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São éiprp̂ ç ntados, con exemplos, formas di f erf-ntcs de

avaliação do tisno produzido por fadiga cm componentes d« vafos do

rrt-ssão nucleares sob carregamentos cíclicos numa sequência de

análises com cc^clnxidade crescente.

This paper presents a sequence of increasing complexity forms

of evaluating fatigue daaaye of nuclear pressure vessel components

caused by cycling loadings. Exanples are included in order to

illustrate such procedures.
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Ha década de 60 ocorreram mudanças significativas nos códigos

de projeto de vasos de pressão. Pode-se citar o aparecimento dos

códigos Í-.SV5E Section III [1] c Section VIII, Division 2 [2],

bastante diferentes dos que existiam, até então, Section I [3] e

Section VIII, Division I [4].

Nos novos códigos A."M£ qv.s surgiran, Section III e Section

VTTI, Division 2, houve o reconhecimento explícito da

possibilidade de ocorrência de falhas por fadiga causadas

principalmente por variações de tensões térmicas.

No caso de vasos de pressão o mecanismo cie falha é a chanada

fadiga de baixo ciclo. O núr.ero de ciclos de tensão durante a vida

útil do conponent<? raramente ê naior que IO5 e é frequentemente da

orclem de alguns Bilhares. Este tipo de fadiga é diferente da

chamada de alto ciclo que ocorre em máquinas rotativas, por

exesplo, cnde o r.ü-.ero de ciclos durante a vida ütil da peça está

na casa dos rilhões e pode ser considerado infinito para

propósitos prático:-,.

A princip.il diferença entre a fadiga de alto ciclo c a de

baixo ciclo é o fato que na prineira há pouca ou nenhuma

plastificação, enquanto que a falha em alguns milhares de ciclos

somente pode ocorrer se houver deformações acira do liraite de

escoamento dos materiais. Deve-sn mencionar que, no regime

plástico, grandes variações de deformação podem ser produzidas por

pequenas variações de tensão.

Mais recentemente, houve o desenvolvimento de abordagens para

avaliação de fadiga a partir de conceito*- da Mecânica da Fratura.

Ko código A.SME Section XI [5] são indicados procedimentos para

avaliação da fortração e propagação de trincas em componentes

nucleares sob carregamentos cíclicos.

Neste trabalho serão apresentadas, por ineio de exemplos,

diferentes formas de avaliação do dano produzido por fadiga em

componentes de vasos de pressão nucleares sob carregamentos

cíclicos numa sequência de complexidade crescente. Inicia-se cem a

verificação se un dado perfil de operação causa carregamentos

cíclicos significativos era un conponente, a chamada verificação da

necessidade de análise de fadiga. São mostrados, a seguir, métodos

de análise de fâdl-ja simplificados e detalhados e, por fim, a

q q (71 - z
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avaliação da formação e propagação de trincas. Todos as

verificações apresentadas estão baseadas nos códigos ASME Section

III e Section XI.

2 . Ver i fJL c iyç_ã_o_â a_ noce s 3 i_d a d a__Ca_a t &i i s a _C o_f_«_<l i_qjj

Como já foi nrneionado, os mecanismos de falha por fadiga

estão esr-oci?.dos a carreqanentos cíclicos. De um modo geral, todos

os ccr.poncntes de qualquer tipo de planta sempre s3o submetidos a

ciclos de serviço pois, no nínino, as partidas c as paradas formai

ciclos de operação com os consequentes ciclos de carregamentos e

do tensões.

Una primeira avaliação a ser feita é se os ciclos de serviço

produzen» ciclos de tensão significativos para que ocorra a falha

por fadiga. Ko código ASME Section III há regras para indicar se

as condições de operação produrea carreganentos cíclicos

significativos ou não. A avaliação baseada nestas regras deve ser

considerada, de fato, corao ur.a análise de fadiga simplificada.

Assim, no parágrafo N3-3222.4(d) Components not Requiring

Analysis for Cyclic Service do código ASME são indicadas as regras

a seren verificadas. VisanJo exemplificar a aplicação destas

regras será apresentada a avaliação do vaso de pressão mostrado na

Figura 1 sob os ciclos de temperatura e pressão mostrados na

Figura 2 e Tabela 1, Caso 1.

Figura 1: Vaso de Pressão Figura 2: Ciclos de Projeto
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Tabela 1: Variações de Pressão e Temperatura ea cada Ciclo

Trecho

AB

CD

F.r

GH

I J

rx

N- de

ciclo»

4 0 0

100000

1500

1500

100000

4 0 0

Cano 1

>J> (Mr a)

+ 1 3 , 8

( 3 , 0 6 / h )

+ 2 , 7 5

- 2 , 7 5

- 1 3 , 8

í 3 , 0 6 / h l

AT (-C)

••255

JlS/h)

- 1 0

+ 30

- 3 0

+ 10

- 2 5 5

( 1 5 / h )

Caeo 2

AP (M?a)

• 13 ,8

( 3 , 0 5 / h )

+ 2 ,75

- 2 , 7 5

- 1 3 , 8

í 3 , C 6 / h )

AT ( - C )

+ 255

- 1 1

+ 79

- 7 9

+ 11

-255

( 1 5 / h l

Seguindo o indicado no código ASMS são feitas ?.s seguintes

verificações:

a. Ciclos de pressão, da pressão anbionte à pressão de serviço

O número de ciclos de pressurização-despressurização n neste caso

ê 400 e o número de ciclos admissível N para esta condição é 787.

Portanto, cono n-400 < N-787, a condição foi satisfeita.

b. flutuações de pressão durante o serviço normal

A maior variação nos ciclos indicados é 1,8 MPa, exceto os ciclos

de partida e desligamento. A flutuação admissível da pressão nesta

verificação é 2,3 MPa. Deste modo esta condição é ate.idida.

c. Gradientes de tenporatura - partida e desligamento

A r?.?ior diferença de temperatura admissível entre dois por.tos

adjacentes do componente nesta verificação é 112 °C. Considerando

os transitórios indicados, que. o equipamento estará isolado e que

a rampa de aquecimento e resfriamento é de 15 °C/hora pode-se direr

que está condição será atendida pois era nenhum momento dos ciclos

de partida e desligamento haverá dois pontos adjacentes cora

diferença de temperatura ícaior que 112 CC.

d. Gradientes de temperatura - serviço normal

A variação de temperatura admissível entre dois pontos adjacentes

durante o serviço nonral, exceptuando-se a partida e o

desligamento, deve ser, nesta verificação, menor ou igual a 75 °C.

Observando novamente a Figura 2 verifica-se que a maior variação
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de te-peratura aplicável, exceto a partida -desligamento, é 30 CC e

esta condição está, portanto, atendida.

t:. Materiais dissinilares e carregamentos mecânicos

Há verificações que devera ser feitas caso haja materiais

di sbiiúi lares ou variação de carregamentos mecânicos, quo não a

pressão. Ncíite extinplo não existen estas situações.

beste caso não haveria necessidade de se fazer una análise de

fadiga. Se alguma das' verificações indicadas não tivesse sido

atendida esta análise seria necessária e poderia ser iniciada cono

r.ostrvdo a seguir.

3. Hfct.odoa siaplifjç&<So3 para analiso de fadiga

Sondo necessário fazer a análise de fadiga podea ser

e-pregados, inicialmente, métodos simplificados e conservadores

para a análise de tensões térmicas e provocadas pelos

carreganentos de pressão e mecânicos.

Para os ciclos de pressão e de carregamentos mecânicos as

tensões são calculadas para geometries simplificadas do componente

(cilindro, esfera, placa, viga) com a menor espessura da geometria

real. Para se chegar à tensão total, incluindo a de pico, devea

ser utilizados fatores de concentração de tensões K^g decorrentes

da geomerria real do componente (em caso de duvida deve-se

utilizar o valor 4).

Com esta abordagem, antes da análise de fadiga propriamente

dita, deve ser feita uma verificação do nivel das tensões

prinárias-mais-secundárias. Com isto evita-se que ocorra o acúmulo

de deformação plástica em cada ciclo com a consequente diminuição

da vida do componente.

Para os ciclos térmicos a tensão térmica total pode ser

calculada pela soma Stoc » Sj + S2 onde S1 é a tensão secundária

dada por «̂..-(E a AT1)/(2 (1 - v)) e S2 é a tensão de pico dada por

(E a AT2)/(1 - v). Sestas expressões E, a e v são o módulo de

elasticidade, o coeficiente de dilatação térmica e o coeficiente

de Poisson do material, respectivamente. Se AT é a variação total

da tenperatura no ciclo, ATj é a parte linearizada e AT2 é a parte

de pico da distribuição de temperatura de acordo con as definições

do código ÀSHE. Neste caso, para a otençâo dos valores de ATX e AT 2
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deve ser feita uma análise térmica simplificada visando a

distribuição de temperaturas ao longo da espessura e ao longo do

tenpo.

Tome-se o bocal cilíndrico rum vaso cilíndrico cuja geometria

é indicada na Figura 3 e os ciclos de temperatura e pressão

mostrados na Figura 2 e Tabela 1, Caso2.

Após notar-se que é necessário fazer a análise de fadiga e

utilizando os procedintntos mencionados obtem-se os valores de ATj

e AT2 indicados na Tabela 2.

As tensões causadas pelo

carregamento de pressão interna

pedem ser obtidaii para o bocal

por meio de expressões como

Scre£=(Pr/t) onde P é pressão

interna, r é o raio nédio e t a

espessura do bocal. No caso,

para a maior pressão atuante o

valor

KPa.

da tensão frei é 82,09 Figura 3: Bocal

Avaliando-se inicialmente as maiores tensões primárias-mais-

secundárias, correspondentes aos maiores valores de ATj e de

pressão, então (Pi+PD+Q)= S^Sp^, = 356,12+82,09 •= 438,21 MPa menor

que o limite admissível de 3 Sm = 552 HPa.

Atendida esta condição é feita a seguir a verificação de

fadiga mostrada na Tabela 3. As tensões alternadas S,

correspondentes a cada ciclo são calculadas a partir da maior

variação de tensões ocorrida em cada um deles.

Tabela 2: áT1 e AT2

Ciclo

A3-KL
CD-JI
F.F-GH

W° de
ciclos
400
100000
1500

3,
10
72

:)
59
,15
,e9

o,
47

-)
58
64
,69

Tabela 3: Fator de Utilização

Ciclo

A.B-KL
EF-GH
CO-JI

n

400
900
98500

Sa
(MPa)
3 8 5,7
368,5

92,8

N

3000
4000
1 E6

E
10
10
10

Io

/N
,133
,225
,099
,457

Pode-se notar que nâo deverá haver falha por fadiga do

conponente pois o fator de utilização acumulado U • 0,457 é menor

que o valor admissível 1.
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4. HétodOB para a analiso 3a fadiga detalhada

Caso a utilização de métodos de avaliação de fadiga

.'. i ;:p] i ficados e conservadores indiquem fatores de utilização

acuruulados maiores que 1 podem ser empregados métodos de análise

nais refinados e menos conservadores. Utiliza-se, cm geral, o

r.étodo dor. elementos finitos para a determinação da distribuição

de texpcriituras e de tensões térmicas e as provocadas pelos outros

ca.vreyara&ritos.

Nebte processo procura-se tratar, nos modelos de análise, as

çj^onetrias dos componentes com todos os detalhes bera curao os

carregamentos térr.iccs e mecânicos, considerando as variações de

tensões ao longo do cc-ponente e ao longo do tempo.

Os fatores de concentração

de tensõos são utilizados quando

não r.e detalha adequada nen te a

ç/ecir.etria da peça nos nodelos de

análise.

Para o bocal nostrado na

Figura 4 com os ciclos de

temperatura e pressão aostrados

na Figura 5 e Tabela 4 o fator

de utilização acusulado obtido

por meio de análise de fadiga

sinplificada foi de 1,23, naior

que 1 portanto. Figura 4: Bocal

Figura 5: Ciclos de Projeto
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Tabela 4: Variações de Pressão e

Temperatura

Tracho

A 3

CD

rr

CH

I J

KL

KN

PO

ti' de

cicloe

4 0 0

8 0 0

10000

10000

6 0

6 0

eoo

<oo

AP (HPa)

+ 6

( 1 , 5 / h )

- 0 , 6

- 2

+ 2

+ 1 ,6

- 1 , 8

+ 0 , 6

- 6

( 1 , 5 / h )

iT (*C)

+ 255

(60/h)

-245

+ 40

- 4 0

+ 260

-260

+ 245

-255

(ÓO/h)

Nesta situação foi feita,

então, uma análise mais refinada

utilizando o método dos

elementos finitos e empregando o

nodelo com elementos sólidos

axi ssiciétricos para as análises

térmica e estrutural. Foraa

obtidas variações de tensões

como as da Figura 6. Compondo

adequadamente estas variações de

tensões obteve-se o fator de

utilização acurouiado 0,336 cono

nostradü na Tabela 5.

Tabela 5: Fator de Utilização

Ciclo

AB-PO
CD-HN
SF-GH
IJ-KL

n

1400
3 0 0
10000
6 0

Sa
(MPa)
3 2 2
3 2 2
1 2 5
3 2 2

N [U
h/N

5320 10,075
5320 jO,15O
1E5 10,100
5320 10,011

|0 , 3 3 6

Figura 6: Variação de Sa

5• XnÃliaa da fornação « propagação de trincas

Nos métodos discutidos até agora os componentes foram

tratados como se não tivessem defeitos. Mais ainda, não foram

consideradas as diferenças dos ambientes 'os quais eles estavam em

serviço. Há outras situações como a existência de trincas nos

componentes ou condições de serviço em ambientes agressivos como a

água do mar.

Podem ocorrer casos onde no processo de avaliação da fadiga

de ua componente com os métodos ~ s -<•---"— ' •• '• -
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Figura 7: Components

ou de operação, se obtenham valores do fator de utilização

acumulado maiores que 1. Isto não significa que haverá

necessariamente falha do componente quando r.n serviço mas sim qu«?

há uraa grande probabilidade que um defeito venha a se fornar.

Métodos diferentes devem

ser utilizados e codera srr

empregados os conceitos da

Mecânica da Fratura para a

análise da formação da» trinca e

da sua propagação sob a operação

cícl ica. Neste caso utiliza-se o

código ASME Section XI.

Para o componente indicado

na Figura 7, cperando com água

do taar, sob os ciclos com

variação de 5 N/nn2 de pressão,

avaliou-se a propagação de uma

trinca já exister.te.

ííesta avaliação partiu-se

de curvas que relacionara o

crescimento da trinca com a

tenacidade à fratura (da/dN X

AK) pa ra o mate r ia l do

componente no anb ien te no qual

e l e opera como a indicada na

Figura 8 e, utilizando as

formulações do código ASME

Section XI, foran cbtidas as

curvas que relacionam o

crescimento da profundidade da

trinca inicial com o número de

ciclos de carreganento para cada

condição de tensão alternada,

como mostrado na Figura 9.

Assim, tendo a trinca ou

defeito inicial , o número de

ciclos ao qual o componente

i. l I

100

Figura 8: da/dN X AK
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estará submetido-e o nível de tensões atuantes é possível avaliar

se haverá o crescimento da trinca e, caso ele ocorra, se o tamanho

critico será atingido.

20

24

IO6

CICLOS

Figura 9: Kú-ero de ciclos X Crescimento da trinca

6• Conclusões

Este* trabalho indica, em uma sequência de dificuldade

crescente, métodos rara avaliação de fadiga en componentes de

vasos de pressão nucleares. São mostradas metodologias que

permitem verificações cm diferentes fases, do início do projeto

até a operação da planta. É importante notar a possibilidade de

utilização de ura componente mesno que o fator de utilização

acumulado seja maior que 1 com a abordagem do código ASME Section

XI.
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