ar úmido com 501 de umidade relativa e em tolue-
nó, segundo l1.-

Como já foi dito, a curva conforme o modelo de ten-

são sob corro.«io, consiste de três regiões. Na prática, po-

rém, do ponto de vista da degradação a região mais import-an

te é a região I. Isso porque nas condições experimentais, a

taxa inicial â é pequena e portanto a peça passa a maior par

te de sua vida útil nesta região, enquanto que na região !I

e III passa menos que um milésimo de sua vida útil.Assim pa

ra aplicações técnicas basta examinar o comportamento da pc
»

ça na região I.
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1.2.4 - Previsão da Fratura de um Componente Cerâmico

Mostrou-se no item anterior que o crescimento sub-

crítico de trincas depende do carregamento mecânico e do am

biente. Assim pode-se esperar que a degradação temporal de-

penda de uma série de parâmetros experimentais, tais como:

a forma da tensão aplicada o (tensão constante, taxa de ten

são constante, tensão oscilante), o ambiente (vácuo, ar se-

co ou úmido, água) e a temperatura. 0 efeito da degradação

e em geral estudado em condições experimentais simples, co-

mo por exemplo, carregamentos estáticos ou dinâmicos, condi^

ções que também foram usadas no presente trabalho.

Sob condições de carregamento estático, o tempo de

vida de um componente em serviço pode ser estimado a partir

das equações (3) .e (6), obtendo-se as seguintes expressões

tf - B sj"
2 o;N (7)

B - N - (8)
A(N-2)Y2 KjçZ

onde tf é o tempo até ocorrer a fratura sob uma tensão está

tica 0a em um ambiente corrosivo; B uma constante e Sj a

chamada resistência inerte do material, isto é, a resistên-

cia na ausência do crescimento suberítico.

*
A equação (7) mostra qud o tempo de vida c inversa-
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•ente proporcional I enésima potência da tensão estática a

plicada. Como N. nos materiais.cerâmicos e grande, variando

entre 10 e 60, ò tempo para fratura ê muito sensível às va-

riações de a&. Para se ter um valor absoluto de t{1 é preci

so conhecer A, N e KJc. A ocorrência de Sj na equação (7)

mostra que tf, também apresenta uma distribuição estatísti

ca. ' . . .

Em um ensaio dinâmico, a variação da resistência me

cânica com o tempo de carregamento está intimamente relaçi£

nada com a taxa de tensão aplicada. A diminuição da resis-

tência com o decréscimo da taxa de carregamento é explicada

pelo fato de que para taxas menores á trinca dispõe de mais

tempo para crescer. Utilizando os mesmos princípios anterio

res é possível relacionar a taxa de tensão aplicada à resi£

tência do material »*»i»»»*»»V.aa»2*'ls:

S ( N + 1 ) - B(N*1) sp1"23 tf. (9)

onde cr e a taxa* de tensão aplicada.

A equação (9) mostra que a resistência depende ape-

nas fracamente da taxa de tensão aplicada. Da mesma forma

que na equação anterior, é necessário conhecer A, N e Kj c

para calcular a resistência mecânica, a qual apresenta uma

distribuição estatística devido a presença da resistência i_

nerte S«. . •
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As equações (7) e (9) podem ser utilizadas para de-

terminar os parâmetros de fadfga A e N por meio de ensaios

estáticos e dinâmicos, como será mostrado no Capítulo II.

Vários pesquisadores dirigiram sua atenção também

para o comportamento dos materiais cerâmicos sob condições

de tensão oscilante, as quais têm sido tratadas como uma ex
i

tensão da fadiga estática òu dinâmica 2S*2'. Existem- solu-

ções para os carregamentos cíclicos, mas como não serão uti

lizados neste trabalho deixa-se de apresentar as soluções

teóricas.

1.2.5 - 0 "Proof.Testing"

Submeter corpos cerâmicos* ao "proof testing" antes

de serem colocados em serviço e uma forma de eliminar cor-

pos com resistência menor que a desejada e garantir um tem-

po de vida mínimo em serviço »2»»*«20. Neste teste,amostras

são submetidas a uma tensão o , previamente escolhida,maior

que a futura tensão de serviço. Pode-se garantir para 'as a-

mostras que não quebraram durante o teste que o fator de in

tensidade de tensão na extremidade da trinca, do maior de-

feito existente no material, não excedeu o fator de intens.^

dade de tensão crítico I2.

0 tempo de vida mínimo e a resistência mínima são

dadas pelas equações l2»»»»1s.2s.27.2g,2».

lmin
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B O M ) o"1"2' i (11)

onde t . é o tempo de vida mínimo das amostras ensaiadas

estaticamente; S . a resistência mínima das amostras en-

saiadas dinamicamente; R a chamada razão de "proof test" e

igual a o /o.. As equações-(10) e (11) apresentadas obtidas

a partir das equações (7) e (9), substituindo-se a resistên

cia inerte, que reflete a natureza estatística de tf ou S,

por o , fornecem un único valor t ^ ou S_in«

Desta maneira é possível estabelecer o conhecido dia-

grama de "p^oof test", que consiste em uma série de retas

paralelas, em um gráfico log*-^ vs logca, para uma série

de valores de R. .Estas retas, que limitam o tempo mínimo de

uso do material para uma dada tensão de "proof" aplicada,

são úteis na seleção de materiais cerâmicos e já existem i-

numeras aplicações práticas 27'21. Como exemplo apresenta-

se na Figura 3 uma das aplicações.

0 tempo de vida mínimo, previsto por este caminho,

representa apenas um limite inferior e pode ser substancia^

mente maior que tm^n* A maioria dos tempos de vida reais en
* *

contrados em componentes sobreviventes ao "proof test" é

maior, devido a larga faixa de distribuição estatística da

resistência inerte.

Após o."proof testing", a distribuição da resistên-

cia inerte do material não e a mesma que a inicial, uma vez
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que pela eliminação dcs componentes mais fracos a probabiH

dade de fratura, para uma mesma resistência, ficou menor.Es_

ta nova distribuição pode ser obtida pela expressão "*1S***:

(12)

onde F é a probabilidade percentual dé fratura das. amos-

tras apôs serem submetidas ao "proof testing"; F. a probabi

1idade percentual de fratura das amostras antes de serem

submetidas ao "proof testing" e F a probabilidade percen-

tual de. fratura durante a realização do "proof testing", is_

to é, a percéntagem das amostras quebradas no teste.

10 100
TENSÃO DE SERVIÇO

<r0 , EM MN/m2

Figura 3: Diagrama de projeto para janelas da nave espacial
"Space Shuttle", segundo a 7 .
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• A distribuição da resistência mecânica após o"proof

test", SA, não é atais uma reta como previsto por Weibull
 s,

•as sim uma curva obtida ponto a ponto segundo a equação (12)

e conhecida como distribuição teórica da resistência inerte

após "proof testing" ou distribuição truncada. A Figura 4

mostra as duas distribuições esquematicanente.

*v
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Figura 4: Distribuição da resistência mecânica inerte antes
e após o "proof testing".

Para garantir um tempo de vida mínimo em serviço, o

"proof testing" deve ser conduzido de forma que não ocorra

crescimento suberítico de trincas durante o descarregamento

da tensão de "proof" aplicada. Para evitar um enfraquecimen

to das amostras pelo próprio "proof test", e vantajoso tam-
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bem que não ocorra qualquer dano no material durante o en-

saio ou antes de ser colocado em serviço.Os efeitos do cre£

cimento subcrltico durante o "proof testing" pode* ser mini

aizados ou eliminados usando-se altas velocidades de carre-

gamento e descarregamento, em ambiente inerte *••»•.

.. Um exemplo do efeito do "proof testing" é mostrado
i

na Figura 5. 0 fato de que os dados experimentais apôs o

"proof testing" estão sobre a curva teórica, segundo a equa

çio (12), mostra que não houve crescimento subcrítico no

carregamento e descarregamento.

.99
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Figura 5: Efeito do "proof testing" na distribuição da re-
sistência mecânica do nitreto de silício,segundo " .



CAPITULO II

MÉTODOS EXPERIMENTAIS E DE AVALIAÇÃO

2.1 - Métodos Experimentais

2.1.1 - Preparação des Corpos de Prova

A matéria-prima utilizada neste trabalho foi uma a-

lumina pura sinterizada, contendo 0,51 de MgO, vendida sob

a sigla de AL-23 pela.Degussa, Alemanha Federal.

Corpos de prova com dimensões típicas de 32x4,7x2,5mm,

foram cortados e retificados com ferramentas adiamaatadas a

partir de placas com 100x50x5mm. Apôs a retifica obteve-se

260 amostras com paralelismo entre as faces de +_ 0,02mm.

2.1.2 - Parâmetros Microestruturais

Neste item serão descritos os métodos para medir a

porosidade e como revelar a microestrutura do material.

A porosidade p, definida pela equação:

P, - P
p - -S- (13)

pt

onde p e p são as densidades real e teórica da alumina res

pectivamente, foi calculada a partir da determinação de p

pelo princípio de Arquimedes. Pesando-se a amostra no ar

18
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COP densidade pftr e na água COB densidade p , ten-se:

»ar

" M«f

onde N e M são os pesos das amostras respectivamente no

ar e na água. . y

Os valores da densidade corrigida da água, nas con-

dições ambientais, bem como a densidade teórica da alumina

ere» porosidade zero foram obtidas respectivamente nas refe-

rências bibliográficas »"••*.'

A porosidade também foi estimada pelas técnicas dis_

p^níveis na metalografia quantitativa, medindo-se em uma fo

tomicTOgrafia do material a interseção dos pontos e áreas

de poros e buracos em relação ã área total.

Para revelar e avaliar o tamanho de grão, utilizou-

se as técnicas convencionais da metalografia adaptadas aos

materiais cerâmicos, consistindo de:

- Polimento - As amostras foram embutidas em baque-

lite, seguindo-se uma retifica suave por discos adiamanta-

dos com granulação de 45 um e polimentos sucessivos com pa£

tas de diamantes de 13 a 17 pm, a 300 rpm, durante 6 horas,

pasta de 3 a 6 ym, a 300 rpm durante 6 horas e pasta de 1 a

2 ym, a 125 rpm durante 4 horas. Em todas essas operações o

feltro manteve-se úmido pelo gotejamento de lubrificante Dp-
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Axul. fôrmila Struers K/S, sendo que a cada 2 horas o fel-

tro foi lavado con álcool ou benzina e a pasta substituída.

- Ataque - A revelação dos contornos de grão foi feî

itaque tén

•osfera aabiente.

ta por ataque térnico, a 1550°C, durante 10 Minutos em at-

1

- Deposição de canada de ouro - Para aumentar a ni-

tidez da nicrografia foi depositada una .canada de ouro con

espessura de 0,09 un, o que representa um valor pequeno compa

rado com a resolução do microscópio ótico (1 um) e por isso

não altera o perfil da estrutura observada.

- Fntonicrografias - Foran feitas em um microscópio

Leitz Orthoplan e acessórios disponíveis.

- Avaliação do tamanho de grão - Na avaliação do t£

manho de grão médio, calculou-se o tamanho médio das inter-

seções de uma linKa de comprimento conhecido com os contor-

nos de grão T. Considerando os grãos como esferas, o diâme-

tro médio 5, e dado por 15 = 1,5 L.

2.1.3 - Parâmetros Mecânicos

Neste item serão descritos os métodos usados para

medir o módulo de elasticidade, o fator crítico de intensi-

dade de tensão e a resistência mecânica.

Para realizar o ensaio de flcxão a quatro pontos foi

confeccionado o dispositivo apresentado ha Figura 6, que foi



* 21

adaptado a usa maquina de teste Instron, modelo TT-DM, os

quais também foram usados para os ensaios da resistência i-

nerte, estáticos, dinâmicos, "proof testing" e fator críti-

co de intensidade de tensão.

Foram também usados dois meios diferentes; uma pelí

cuia de óleo silicone revestia amostras, previamente secas

em estufa a 180°C, durante 12 horas, quando não se desejava

o crescimento subcrítico de trincas para as medidas de K» ,

S, e "proof testing". A água foi utilizada para aumentar os

efeitos da degradação da resistência nos ensaios estáticos

e dinâmicos. * . °

0 nudulo de elasticidade da alumina foi- calculado

cii o auxílio da formula que dã a deflexão de amostras em

função da carga aplicada:

alai xi-ií) . (,„
4EI l2 3 £

onde f é a flexa apresentada pelas amostras, sob carga, no

lugar dos apoios superiores; P a carga aplicada, l a distâri

cia.entre os apoios inferiores; e a distância entre o apoio

exterior e interior e l o momento de inércia da seção trans

versai da amostra (Figura 6).

Para calcular o modulo de elasticidade com o auxí-

lio da equação (15), ê preciso conhecer a compliância f/P

da amostra. Foi utilizado um método que elimino as deforma-

ções elásticas da. máquina de toste e dos equipamentos auxi-
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liares usados •', ensaiando una nesna amostra em duas posi-

ções ortogonais.

Figura 6: Esquema do dispositivo de flexão em 4 pontos.

0 fator crítico de intensidade de tensão foi obtido

atTavés da equação (4), fazendo-se S igual a tensão de fra-

tura. Of. Corpos de prova prismáticos foram entalhados com

discos adiamantados com espessura de 0,1mm, a uma profundi-

dade que variou entre as amostras ensaiadas de 30 a 401 da

altura, e foram medidas em um projetor de perfil Nikon, mo-

delo 6C. Depois de carregados ate a fratura, com velocidade

da mesa de 0,05cm/min, a tensão de fratura foi calculada a-

traves da expressão: .
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onde M é o momento de flexio na fratura, igual i P^ e/2. A

qual tea o significado de tensão de tração e foi também uti

lixada para calcular a tensão de fratura em amostras sem en

talhe. 0 fator de correção Y na equação (4) foi calculado u

sando-se o polinôaio **:

Y - 1,99-2.47(£)• 12,97(g)*- 23,17(1) »• 24,80(a.)* t (17)

onde h é a altura da amostra. 0 polinômio da equação (17) ê

a chamada "calibraçao de intensidade de tensão" da Mecânica

da Fratura para barras sujeitas a flexão em 4 pontos.

2.1.4 • Ensios Estáticos e Dinâmicos

0 ensaio estático consiste na aplicação de uma car-

ga P, constante, sobre a amostra apoiada em 4 pontos, como

mostrado na Figura 6, e na medida do tempo que o corpo per-

manece sob carga até que ocorra a fratura* Este ensaio é câ

racterizado pelo par de valores o , t».

Normalmente para executar ensaios estáticos são usâ

dos dispositivos especialmente construídos com este objeti-

vo *•••*. Neste trabalho util?.zou-se uma máquina a Instron.

A carga aplicada foi mantida constante e o tempo para fratu

ra foi registrado graficamente, sendo que os primeiros cin-

co minutos foram medidos com o auxilio de um cronômetro. As

tensões estáticas aplicadas variaram de 133,4 a 144,9 MN/m*.

»
Nos ensaios dinâmicos, uma tensão que aumenta li-
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nearmente com o tempo ê aplicada à amostra, ate que ocorra

a fTatura na tensão S. Estes ensaios são caracterizados por

pares de valores o, S. Como S depende de ô fracamente, pro-

cura-se sempre nos ensaios dinâmicos variar a taxa de ten-

são na maior faixa possível. Neste trabalho foram usadas as

seguintes taxas de tensão médias: 0,18; 0,9; 1,7; 13,9;

107,6 e 245,0 MN/m*s. Os valores da menor e maior taxa de

tensão resultaram dás limitações do equipamento disponível.

- A maneira de se chegar a taxa de tensão é mostrada

pela equação:

ál B àl . àí « Úl vm . (18)
dt df dt df

onde — é a variação temporal da deflexão e igual a veloci-
dt ^ -

dade da máquina; do/df pode ser calculado através da equa-

ção (15)' Isso leva a seguinte equação:

o . U i (i - i£) vm • (19)
I e 34

A equação (19) diz que a taxa de tensão c diretamcn

te proporcional a velocidade da mesa. 0 fator de proporcio-

nalidade depende da geometria do teste (e, £., h), e do môdu

Io de elasticidade do corpo de prova.

2.1.5 - "Proof Testing" .

Um "proof test" é um ensaio mecânico cm que a amos-
t

tra c carregada a um nível de tensão o_, maior que n futura
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tensão de serviço. Como já foi mencionado o objetivo é eli-

ninar um certo número de amostras mais fracas de una dada

população sem produzir uma degradação da resistência das a-

mostras sobreviventes. Assim, o "proof test" deve ser condu

zido em ambiente inerte .e no intervalo mais curto possível,

para que não ocorra crescimento subcrítico das trincas.

Neste trabalho, o "proof testing" foi realizado com

uma velocidade da mesa de 0,02cm/min e 0,2cm/min, respecti-

vamente, no carregamento e descarregamento, com o tempo de

3 a 55 no carregamento e permanência média de 3s na carga

máxima. Uma velocidade maior seria desaconselhavel,pois ex-

cederia a resolução temporal do equipamento. 0 nível de o
. P

foi escolhido para fraturar 30t das amostras, determinando-

se o valor numérico de o através da distribuição da resis_

tência inerte. Após o "proof testing" a resistência inerte

S., das amostras não fraturadas foi medida logo após o tes-

te sem retirá-las do suporte. Este procedimento reproduz da

melhor maneira possível a geometria em condições . idênticas

•ao realizado no "proof testing".

2.2 - Métodos de Avaliação

2.2.1 - Diagrama de Weibull

Como já foi observado no Capítulo I, a distribuição

de Weibull it7, equação (5), descreve muito bem a variação

estatística dis valores da resistência mecânica de mate-

riais frágeis! 0 parâmetro m tem recebido alguma importân-

cia com respeito â caracterização da homogeneidade do mate-



26

•rial, porque está relacionado a distribuição dos microdefe^

tos, quanto ao numero e ao tamanho. Quanto maior o seu va-

lor «ais estreita é a distribuição da resistência mecânica

e, portanto, mais homogêneo o material.

Para verificar se um conjunto de dados experimen-

tais obedece â distribuição de Weibull, procura-se um tipo

de gráfico no qual a equação (5) represente uma linha reta.

Este grafico é obtido transformando a equação (5) para:

Zn in — - — «.n In S - í In S n (20)

1 - F °

e plotando In inll/(l-F)J vs in S. Pares de valores (S, F)

são obtidcj colocando n valores de S em ordem crescente e

calculando F pelo seguinte raciocínio: para o primeiro va-

lor de S, a -probabilidade de fratura do conjunto de n cor-

pos de prova é de l/(n+l), no segundo valor da série ela é

de 2/(n+l), e no i-ésimo de i/(n+l). Daí, a probabilidade

de fratura, F-, associada ao i-Ssimo valor S. é dada por:

F, • % , 1 < i < n (21)
1 ' n + 1

A regressão linear dos pares de valores (S,F) fornece os

dois parâmetros m e SQ.

2.2.2*- Determinação dos Parâmetros de Fadiga

Os parâmetros de fadiga N e A da lei básica do cres-

cimento suberítico, equação (6), podem ser determinados a par
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tir de ensaios estáticos ou dinâmicos. Vários métodos de

avaliação foram propostos e aplicados na literatura 12t1**

**•*•»»»»*•. Porém serão descritos aqui apenas aqueles que

foram utilizados no trabalho. Primeiramente será considera-

do o caso dos ensaios dinâmicos.

0 ponto de partida é a equação (9), que relaciona a

resistência S medida em um ensaio dinâmico em função da ta-

xa de tensão à. A equação (9) também contém a resistência

inerte S., que na realidade representa uma distribuição de

valores, razão pela qual os valores de S estão distribuídos

estatisticamente. Portanto, a relação entre S e ô só é v á H

da para níveis iguais da probabilidade de fratura de S e Sj.

Isso pode ser visto claramente substituindo S. na equação

(S) pela equação (5), aplicando o logaritmo e rearrumando

os termos:

£n £n — i —
1- F

m ÍLÜ ln s- -ÜL tn|B(N+l)S
(í|-2) b 1 (22)

N-2 N-2 L ° J

A equação (22) tem a mesma estrutura que a equação (20) e

permite calcular a distribuição de Weibull dos valores de S

para um valor constante de c. 0 uso de outro valor de o re-

sulta em uma reta paralela a anterior, pois o coeficiente an

guiar m w^j não é alterado. E.ste fato ê aproveitado experi-

mentalmente.

Um grupo de corpos de prova é ensaiado com a,, de-

pois outro grupo com ó2, etc, vísando-se a maior variação
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possível em ô. Cada grupo é representado em um diagrama de

Weibull da maneira descrita em 2.2.1, o que resulta em um

conjunto de retas paralelas, cada uma delas caracterizada

por um valor diferente de ô. A condição da igual probabili-

dade de fratura é descrita por uma reta horizontal, caract£

rizad& por F * constante. Esta reta intercepta o conjunto

de retas paralelas nos pontos Sj, S*. S»,..., S, e forne-

ce pares de valores CS,ô)t a (S,o)., que são plotados na

forma logS vs logo. Através da regressão linear destes da-

dos pode-se obter, de acordo com a equação (9), um coefici

ente angular, que deve ser igual a 1/(N+1), e um coeficien-

te linear, através Ido qual B pode ser calculado. 0 valor de

F não importa. Este método de avaliação que já foi utiliza-

do por vários pesquisadores IS>2*«27»2»*»», g chamado neste

trabalho de método tradicional.

Existe ainda outra aplicação para a equação (22).Ao

invés de se determinar os parâmetros de fadiga N e B a par-

tir de dados experimentais de S e cr, a equação (22) pode ser

utilizada para uma previsão teórica da distribuição da re-

sistência S, em'um ambiente corrosivo, com taxa de tensão ó

dada se N e B, bem como os parâmetros da resistência iner-

te, JD e SQ, forem conhecidos. Este fato serã aproveitado mais

tarde. Comparando-se a distribuição de S, e a previsão para

S no mesmo diagrama de Weibull, a equação (22) permite ava-

liar o grau de degradação mecânica, através do valor do dcs_

locamento paralelo. Além disso, de acordo com a equação (22),

a inclinação da distribuição de S e um pouco maior que a

distribuição de Sj (as duas inclinações estão ' relacionadas
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pelo fator (N+U/CN-2)).

0 método tradicional apresenta duas desvantagens im

portantes: limita a flexibilidade experimental, por exigir

uma taxa de tensão constante para cada grupo de amostras, e

diminui a precisão dos resultados quando deixa de usar a dis_

tribuição estatística da resistência para usar uma probabi-

lidade F constante.

Estas desvantagens são evitadas por um método rela-

tivamente novo, publicado por Jakus e outros em 1978 37 e

chamado por eles de método bivariante ou trivariante, depen

dendo eu não do uso de uma distribuição da resistência iner

te. Ao contrário do método anterior, cada amostra pode ser

testada com um h diferente e todos os dados experimentais são

usados na analise de regressão para a obtenção de A e N.

0 ponto de partida do método é também a equação (9),

rèescrita na forma:

N - 2 1 <? N + 1

S? 2 •• *— ^ — • (23)
1 B(N+1) ó

ou, após aplicar o logaritmo:

in ST - i^i (An S - ÜL-Ü) - -±- 4niB(N+l)] (24)
1 N-2 N+L N-2

A premissa básica para o método, segundo Jnkus e ou

tros *7 ê que a população dé mocrodefeítos que provoca uma

certa distribuição de S. provoca a mesma distribuição tios



30

valores (S /Q) ^ '. Por conseguinte pode-se colocar os

temos- (in S - In o/(N+l)l obtidos nos ensaios dinâmicos

em ordem crescente e comparar com igual número de valores

ordenados de In S., se N for conhecido. Come o objetivo é a

determinação de H, a solução pode ser obtida por um proces-

so iterativo que consiste em "•>»»»•;

1

- Supor um valor inicial para N, em geral entre 10

e 60, faixa ea que normalmente se encontram os valores de N

para os materiais cerâmicos.

- Plotar in S, vs in S - in cr/(N+l)

- Fazer a regressão linear.

- Calcular um novo valor para N a partir do coefici

ente angular da regressão que é igual a (N+l)/(N-2), segun-

do a equação (24).

m

- Repetir a seqüência ate que seja obtida a conver-

gência de N, para uma aproximação desejada.

- Calcular B a partir do coeficiente linear desta úl

tima regressão.

Este método é o denominado de regressão iterativa

bivariante.

Quando a distribuição da resistência inerte não é

conhecida, a substituição de S., equação (20), na equação

(24), resulta nn seguinte expressão:
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itt ftn _ I _ - « ÍÜ1 (4n S- ̂ 2_£) - -S_ tn BCN^DsJ*"1 (25)
1- F N-2 N+l, N-2 L ° J

Coa a mesma premissa básica, o processo iterativo se

gundo Jakus e outros " consiste nos seguintes passos:

- Admitir um valor inicial para N.

- Calcular o termo [tn S - In cr/(N+l)] para todos os

valores experimentais e colocá-los em ordem crescente.

- Calcular F através da equação (21).

.- Plotar in In I/(l-F) vs In S - In ô/(N+l).

- Fazer regressões lineares sucessivas variando si£

tematiiamen.e N, até obter o melhor ajuste dos dados. A ve-

rfficação da melhor reta pode ser feita através do coefici-

ente de correlação, pois, como este é função de N passará

por um máximo. N é determinado para este.valor.

- Calcular m através do coeficiente angular obtido

na regressão e o fornecido pela equação (25), igual a m(N+

- Calcular B a partir do coeficiente linear da re-

gressão e da equação (25), se for conhecido S .

Este método é denominado de regressão iterativa trî

variante e permite calcular tatnbcm o valor de m, embora B

somente possa ser calculado com o prévio conhecimento de

g 2 2 , 1 7 , J » , .

o
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A avaliação dos ensaios estáticos £ feita pelos »es-

mos métodos, substituindo as variáveis S e ò por t£ e o e

tendo como ponto de partida ao invés da equação (9) a equa-

ção (7). Ao contrario do caso dos ensaios dinâmicos, porém,

ensaiar grupos de amostras com oft constante, como preconiza

o método tradicional i uma realização experimental exausti-

va porque pequena variação de o^ provoca grande variação de

t~, como prevê a equação (7). Por isso, este tipo de ensaio

não foi usado neste trabalho.

Nos métodos bi e trivariantes "•"'", substitui -

se os termos (In S - In a/(N+l)) por («.nt̂  + Ntn oa) e o

procedimento e análogo aos ensaios dinâmicos.

2.2.3 - Verificação da Eficiência do "Proof Test"

- A distribuição da resistência inerte após o "proof

test" ou distribuição truncada SA, é dada pela equação (12).

Como foi mostrado na Figura 4, a probabilidade de falha é

menor e a distribuição não i mais uma reta. A equação (12)

somente é válida se não ocorrer crescimento subcrítico tan-

to no carregamento bem no descarregamento I2t2>.

A comparação dos resultados experimentais com as

previsões teóricas é uma maneira de verificar se o "proof

testing" não enfraquece o material, produzindo um aumento

do tamanho dos microdefeitos existentes. Esta comparação é

feita com o seguinte procedimento:

- Calcula-se a, curva SA a partir da reta Sj, repro-
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sentando-as em um diagrama de Weibull.

- Mede-se a resistência SA das amostras sobreviven-

tes ao "p^oof testing".

• Plota-se os dados experimentais no mesmo grafico

deS A.

- Verifica-se que não houve enfraquecimento das a-

nostras pela coincidência entre a curva S A e os dados expe-

rimentais.

.0 tempo de vida. mínimo para as sobreviventes do

"proof testing" e dado pela equação (10), no caso em que

não tenha havido enfraquecimento das amostras. Deve-se lem-

brar que a distribuição da resistência dessas amostras não

é mais S. e sin S.. 0 tempo para fratura t~ deve portanto,

ser correlacionado com a nova distribuição S., determinando

desta maneira a modificação da equação (7), que toma a. se-

gúinte forma:

Comparando-se as equações (10) e (26), obtém-se a

relação:

t s N-2

-Í2- - (-A) (27)

*.!»» °P

A equação (27) mostra quo n razão tfX)/
i:

miTX ^ c v e s c r
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maior que 1 e pode ser representada C O M uma curva teórica

em um diagrama de Weibull, porque S^ é conhecida.

Outra Maneira de verificar a viabilidade do "proof

testing" consiste na aplicação experimental da equação (27).

A comparação entre teoria e ensaios é feita com o seguinte

procedimento:

• Obtém-se amostras sobreviventes com um valor o
P

preestabclecido.

- Submetê-las a ensaios estáticos, nos quais o po-

de variar.

- Mede-se o tempo de fratura t. . -

- Càlcúlà-se t -n a partir da equação (10), para ca

da ensaio. -

- Plota-se os dados de tr-Vt . no mesmo diagrama em,

que a razão teórica, equação (27) foi previamente construí-

da.

- Verifica-se que o t . pode ser garantido emamojs

trás sobreviventes se houver coincidência entre a curva tej)

rica e os resultados experimentais.

A resistência minima para as sobreviventes do "proof

testing" « dada pela equação (11).quando não houver cresci-

mento suberítico durante os ensaios. Igualmente aqui, a di£

tribuição da resistência das sobreviventes não deve ser cor

relacionada com Sj e sim com S.. A previsão do resistência
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€ dada pela equaçío (9) modificada:

Sp*1 - B(N*l)sJ~2

Comparando-se as

N-2
e- - N+lSp . (fA}
S • a
•in v

ó

equações (11) e (28)

(28)

obtém-se:

(29)

A equação (29) mostra que. a razão S /S . deve ser

maior que 1 e pode ser representada como uma curva teórica

em um diagrama de Weibull, uma vez que SA é conhecida.

Da equação (29) resulta uma terceira maneira de com

paração dos dados experimentais com as previsões teóricas.

Ela P feita com o seguinte procedimento:

- Obtém-se amostras sobreviventes com um valor de'

o preestabelecido.

- Submetê-las a. ensaios dinâmicos, nos quais â.pode

variar. "

- Mede-se a resistência de fratura.

- Calcula-sé S .R a partir da equação (11) para ca-

da ensaio.

- Plota-se os dados de S_/S._ no mesmo diagrama cm

que a razão teórica, equação (29), foi previamente construí

da. '
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- Verifica-se que o S B Í n pode ser garantido em £

trás sobreviventes se houver coincidência entre a curva teo

rica e os resultados experimentais.



CAPÍTULO III

RESULTADOS

3.1 - Parâmetros do Material

Para se ter uma caracterização do material ensaia-

do, foram levantados alguns parâmetros microestruturais e

mecânicos. Os resultados fpram condensados na Tabela 1, que

mostra também os dadcs do fabricante e os resultados de um

trabalho anteriormente realizado no mesmo material.

Os valores da porosidade e do módulo de elasticida-

de coincidem bem com os da referência l>0 e razoavelmente

bem com os do fabricante. O material utilizado neste traba-

lho apresentou um tamanho de grão um pouco menor do que em

"*,o que explica os valores maiores de K. e S. também en-

contrados. Uma outra razão para estes valores maiores poJe

ter sido a evaporação dos resíduos de água antes da reali:^

ção dos ensaios, já explicados no item 2.1. A Figura 7 mos-

tra a microestrutura do material. Pode-se, observar que a rú.

croestrutura não é homogênea e a existência de buracos c Je

vido a arrancamento de grãos provocados pelo corte, rettn,

ca ou pòlimento.

Obtevc-se, pelo método metalogrãfico, uma porosida-

de de 4,78'#. Pode-se observar, entretanto, nas Figuras 7a o

,7b, que ocorreu .irrancomento de grnos durante o corte, rer£

•*
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TABELA 1: Resumo dos parâmetros da AL-23

E . P P B KIc. . 5 r

(GN/m2) (g/cm3) (1) (um) (MN/m$/í) (MN/m2:

Hubner *• 366,9 3,846 3,5 20 3,2 168,0

Fabricante %l 350,0 3,7 a 3.95 1 a 7 10 a 20 -. 350,0
1 *

Este trabalho 367,4 3,875 3,1 14,6 3,47 212.8
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.fica ou polimento, o que torna este método pouco confiável

para o material utilizado.

a)

Figura 7: Fotomicrografia ótica dn alumina. As fotos a e b
mostram duas' regiões diferentes do fnesmo• corpo tie prov.i evi-
denciando, além dos gr,ão$, uma serie de poros, e buracos.
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O valor da resistência fornecido pelo fabricante pa

rece ser muito otimista.

Dos parâmetros apresentados na Tabela 1, os valores

£_ são necessários res]

equação (19) e A, equação (8).

de E e K- são necessários respectivamente para calcular o.

3.2 - Resistência Inerte

0 resultado dos 50 ensaios executados para a medida

da resistência inerte estão relacionados na Tabela 2, a Fi-

gura 8 mostra a representação desses valores em um diagrama

de Weibull. A regressão linear dos pares de valores S. e F

fornece os valores de m • 19,8 e S • 218,3 com coeficiente

de correlação de 0,997. A Figura 8 mostra que os resultados

experimentais ajustam-se muito bem a uma reta como também

indica o alto valor de r. O valor de m está na faixa de re-

sultados encontrados por outros autores, Tabela 5.

3.3 - Parâmetros de Fadiga

Com a finalidade de aplicar os métodos de avaliação

descritos no item 2.2, foram realizados 50 ensaios estáti-

cos, em água, com tempos de fratura que variaram de 6s a

12,3 horas, produzindo um fator de 4,4 x 10" entre os valo-

res extremos. Os pares de valores (o , tf) obtidos nos en-

saios, bem como as medidas das amostras usadas aparecem na

Tabela 4. Os pares (oa tf) foram primeiramente plotados sem

levar cm consideração a distribuição estatística tia resis-

tência mecânica, Pigurn 9. Pode-se observar um ligeiro de-
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crêscimo da resistência com o tempo, como preconizado pela

equação (7), sendo que o espalhamento é devido a distribui-

ção estatística da resistência mecânica, não sendo possível

neste caso obter-se um resultado concludente para N.

3
ta.
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1 £i

- 3

- 4

100 180 210 240 270 300
RESISTÊNCIA INERTE Sz EM MN/m*

Figura 8: Distribuição experimental da resistência mecânica
em ambiente inerte. '

O resultado da aplicação do método bivarinnte e tni

variante e mostrado nas Figuras 10 e 11.

Verifica-se que ús dados experimentais ob.tJAs

ajustam-se a retas previstas pelo modelo d;i dcgraán-

ção temporal dn resistência mccnnica. Os resultados
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Ta N de 45,9 e 41,3, respectivamente, como mostra as Figu-

ras 10 e 11 e foram incluídos na Tabela 3 para serem discu-

tidos posteriormente.

10* .10* 10* »"
TEMPO DE FRATURA tf EU •

Figura 9. Resultados dos ensaios estáticos, em água. Tensão
aplicada correlacionada com o tempo de fratura.

. Com o mesmo objetivo de aplicar os métodos de avali

ação descritos no item 2.2, 50 ensaios dinâmicos, em água,

foram realizados e os resultados condensados na Tabela S. A

aplicação de taxas de tensão variando por um fator de 1,2 x

x 10* entre os extremos, produziu uma variação da resistên-

cia entre 139,5 a 189,4 MN/m2, valores bem menores que a r£

sistência inerte, que variou entre 189,5 a 232,9 MN/m2. Es-

te fato mostra os efeitos superpostos da taxa de tensão a-

plicada e do ambiente corrosivo na degradação da resistên-

cia.

No caso dos ensaios dinâmicos, procurou-so ensaiar

grupos de amostras com taxas de tensão constantes, com a fi

nalidade de avaliar os'resultados também polo método tradi-



TABELA 3: Resumo dos parâmetros de crescimento subcrltico de trincas da alumina, obtidos neste
trabalho e por outras fontes bibliográficas

Resistência inerte

Estãtico bivariante
Estático trivariante

Estático trivariante
Dinâmico tradicional
Jakus e outros 3S

Ritter e llumenik IS

Rockar è Pleta a*

Evans n-

Bansal e Duckworth l*

Davidge e outros ls

Ritter e Wulf 2»

McLaren e Davidge 2l

Levis III e Cyler '
Devezas *•

N

45.9

41,3
46.3
42.5
29,17

37,53
26 a 28

31

a 42

21,5
31,16 a 46,

27

2,

2,

7,
2.

24

A

88x10""

77x10""
23x10""
04x10"2"

3,

•

tnB

- 2,33

- 1,07
- 2,47
0,006
2,23
3,44

22 a-1,43

m

19,8

18,3
19,0

13,07

26 a 34

13,2
15 a 23,72

11 a 13,9
. 3,04al0,4

So

(MN/m2) r

218,36 0,997
0,984

Q.993
0,988
0,987

141,41 0.97

KIC

(MN/m'7*)

3,47

3,47
3.47

0.6 a 0,97

134,19 a 206,12

5,3
3.84

4.33
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'cional.

«20
(ntf

240 28O

EM • . MN/me

Figura 10: Resultados dos ensaios estáticos, em água, corre
lacionados cora a resistência em ambiente inerte S., após a
regressão bivariante.

Relacionando-se pares de valores (S, ô), sem levar

em consideração a distribuição estatística da resistência

(Figura 12), observa-sé que ha um ligeiro aumento da resi-s-

tencia com um correspondente aumento de ô, como prevê a e-

quação (9). 0 espalhamento vertical é devido a natureza es-

tatística da resistência mecânica. Os mesmos dados experi-

mentnis separados em grupos com a constante e locados cm um

diagrama de We'.buli, Figura 13, ajustam-se a retas sensive^

mente paralelas, caracterizando uma maior degradação da rc-
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sistência, quanto menor a taxa de tensão.

8

•8
90

•o

40

SO -

I*

•

/
i

j

r

ENSMOS ESTÁTICOS

N >

r m

4Í.S
1«,3
CMS

- 1

- 0

-1 -«

--2C

- -4

MO 205

fntf t
210 215 220

EM », MN/mc

Figura. 11: Resultado dos ensaios estáticos, em água, plota-
dos em um diagrama de Weibull, apôs a regressão trivarian-
te.
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CNtMO* MNÍMICOS
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r m/m't

its •«*/•'•

» • • •

*

• •

M

W

10* . W 1 «O* » '
TAXA OC TENSÃO APLICADA CM

10*

r

Figura 12: Resultados dos ensaios dinâmicos em ngua. Tcns;lo
do fratura correlacitfnada com a taxa de tensão.



TABELA 5: Resultados obtidos nos ensaios dinâmicos, em água.

N» CP Muro) b(mm) S(MN/m2) cr(MN/m*s) N» CP h(nmO b(mm) S(MN/ma) ô(MN/it*s)

51 3,00 4.50 174,255 79,21 76 2,15 4,5.5 187,782 15,98
52 3,10 4,60 169,166 89,03 77 2,30 4,55 147,410 1,49
53 3,00 4,60 167,339 98,43 78 1,65 4,65 158,»46 2,37
54 2,80 4,60 174,145 105,54 79 2,10 4,70 174,930 . 1,72
55 2,75 • 4,55 174,052 116,03 80 2.1S 4,75 175,747 1,69

. 56 2,85 4,40 186,598 103,67 81 2,00 . 4,75 167,658 1,82
57 2,70 4.60 187,283 124,86 82 2,40 4,65 160,028. 1,30
58 2,40 4,60 189,380 157,82 83 2,20 4,75 164,470 1,58
59 2.95 4,60 189,233 83,73 84 2,30 4,60 182,526 1,55
60 2.80 4,35 164.219 117,30 85 2,00 4,40 171,430 1,95
61 2,60 4,55 -ibl.GGS <J7,y8 86 2.20 4,70 155,973 1,53
62 2.90 4,55 168,S25 80,25 87 2,00 4,50 158,268 1,67
63 2,60 4,50 185,171 97,46 88. 2,40 4,70 152,107 1,57
64 2.35 4,60 170,253 14,19 89 2,10 4,50 154,647 0,136
65 2.40 4.60 176.918 14,15 90 2,10 4,60 152,561 0,174
66 2,60 4,60 164,072 13,40 91 2,05 4,60 157,415 0,181
67 2,30 4.80. 162,171 13,Z4 92 2,50 4,80 146,326 0,161
68 2,25 4,40 180,504 15,70 93 2,45 4,70 139,536 0,130
69 2,25 4,70 179,595 14.66 94 2,15 4,80 158,159 0,209
70 2,25 4,65 148,521 13,82 95 1,95 4,80 158,921 0,179
71 2,30 4,70 164,840 13,74 96 2,00 4,70 170,130 0,205
72 2,20 4,70 175,328 14,61 97 2,50 4.60 . 155,841 0,190
73 2,30 4,70 179,084 13,31 98 2,75 4,60 134,750 0,197
74 2,75 4,50 168,185 9,61 99 2,70 4,55 149,912 0,176
75 2.20 4,70 166,789 14,83 100 2,60 4,60 150,746 0,189
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130 ISO 170 190 210 290 29O

RESISTÊNCIA, S ou Sj EM MN/m*

Figura 13: Resultados dos ensaios dinâmicos, em água, plota

dos era um diagrama ôe Weibull.

Como no caso dos ensaios estáticos também os ensai_

os dinâmicos foram avaliados utilizando-se os métodos bi c

trivariante. Na aplicação do método bivariante porem obte-

ve-se um coeficiente angular da reta menor que 1, invali-

dando seu uso nesta pesquisa porque forneceria valores nc»;a

tivos de N. No momento não pode ser dada uma justificativa

teórica para esse comportamento. Entretanto, com a finalida

dede pesquisar mais a fundo este desvio estranho, foi procu

rada uma maneira de representação dos dados dinâmicos nira

diagrama de Weibull, para comparar os resultados com os da-

dos da resistência inc,rtc. Compnrando-sc as equações (20) o



so

X22), itea 2.2, pode-se constatar que o Material cuja dis-

tTibuição inerte e caracterizada pelo coeficiente angular

•, deve apresentar ua coeficiente »(N+l)/(N-2) na distribui

çio da resistência S, em ambiente corrosivo. Para poder-se

utilizar todos os valores de S obtidos con várias taxas cr,

foi eliminada essa influência pela correção:

°ref ! P T • • ^

S* - S(-Í?i) (30)
o

onde a tcxa de tensão de referência, °rC£. foi escolhida co

•o sendo igual a 1 MH/ra2s e para N foi utilizado o resulta-

do da avaliação dos ensaios dinâmicos pelo método trivarian

te, N 8 46,3. A equação (30) relaciona os valores individu

ais ãt S a una taxa ô -, assim fazendo uma superposição das

quatro curvas da Figura 13 a uma única distribuição. 0 re-

sultado é rostrado ra Figura 1*• Ela mostra bem o efeito da

degradação em água. 0 coeficiente angular da curva S*,ax
ex?,

obtido por regressão dos dados apresentados na Figura 14, é

igual a 20,3. 0 valor teórico, ai t e o r, igual a m(N+l)/(N-2)

obtido com m a 19,8 da resistência inerte e N = 46,3 da re-

gressão trivariante é igual a 21,1. Realmente ajexP<ai cor.

Aplicando-se o método tradicional para a avaliação

de N, conforme descrito no item 2.2, obtém-se a Figura 15.

Ela mostra quatro valores da resistência degradada,os quais

foram obtidos na Figura 13, a um nível de probabilidade de

fratura de 50', em função da taxa de tensão das retas apre-

sentadas. Os quatro pontos ajustam-se razoavelmente bem 3

reta provistn pela equação (9), com N - 42,5 c r • 0,987.
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Figura 14: Comparação dos resultados dos ensaios dinâmicos
e da resistência inerte, ambos plotados em um diagrama de
tfeibull.

A avaliação de todos os pares de valores (S, ô) pe-

lo método trivariante é. mostrado nà Figura 16. O processo

de iteração fornece N - 46,3 è com este valor os dados se

ajustam bem a reta prevista pela equação (25), com r=0,988.

3.4 - "Proof Testing"

Amostras foram reunidas em três conjuntos submeti-

das ao "proof test" a uma tensão o correspondente a uma

probabilidade de falha de 30'». Este valor foi obtido a par-

tir da resistência intrte Sj, Figura 8, pnra F « 0,30, que
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•resulta no valor numérico de o • 207,3 MN/m2.

MO
» * IO*1 10° IO1

 # 10* 10*
TAXA DE TENSÃO APLICADA & EM MN/nfs

Figura 15: Tensão média de fratura correlacionada com a ta-
xa de tensão para uma probabilidade de falha de 50'».

No primeiro conjunto de 53 amostras, 17 quebraram,

o que corresponde a 321 de perdas, Tabela 6. A resistência

inerte S^, obtidas nas amostras sobreviventes,mostradas tam

bem na Tabela 6, foram ordenadas e locadas em um diagrama

de Wcibull. Verifica-se (Figura 17) que a distribuição da

resistência inerte apôs a aplicação do "proof test", S., a-

proxima.-se da distribuição teórica prevista pela equação

(12). Observa-se também que nenhum dado experimental está a

quem de cr , como prevê a aplicação do "proof test". Pode-se

então afirmar que durante os ensaios não houve crescimento
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•subcrítico dos defeitos inerentes do material e que a equa-

ção (12) é valida para a alumina, nas condições em que fo-

ram conduzidos os ensaios.

19

ts
to

eo

40

8
20

10
•Hi

r
ENSAIOS DINÂMICOS-

N • 46.3 '
nt • 19,0
r • o^as

u.
1 JH

4» 47 48 49 SO 51 52 8» 54 59
tnS-tnÓ/iU*l) EM MN/m* MN/m*«

Figura 16: Resultados dos ensaios dinâmicos, em água, plota
dos em um diagrama de Weibull, apôs regressão trivariante.

Um segundo grupo de 21 amostras, Tabela 7, apresenr

toa uma probabilidade de fratura de 29%, concordando com a

previsão de 301. As amostras sobreviventes foram submetidas

a ensaios estáticos, em água, e levantados pares de valores

(oa, tf p). também relacionados na Tabela 7. Como já foi mos

trado no item 2.2, para a razão t, /t . vale a equação:

S N"2
X7T.' lz')
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'Esta relação possibilita uma comparação dos valores experi-

mentais tf /t - com a previsão teórica, porque S^ ê conhe-

cida, através da equação (12). Essa comparação 5 feita na

Figura 18 e ela mostra que todos os valores experimentais

são maiores que a previsão teórica. Esse resultado mostra

que é possível garantir um tempo de vida. mínimo para as a-

raostras sobreviventes do "proof test". ,

•5
•O

60 -

:40

20

10 -

3
8 4. -

1 1 1

PI8TRI8WÇÍ0
ORIGINAI. ~ \

PREVISÃO j
TEORICAX /

n
7 \

/ / :
l i

i : 1

- o

Ib

-li

- -s

180 190 200 210 220 .230 240 290

RESISTÊNCIA INERTE EM MN/m*

figura 17: Comparação dos dados da resistência inerte após
o "proof test" com a previsão teórica.

Uma segunda possibilidade de comparar os dados expc

rimentais npós o "proof test" com a previsão teórica, con-

siste na nplicaçno do mctodo bivarinntc, como já discutido
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no item 2.2. A Figura 19 mostra o resultado desta compara-

ção. Os círculos foram transferidos da Figura 10 e são os

dados sem o "proof testing", enquanto que os triângulos, pa

res de valores (SA, *nt£ • Nln afl), com N « 4S,9. Como se

pode ver, os dados após o "proof testing" estão na mesma re

ta, ajustando-se segundo os mesmos parâmetros de crescimen-

to subcrítico, em níveis de tensões mais elevadas, uma vez

que as amostras mais fracas foram previamente eliminadas.

1 1

-li

-3

VS* MS1 MT* 10° 10* 10* O» IO4

Figura 18: Comparação dos dados do tempo de fratura após

"proof test" com a previsão teórica;
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Figura 19: Verificação da correlação entre S. e t^ .através
do método bivariante.

O terceiro grupo de 30 amostras, Tabela 8, apresen

tou perda de 331, resultado ligeiramente superior ã previ-

são de 20%. As «mostras sobreviventes foram submetidas a cn

saios dinâmicos, em água, e levantados pares de valores (S ,

o), também relacionados na Tabela 3. Como já foi mostrado

no item 2.2, para a razão S p/S m i n vale a equação:

N-2

smin a.
(29)
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Esta relação possibilita uma comparação dos valores experi-

•entais S~/Smín com a previsão teórica, porque SA é conheci

da, através da equação C12). Essa comparação é feita na Fi-

gura 20 e mostra que todos os valores experimentais são maio-

res que a previsão teórica. Esse resultado obviamente diz

que i possível garantir uma resistência mínima para as so-

breviventes do "proof test".

9»

•O

2*°
U.60

§40

I

I-
o.

DISTRIBUIÇÃO
ORIGINAL

It.
•I i

- S

- 4

0,85 CI^O 095 ifiO iflS 1,10 1,15 1,20

Figura 20: Comparação dos dados da resistência após "proof

test" com a previsão teórica.

A utilização dos valores da resistência a cada taxa

de tensão nós testes dinâmicos, das amostras sobreviventes

possibilita outra comparação dos valores experimentais com

a previsão teórica. Cojno foi mostrado no item 2.2,a equação
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(22) descreve a distribuição estatística das amostras testa

das, em ambiente corrosivo, em função da taxa o. A Figura

21 apresenta estas previsões, para as duas taxas utiliza-

das, juntamente com os valores experimentais S . Mais uma

vez pode-se observar que os resultados experimentais seguem

a previsão teórica. Para mostrar o efeito da degradação, em

água, foram também.incluídos na Figura 21, os resultados dos

ensaios em ambiente inerte, transferidos da Figura 8.

to

60

20

- Disnwutç&o
- OTKSNAL

PREVISÃO
- TEtfRICA

• ft. INERTE
A ft«24
• * «0,9 MN/m»«

I I I I I J l

• s

- 4

190 160. 170 190 210 230

RESISTÊNCIA EM MN/m*

Figura 21; Comparação dos dados da resistência após "proof
test", em ambiente inerte e corrosivo, com as previsões teó
ricas.
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TABELA 7: Resultados obtidos nos ensaios estáticos
"proof testing"

apôs

M» CP

204
205

206

207

208

209

210

211
212

213

214

215

216

217

218

219

220

221
222

223

224

Muno)

2,35

2.20

2,80

2,80

2.55

2,70

2,60

2,40

2,55

2,75

2,35

1,50

2,50

2,60

2,70

1,90

2,00

1,90

2,00

1,70

1,70.

b(mm)

4.

4.
4,
4,

4,
4,
4,
4.
4,
4,
4,

4,
4,

.4,
4,

4,
4,

4,

4,

4,
4,

70
45
55

50

50

50

50

55

45

40

50

45

50

60

45

50
50

60

70

50

60

Pp(N)

162,94

135,18

223,98

221. SI"

183,74

206,01

191,00

164,51

181,68

208,95

195,98

174,62

176,58

195,22

203,66

102,02

113,01

104,28

118,01

81,62

104,28

oa(MN/m
2)

137,200

141,290

142,030
- *

145,040
*

145,370

142,030"

142,980

142,040

• 142,640
• *

*

139,090

142,000

148,260
*

148,750
*

146,620

153,420

Vs)

9447

7298

771
•

2358
*

1879

120

115

345

11891

*

560

1398

5126
*

1752
*

17014

2656

* - Amostras fraturadas durante o "proof test1
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"proof testing"
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obtidos nos ensaios dinâmicos após

N» CP

2 2 5
2 2 6

2 2 7

2 2 3

2 2 9

2 3 0

2 3 1
2 3 2

,£33
234

2 3 5

zzt
237
233
2 3 3

2 4 0

2 4 1

242

2 4 3

244

2 4 5

246

2 4 7

2xe
2X5
250
251
252
255
25-C

h(nm)

2,50
2,80
2,25
2.80
2.10
2,80
2,70.
2,75
2,60
2,30
3,20
2,50
2,70
2,80
2,70
2,60
2,15
2,20
2,20
2.10
2,05
1,75
2,10
2,00
1.90
2,00
2,10
1,80
1,80
1,70

b(mm)

4,
4,
4,

4 .

4 .

4 ,

4 .

4 ,

4 ,

4,
4,
4,
4,
4.
4,
4 ,

4,
4,
4,
4,
4,

4 ,

4 ,

4 ,

4 ,

4 ,

4 ,

4,
4,
4 .

45

40

40

50

60

45
40

50

60

60

70

40

40

60
40
40

SO

50

60

50

50

50

55
30

50

60

60

30

50
40

Pp(N)

174,62
216,60
139,89
221,51
119,49
319,06
201,40
216.60
195.22
153,04
302,15 .
172,66
201|40
226,41
201,40
186,78
130.57
136,75
142,83
124,59
118,70
86,52

125,96
108,01
102,02
115,56
127,33
87,51
91,53
79,85

o(MN/m2s)

*

232,
247,

*

*

256,
252,
251.
2S2,
254,

*

241,
242,

*

242,
. *

0,

0 ,

o,
0,
*
*

o,
o,
*
*

0,
o,
o,

,3

0

6

3

1

6

3

7

2

2.

87

90

92

82

89

86

93

94

92

94

Sp(Mn/m2)

*

185,814
197,653

*

*

179,644
201,852
188,352
189,474
183,590

•

181,289
181,667

*

181,667
*

174,306
165,284
179,139
159,214

*

*

162,627
167,1'35

*

*

176,180
171,020
161,64 3
175,151

fraturadas»durante ò "proof test".



CAPITULO IV

DISCUSSÃO

4.1 - Qualidade dos Parâmetros A e N

Os parâmetros de fadiga obtidos nesta pesquisa fo-

ram comparados com os obtidos por outros autores, em alumi-

nas diferentes e usando métodos nem sempre iguais. Isto po_r

que os estudos ora realizados ainda não foram aplicados, ao

material utilizado e a pesquisa por ensaios estáticos e di-

nâmicos e razoavelmente recente.

A Tabela 3 relaciona os-parâmetros do presente tra-

balho, em água, e os citados nas fontes bibliográficas. Ve-

rifica, que o valor de N ajusta-se a faixa de valores encon-

trados por outros autores.

A Figura 22 constitui-se de um diagrama a(K.), em

que foram plotadas as curvas deste trabalho e as apresenta-

das por Evans ll, Bansal e Duckworth '• e por Devezas I!.

Como X- tem influência no parâmetro A, equação (8), e como

varia de autor para autor, a comparação das curvas, segundo

a lei básica do crescimento subcrítico sõ ê possível pelo u

tilização da razão K./KIc.
 AS curvas dos outros autores fo-

ram transferidas diretamente dos gráficos apresentados nas

referencias bibliográficas devido no desconhecimento dos v£

lores do parâmetro A.

62
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Verifica-se nas curvas obtidas nesta pesquisa que

embora os valores de N variem*conforme o método utilizado,

esta variação não ê significativa, uma vez que para o mesmo

fator de intensidade de tensão K., as velocidades são prati

camente as mesmas.

EVANS

BANSAL C OUCKWMTH

OCVCXAS
ESTÁTICO TMVAMANTC
ESTÁTICO «VARIANTE
OMAMICO TSIVAWAHTE
OMAMICO TRAttCIONAl

o* o,» \p

Figura 22: Comparação das curvas â(Kj) obtidas neste traba

lho e outras apresentadas nas fontes bibliográficas »»'»••

19

Na curva apresentada por Evans n , verifica-se que

para uma mesma razão KJ/KJ , as velocidades são maiores, cm

varias ordens de grandeza em relação as medidas neste traba

lho.
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Nas curvas das referências 11, 18 e 19, mostradas na

Figura 22, à foi medido diretamente, o que não aconteceu

no presente trabalho. Para indicar a faixa de validade, das

curvas obtidas nesta pesquisa, em um gráfico â(K.} calcu-

lou-se o limite inferior dos pares de valores Câ-.K.) dos

ensaios estáticos o que obviamente não ê possível através

dos ensaios dinâmicos, porque a carga aplicada começa de

zero. 0 método para o cálculo foi o seguinte:

• Determina-se através dos ensaios estáticos, méto-

do trivariante, Figura 11, a probabilidade do menor defei-

to, maior valor do termo (tnt, + N£n a ) e que é de 0,98,

amostra n» 139, Tabela 4.

- Com esta probabilidade calcula-se a resistência î

nerte desta amostra. Figura 8, cujo valor é de 23T.4 MN/n2.

- Determina-se o valor de a. = 70,4 um, utilizando

a equação (4), na torma:

- Calcula-se Kj » 2,0 MN/m3 , utilizando a mesma c

quação substituindo-sc ST pelo o da amostra.

- 0 valor de k^ » 7,5 x 1 0 " M m/s, é calculado ap:i_r

tir da lei básica do crescimento subcrítico c os parâmetros

A «2,77 x IO"21 e N • 41,3 obtidos na regressão trivarian-

te. Este limite está marcado COM * na Figurn 22, na qual vc

rifica-sc que as velocidades iniciais são dn mesma ordem Jc
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'grandeza que as medidas por Evans ll. Como limite superior

foi considerado o patamar encontrado pelo mesmo autor.

Quanto às curvas apresentadas por Bansal e Duck-

worth 1$, obtidas pela .medida direta da velocidade da trin-

ca, en ensaios de dupla torção e em água, apresentam varia_

ções das velocidades na mesma ordem de grandeza, embora em

níveis elevados, 10 a 10 m/s, o que não e de muito in-

teresse prático.

Quanto ao gráfico apresentado por Devezas n , obti-

do também pela medida direta de à, pelo método de torção du

pia, os valores da velocidade da trinca para uma mesma ra-

zão K-/K- , coincidem razoavelmente com os obtidos neste tra

balho.

Uma conclusão geral que pode ser extraída,pela com-

paração dos valores de N, apresentados na Tabela 3, e . pela

observação da Figura 22, é que os valores de N obtidos pela

medida direta de â, através de trincas prefabricadas, pare-

cem ser menores. Na Tabela 3, N varia em torno de 30 quando

obtido pela medida direta de â, Evans M, Devezas 19, e cm

torno de 40 quando obtido através de ensaios estáticos - ou

dinâmicos, Ritter e Humenik ls, Ritter e Wulf 2* e neste tra

balho.

4.2 - Validade do "Proof Test"

A realização desta pesquisa teve como uma das fina-

lidades o estudo <la aplicabilidade do "proof testing" ã nlu
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mina, Isto foi feito pela comparação dos resultados experi-
»

mentais com as previsões teóricas da resistência inerte S.,

equação (12), do tempo de vida t. , equação (26) e da resi£

tência mecânica S , equação (28) das amostras sobreviventes

ao "proof test". Em cada caso é possível comparar um valor

fcínimo e a variação da probabilidade de fratura com a gran-

deza considerada.

As comparações foram realizadas nas Figuras 17, 18,

20 e 21, que mostram que o valor mínimo é sempre alcançado

e que os dados experimentais descrevem a variação prevista,

podendo-se esboçar as seguintes conclusões:

- O método do "proof testing" executado nesta pes-

quisa, como descrita no subitem 2.2.3, isto ê, com secagem

das amostras, recotjrimento de suas superfícies por óleo si-

licone e velocidades de 0,2 e 0,02 cm/min, respectivamente

r.o descarregamento e carregamento, é um meio eficaz para e-

liminar amostras mais fracas de alumina.

- O método nestas condições não diminui a resistên-

cia mecânica dás amostras sobreviventes, uma vez. que todos

os valores medidos após o "proof test" estão além da curva

teórica. Isto quer dizer que não ocorre crescimento subcrí-

tico dos defeitos existentes.

-As equações (12), (26) e (28) prevêem com bastante

precisão o comportamento.do material em ambiente corrosivo.

É necessário entretanto o prévio conhecimento dos parâme-

tros de fadiga A e N e da resistência inerte, m c S .
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- A coincidência entre os dados e as curvas compro-

va a validade dos parâmetros A e N obtidos pela técnica do

carregamento estático e dinâmico.

4.3 - Diagrama de "Proof Test" da Alumina

0 diagrama de "proof test" mostra, através de retas

paralelas, a variação do tempo mínimo para fratura com a ten

são a aplicada, como já foi exemplificado na Figura 3. As

regiões abaixo das retas paralelas garantem um tempo de vi-

da mínimo, nas amostras sobreviventes, para uma dada tensão

de serviço.

ha construção desses gráficos utiliza-se a- equação

(10), reescrita na seguinte forma:

logtmin - - 2 logaa •' lcgB + (N-^)logR (31)

Como pode-se verificar na equação apresentada, o coeficien-

te angular é sempre constante e igual a - 2. 0 coeficiente

linear é uma função de R, B e N. Como B e N devem ser previ^

amente definidus, o deslocamento das retas paralelas é dado

por R e o diagrama é valido somente para as condições ambi-

entais ém que parâmetros de fadiga forem determinados.

0 gráfico apresentado na Figura 23 foi construído

com N - 45,9 e B • 0,098, obtidos pelo método de avaliação

trivariante, e com R variando de 1,3 a 2,4. Neste grafico

foram plotndos os dados dos ensaios estáticos após o "proof
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'test". Tabela 7 e pode-se verificar que os resultados si-

tuam-se na região que garante um t -n cm serviço, uma vez

que estão acima da razão mínima aplicada, que foi entre 1,4

a 1,7. Este resultado mostra que o "proof test" como foi

realizado neste trabalho é realmente uma medida eficaz para

garantir um tempo de.serviço mínimo.

TENSÃO EM MN/mc

Figura 23: Diagrama de "proof test" para a alumina,em água.

Outro diagrama que pode ser construído cm função de

R, e mostrado na Figura 24. A reta define dois campos, onde

pares de valores (t_j . o *) sõ podem ocorrer na região per

mitida. .

A construção deste dingrnmn utiliza a mesma equação
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'(10) reescrita na seguinte forma:

log(t
min

(N-2)logR • logB (32)

Verifica-se também pela equação (32) que estes gráficos são

validos para uma única condição ambiental, aquela em que B

e N foram determinados. .

'Figura 24: Verificação dos resultados experimentais do tem-
po de vida com a previsão teórica após o "proof testing".

Os mesmos valores experimentais constantes da Tabe-

la 7t plotados no gráfico anterior o foram neste e como se

pode observar todos se localizam na região permitida, fista
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observação comprova outra vez que o "proof test" empregado

neste trabalho consegue eliminar os corpos de prova mais

fracos de uma maneira que possibilita fazer previsões váli-

das para o comportamento mecânico das sobreviventes.



CAPITULO V

CONCLUSÕES GERAIS

1 - A alumina é um material cerâmico sensível ao a-

taque corrosivo da água.

2 - 0 modelo de corrosão sob tensão, em que a degra_

dação da resistência mecânica nos materiais cerâmicos ocor-

re devido ao crescimento dos defeitos inerentes, por efeito

de tensões í.pl içadas e do ambiente corrosivo, pode ser a p H

cado à alumim..

3 - As técnicas do carregamento dinâmico e estático

são métodos experimentais adequados para a medida das cons-

tantes- de crescimento subcrítico das trincas, A e N.

4 - Os métodos de avaliação bi e trivariantes faciH

tam o procedimento experimental, conduzindo simultaneamente

a uma maior precisão dos resultados.

5 - 0 "proof testing" é um meio eficaz para elimi-

nar as amostras mais fracas de uma população considerado,

sem enfraquecer as amostras sobreviventes.

6 - A distribuição da resistência inerte após o

"proof testing" não e uma reta e pode ser prevista com ™

zoável precisão.

71
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7 - Conhecidos os parâmetros de fadiga e da resistên

cia inerte, a distribuição estatística dos tempos de vida

e da resistência mecânica, apôs "proof testing" e em ambien

te corrosivo, pode ser prevista com boa precisão.

8 - 0 "proof testing" conduzido sem crescimento sub-

crítico de trincas garante um tempo de vida mínimo ou uma

resistência mínima dos materiais cerâmicos, em condições de

serviçü.
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