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RESUMO

Previsões analíticas de falha de um vaso PWR foram
realizadas segundo as Mecânicas da Fratura Elástica-Linear e
Elasto-Plástica, sendo os resultados fornecidos em termos da
pressão interna e das deformações na parede do componente.
Foi comprovado o acentuado conservativismo da elasticidade
linear via critério KIC frente à Teoria da Instabilidade do
Rasgamento Elásto-Plástico aplicada à integral-J. Foram
demonstrados os intensos efeitos da dimensão dos corpos de
prova em ambas abordagens, e do nível de entalhamento
lateral na elasto-plástica. O saudável conservativismo do
critério Jso de projeto e serviço foi comprovado, assim como
da extrapolação linear de dados J-R no espaço J-T. A
capacidade do componente nuclear suportar crescimento
dúctil de trinca foi quantificada segundo diversos critérios de
falha da elasto-plasticidade. Nesses termos foram realizadas
algumas considerações sobre o vazamento anterior à falha.
Por fim, foi proposto o ajuste logarítmico de curvas J-R.

1. INTRODUÇÃO

O critério Kic de disparo de clivagem é invariavelmente
sugerido pelos códigos de contrução de vasos PWR para
avaliações de integridade estrutural, mesmo em situações
quando, pela sua própria definição, perde toda consistência
como parâmetro controlador de fratura, o que inclui o regime
do patamar superior de tenacidade. No presente estudo o
referido critério é aplicado sob tais circunstâncias, sendo seus
resultados comparados àqueles mais realistas obtidos via
Teoria da Instabilidade Dúctil por meio dos diagramas J-T.
As soluções analíticas aqui desenvolvidas são potencialmente
aplicáveis a ensaios hidrostáticos de vasos PWR.

2. MATERIAL, CORPOS DE PROVA E VASO PWR

Um aço A508-3A foi ensaiado a 175°C na condição de como-
recebido, apresentando um limite de escoamento, SE, of 384
MPa e um limite de resistência, Sg, of 519 MPa. Corpos de
prova compactos com 25 e 50 mm de espessura bruta (IT e
2TCT) para ensaios de tenacidade K e J foram extraídos da

porção central da placa forjada, segundo a orientação S-T. O
vaso cilíndrico PWR, com raio médio de curvatura, R, de 950
mm e espessura de parede, /, de 130 mm (igual à da placa) é
esquematicamente mostrado na Fig. 1. Ele contém quatro
trincas elípticas internas (excentricidade nula) e quatro semi-
elípticas na superfície externa da parede (avaliadas
individualmente). A pressurização interna se dá a 175°C.
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Fig. 1 - Oito trincas axiais na "belt-line" do vaso PWR.

3. PROCEDIMENTOS

3.1 Mecânica da Fratura Elástica Linear (MFEL)

Ensaios K/c foram conduzidos de acordo com a norma
ASTM-399 (1995) no intervalo de temperaturas de -196°C a
-60°C obtendo-se os máximos valores válidos de K. O fator K.
de intensidade de tensão elástica, em uma trinca de superfície
com profundidade a (2a se interna), situada axialmente na
"belt-line" de um vaso cilíndrico pressurizado
isotermicamente, é dado pelo código ASME (1992) por:

7t.a
(1)

onde Km denota o modo I de carregamento, SM é a tensão
nominal de membrana circunferencial e MM e Q são fatores
de forma da trinca. No regime elástico, tem-se a correlação:

i_j

E (tensa) - plana)

E / l-v2 (deformaçã> - plana)
(2)
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ondo fi e v são constantes do material. De (i) em (2) e
introduzindo-se o limite de escoamento (SE), obtem-se:

JAPL=' E'

(2

o" (3)

em que os símbolos { } e [ J são termos de correção de
tensão e de geometria. JAPL está relacionado à pressão
interna, P, na Exp.3 por meio de SM. O gradiente de
deformações na espessura da parede, com respeito kPe SM,
foi obtido da teoria de vasos de paredes espessas e da lei de
Ramberg-Osgood. Diagramas JAPI X P X eM foram
construídos, onde e^ é a máxima, CMIMÀX), e minima, euinéN),
deformação nominal circunferencial, e pela introdução dos
valores de resistência do material ao trincamento (Jutr) em
termos da integral-J (Exp.2), as previsões de falha do vaso
segundo a elasticidade linear (critério AT/c) foram obtidas.

3.2 Mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEPj

Curvas J-R foram obtidas a 175°C para corpos de prova
lateralmente entalhados até 8% e 21% de sua espessura
bruta, utilizando-se a técnica de normalização linear (Reese
& Schwalbe, 1993) e de acordo à norma ASTM-E1152
(1995). Os pontos de dados J-R foram ajustados por lei de
potência e logarítmica. Seguindo-se a metodologia de
diagramas J-T (Paris & Johnson, 1983), onde T é o módulo
de rasgamento, e derivando-se as curvas J-R, foram obtidas as
curvas J-TMAT, onde TMAT è a taxa de acréscimo na resistência
do material ao trincamento. As curvas de carregamento da
estrutura trincada, J-TAPL, onde TAPL é a taxa de acréscimo na
força motriz da trinca, foram obtidas por:

Si.a
TAPL

Na intersecção das curvas J-TMAT^J-TAPL , isto é:

àJ E <*JAPL E
dAa '$2

(4)

(5)

os valores de J na instabilidade do vaso (Jin») foram
determinados. Valores Jso, tidos como boas aproximações de
Jiiat, foram obtidos de uma curva de carregamento tipo J/TMAT
= 8,8 kJ/m2 (50 lbtfin). Valores J, de iniciação do rasgamento
dúctil (ASTM-E813, 1995) foram determinados do critério
"off-set" 0,2 mm. As previsões de instabilidade de acordo
com Jso e Jm,, foram estabelecidas como intervalos cujos
limites superior e inferior correspondiam às curvas J-TMAT
ajustadas por lei de potência e por extrapolação linear
seguindo-se o critério ca de J-Defonnação (o = 5 para CT[S]).
Os valores JAPL (Exp.3) no regime plástico foram calculados
considerando-se uma condição intermediária à tensão e
deformação planas na correção de tensão, enquanto as
soluções geométricas foram fornecidas pelo código ASME
(1992). Exatamente como nas análises da MFEL, diagramas
JAPL xPxdnforam traçados e as previsões de falha do vaso,
em termos de pressão interna e gradiente de deformações
obtidas para todos critérios elasto-plásticos e tipos de trinca.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Fig.2(a) estão os resultados de tenacidade à fratura, K,
quando somente um valor válido foi obtido para corpos de
prova 2TCT e dois para 1TCT. Uma curva K!C foi traçada de

acordo ao código ASME (1992) para a temperatura de
referência (RTNDT) de expansão lateral Charpy 0,9 mm do aço
A508-3A. Ela se mostra conservativa frente ao resultado
2TCT e liberal frente aos resultados 1TCT. A Fig.2(b) ilustra
o procedimento gráfico de obtenção das condições críticas de
falha do vaso segundo o critério KiC, para a trinca tipo VIU.
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Fig.2 - (a) Tenacidade à fratura, K, (Kic válido, KQ não
válido) para o aço A508-3A; (b) Previsões de falha do vaso
em lermos de pressão e deformações segundo o critério Kjc.

Na Fig.3(a) estão as curvas J-R para corpos de prova IT e
2TCT entalhados lateralmente. Para ambas MFEL e MFEP,
os corpos de prova mais massivos produzem os resultados
mais realistas (e liberais), já que sua largura é quase idêntica
à espessura da parede do vaso, permitindo a simulação de
trincas axiais propagando-se na direção radial. Assim, seus
resultados foram utilizados nas análises de instabilidade. Em
adição, um entalhamento lateral de 21% da espessura bruta
dos corpos de prova J gerou frentes de trinca quase retas
(tunelamento levemente invertido) e reduzidas alterações
dimensionais, como esperadas ocorrerem em vasos PWR
devido ao fluxo altamente restringido. Desse modo os
resultados do cp 2TCT 21% EL foram aplicados às análises
da MFEP. Na Fig. 3(a) observa-se a melhor capacidade do
ajuste logarítmico no ajuste de dados J-R para elevados níveis
de extensão de trinca., onde a saturação de J e a instabilidade
dúctil se manifestam. Na Fig.3(b), no espaço J-T para análise
de estabilidade de trincas dúcteis, estão traçadas as curvas J-
TIMT (linha tracejada para ajuste J-R logarítmico) de
resistência ao rasgamento e as curvas J-TAPL (linhas retas) do
critério Jso e do carregamento mecânico (pressurização),
considerando-se a presença da trinca tipo VIII. Valores Jso e
J W (limites superiores) estão indicados para a curva J-T



derivada do ajuste J-R por lei de potência.
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Fig. 3 - (a) Curvas J-R para o aço A508-3A; (b) Metodologia
dos diagramas J-T.

O termo de correção de tensão elasto-plástica e a lei de
deformação segundo Ramberg-Osgood para o aço A508-3A a
175°C são apresentados na Fig.4(a). A Fig.4(b) ilustra o
procedimento gráfico utilizado na determinação das
condições de falha de acordo com todos os critérios elasto-
plás ticos.
Todas as previsões analíticas de falha do componente nuclear
segundo ambas abordagens, MFEL e MFEP, são apresentadas
na Tab.I.
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Fig. 4 - (a) Lei de Ramberg-Osgood e fator de tensão elasto-
plástica. (b) Previsões de falha segundo a MFEP.

De volta à Fig.3(a) e com base na curva J-R relativa ao corpos
do prova 2TCT 21% liL, foi possível obterem-se os níveis de
crescimento dúctil de trinca (Aa) anteriormente à falha do
vaso segundo os critérios da MFEP, dados na Tab.ll.

Tab.I - Previsões de falha segundo a MFEL e MFEP.

TRINCA CRITÉRIO P(MPa) eM(MÁx) (%) (%)

(a)

I

II

III

rv

V

VI

vn

VIII

Ji
Jso

Jinsl

Kic
Ji

Jso
Jinsl

K,c
Ji
Jso
J,~,

Kic
Ji

Jso
Jinsl

KIC

Ji
JiO

Jiml

Kic

Jt
Jso
Jinst

KlC

Ji
Jso
Jintt

Kic
Jt

Jso
Jiral

55,4
57,5

63,7-65,7
63,9-65,8

54,2
57,1

63,5-65,5
63,8-65,7

36,0
51,5

58,3-59,4
59,7-62,6

35,3
51,3

58,2-59,3
59,5-62,5

37,4
52,9

59,7-60,5
61,1-63,4

34,0
50,9

57,6-58,7
59,2-61,7

22,6
46,0

52,9-54,0
54,8-60,3

18,5
43,6

50,7-51,8
52,7-58,5

0,80
1,19

2,42-3,02
2,50-3,15

0,69
1,16

2,38-2,96
2,43-3,05

0,14
0,61

1,35-1,52
1,56-2,18

0,13
0,60

1,30-1,47
1,51-2,12

0,14
0,65

1,49-1,65
1,73-2,39

0,12
0,55

1,21-1,35
1,42-1,97

0,09
0,32

0,66-0,74
0,80-1,35

0,065
0,22

0,48-0,51
0,55-0,87

0,30
0,35

0,68-0,84
0,70-0,89

0,27
0,34

0,65-0,82
0,69-0,87

0,12
0,26

0,47-0,51
0,52-0,65

0,11
0,25

0,46-0,50
0,51-0,64

0,12
0,27

0,49-0,54
0,56-0,68

0,105
0,23

0,42-0,46
0,47-0,61

0,07
0,21

0,31-0,33
0,34-0,46

0,06
0,17

0,25-0,27
0,28-0,37
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Tab.IÍ - Crescimento dúctil de trinru (Aa em min. pura eiula
frente de trinca) precedendo a falha do vaso de acordo com os
critérios da MFEP.

CRITÉRIO I II UI IV V VI VII VIII

Ji 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Jso 4-7 4-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7

Jinst 5-8 5-8 7-15 7-15 7-15 7-15 9-30 9-30

Em vista das condições estabelecidas neste estudo, os dados
mostram que a MFEP sempre gera previsões mais liberais e
realistas que a MFEL, independentemente do critério de falha
adotado. Nas análises da MFEP, o critério de iniciação Ji se
mostra bastante conservative (não obstante permita
crescimento de trincas de 0,9 mm) quando comparado a Jso e,
obviamente, a Jinst- As previsões via Jw são excelentes se
comparadas aos resultados de Jinst, os quais definem
analiticamente o evento da instabilidade dúctil. A despeito
das elevadas razões J-mt I Jso, suas previsões de falha (em
termos de pressão e deformações) estão muito próximas,
devido basicamente à baixa capacidade de encruamento do
aço A508-3A a 175°C, como evidenciado pela baixa relação
SR I SE do material. Jso produziu previsões de falha apenas
levemente conservativas, particularmente para trincas de
superfície com dimensões modestas e especialmente para as
internas, mesmo as maiores. Nessas bases, é ratificada a
relevância de Jso como critério de projeto e serviço seguros
para componentes nucleares internamente pressurizados. Os
intervalos de crescimento de trinca (Aa), bem com de pressão
(P) e deformações {CM), relativos ao critério Jimt são bastante
extensos, novamente como consequência da baixa capacidade
de encruamento do material, que se reflete indiretamente no
formato raso da curva J-R. Assim, Jso reafirma sua vantagem
sobre Jinst como critério de projeto e serviço. A extrapolação
linear de dados J-THAT a partir do critério (o para propagação
controlada por J-Deformação produziu muito boas estimativas
do valor J de instabilidade, quando comparadas àquelas
obtidas da extrapolação nãolincar via ajuste de potência, em
especial para as menores trincas de superfície e, novamente,
para as internas. Dos dados pode se assegurar que as trinca
de superfície são muito mais criticas que as internas de
idênticas dimensões. Também, verifica-se que a profundidade
da trinca tem muito mais influência nos resultados que seu
comprimento para ambas MFEL e MFEP; de fato, o efeito
dessa variável é bastante pequeno. Para as trinca menos
críticas, as menores internas, a tendência na aproximação
entre a MFEL e a MFEP pode ser considerada como
decorrente da inconsistência dos resultados da MFEL no
âmbito dos elevados níveis de plasticidade. Os dados de
propagação de trinca anteriormente à instabilidade dúctil,
permitem inferir que vazamento anterior à falha é mais
provável para trinca mais profundas, enquanto que as mais
rasas estão sujeitas a crescimento catastrófico sem qualquer
sinal visual anterior. Observa-se por fim que o ajuste J-R
logarítmico proporciona previsões conservativas quando
plotado no formato J-T (J-TMAT), podendo ser considerado
uma prática mais segura se comparado ao ajuste de potência.

5. CONCLUSÕES

1 - No patamar superior de tenacidade, a MFEP sempre é
mais liberal e realista que a MFEL. Corpos de prova menos
massivos sempre produzem resultados conservatives,

tornado soginos ON planos de inspccAo periódicu u.ssun
efetuados.
2 - 0 critério Ji é acentuadamente conservative. Por sua vez,
Jso produziu excelentes aproximações de •/(«,, que deve
definir a falha real do componente. Jso é aqui ratificado como
critério preciso para projeto e serviço seguros da indústria
nuclear. Crescimento dúctil de trinca, pressão e deformação
se tornam parâmetros confiáveis sob tais circunstâncias.
3 - Extrapolações não-lineares no espaço J-T conduzem a
resultados bastante similares ao da linear seguindo co = 5.
4 - As aproximações entre Jsn c J,ml e entre extrapolações
linear e não-linear são absolutamente nítidas para as trincas
rasas (mais prováveis de se desenvolverem entre duas
inspeções simultâneas), especialmente para as internas.
5 - Trincas de superfície são muito mais críticas que as
internas para iguais dimensões.
6 - A instabilidade é fortemente afetada por alterações na
profundidade da trinca e apenas fracamente por mudanças no
seu comprimento (/); de fato, esta última variável não tem
qualquer efeito na análise de trincas internas.
7 - 0 crescimento de trinca associado a J,, como graficamente
determinado, foi de 0,9 mm contra os 0,2 mm esperados,
devido basicamente à ecentuada inclinação da curva J-R
próximo à sua intersecção com a linha "off-set".
8 - Ajuste J-R logarítmico é mais efetivo que lei de potência
para grandes extensões de trinca (saturação de J) produzindo
previsões conservativas via metodologia J-T.
9 - A MFEL é absolutamente proibitiva em se tratando de
pequenas trincas internas nas condições do patamar superior.
10 - Maior a trinca maior a probabilidade de vazamento
anterior à falha; possível evento de freamento de trinca pode
inclusive retardar ou mesmo evitar a instabilidade dúctil.
11 - Um entalhamento lateral de 20% em corpos de prova IT
e 2TCT produz as desejadas frentes retas de propagação.
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SUMMARY

Analytical predictions of PWR vessel instability have been
made according to Linear Elastic criterion Kic and Elastic-
Plastic Fracture Mechanics Ji, Jso and Jinsl. Special attention
was given to the influence of crack depth and length on both
approaches, as well as to the data extrapolation procedures on
elasto-plasticity. Simple and didatic format has been supplied
for the results evaluation in terms of internal pressure, wall-
through strain gradient and ductile stable crack extension.
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