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Cv energia do patamar superior de tenacidade Charpy para corpos de 
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propagação dúctil da ttinca 

CI, C2 coeficientes da curva de potência J-R para o ajuste convencional dos 

dados de propagação dúctil de trincas ,. 
d metade da profundidade de candidatas à trinca sub-superficial ou interna 

em parede de vaso de pressão 

de deslocamento total medido na linha de canegamento inicial 
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E (5, 95%) energia média entre critérios de 5 e 95% de aparência de fratura dúctil 

f(a!W) função flexibilidade elástica 

fij função singularidade elástica linear da ponta da ttinca 

f, F(a/1) coeficientes em um termo de correção geométrica para os efeitos de 

curvatura da parede e presença da trinca 
• I 

coeficiente em um termo de correção de tensão para os efeitos de 

•' encruamento 

F módulo de plasticidade por Ram-Good 
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FATTi temperatma de transição de aparência de fratura com base na porcentagem 

de fratma dúctil apresentada pelo corpo de prova, tal como especificada 

pelo índice 

g, G(a!t) coeficientes em um termo de coneção geométrica para os efeitos de 

cmvatma da parede e presença da trinca 

G força motriz real para a extensão da trinca 

G* coeficiente em um teimo de coneção de tensão para os efeitos de 

encmamento 

G(a!W) função geométrica de normalização do comprimento relativo de trinca 

H meia altura do corpo de prova do tipo compacto CT[S] 

H(Oplást.IW) função geométrica de nonnalização do deslocamento plástico 

H* metade do vão inicial os pontos de aplicação do canegamento em 

corpos de prova do tipo compacto 

J Integral-I desenvolvida por Rice; uma taxa de alívio de energia elástica 
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taxa de alívio de energia pseudo-disponível (pseudo-elástica) para a 

fratma, ou trabalho elasto-plastico realizado à ponta da tiinca em um 

sólido real para aplicação estrutmal em engenharia 

JAPL intensidade do campo de tensões e de defmmações à frente da trinca 

em um componente estrutmal ou força motriz da tiinca na estrutura ou 

ainda J aplicado à estrutura trincada 

Jo J segundo a Teoria Defmmação da Plasticidade 

Jelást componente elástica de J 

J i valor J de iniciação do rasgamento dúctil tal como definido pela 

intersecção enu·e a cwva J-R e a linha de anedondamento da ponta da 

trinca original 

J instab. dúctil 

Jtc 

valor J real de instabilidade dúctil da estrutura trincada 

valor J de iniciação do rasgamento dúctil em deformação plana, 

petmitindo-se uma extensão nominal da tiinca da ordem de 0,2xmn, tal 

como definido na nonna atual ASTM-E813 

J modificado pela Teoria Incrementai ou Fluxo da Plasticidade 
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JrvlAT resistência do matetial ao trincamento em termos de J 

Jplást componente plástica de J 

J-R curva de resistência ao trincamento dúctil tendo como parâmentro de 

tenacidade a Integral-J da MFEP 

JR Ti denominação de corpos de prova de tenacidade J 

Jo limite de proporcionalidade J de resistência à propagação dúctil de 

trincas 

Jo,2 valor J de resistência do material ao trincamento, para uma extensão 

dúctil da trinca tal como definida pelo índice 

Jso valor J de projeto e serviço não-conservativos para componentes 

estruturais tal como desenvolvido por Paris com base na Teoria da 

Instabilidade do Rasgamento Elasto-Plástico e em Jo 

l23o, 3so, 370 índices de tenacidade análogos a Jso, mas relativos à capacidade J real de 

componentes estruturais robustos 

K 

KIA 

fator de intensidade de tensões elásticas lineares à ponta da trinca 

fator de intensidade de tensões elásticas lineares para o freamento de 

trincas frágeis 

Kib fator K advindo de efeitos de flexão de curvatura da parede do vaso 

nuclear 

Kic fator K de iniciação da fratura catastrófica por clivagem, com ou sem 

rasgamento dúctil anterior, sob condições de defmmação plana 

Kio valor K, conespondente a Kic, porém obtido via canegamento 

dinâmico 

Kim fator K advindo de canegamento mecânico de membrana circunferencial 

KIR mínimo valor de tenacidade K tal como especificado em códigos de 

construção de vasos de pressão 

Kit fator K advindo de gradientes tétmicos ao longo da espessura da parede de 

vasos nucleares de pressão 

Kmáx, Knún máximo e mínimo fatores de intensidade de tensão durante propagação de 

pré-trincas de fadiga 

KQ valor K candidato, provisório, a Kic 
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curva de resistência ao crescimento de tTincas tendo como parâmentro 

de tenacidade o fator K da MFEL 

comprimento ou largw·a de tiincas de superfície e sub-superficiais em 

paredes de vasos de pressão 

L (ST,TS) plano de fratura longitudinal ou direção metalográfica logitudinal; 

Lo 

orientação de corpos de prova segundo a n01ma ASTM-E399 

comprimento original da seção útil de corpos de prova de tração 

monotônica 

Mm fator de coneção geométrica para a tensão de membrana 

M' momento fletor em corpos de prova do tipo bana entalhada 

n, n expoente de encmamento para escoamento seguindo lei simples de 

potência ou lei de Ram-Good 

n vetor nOimal à linha ou superfície de integração J 

N2L nitrogênio líquido 

P carga monotonica aplicada de modo quase-estático 

Pc ponto original de canegamento em cps compactos 

Pe carga dentro do regime macroscópico de elasticidade linear em 

canegamento de trincas 

Pr carga fmal do ensaio 

Pi carga de iniciação de rasgamento dúctil real da trinca 

Pi pressão intema em vasos nucleares de fissão 
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PL carga limite em ensaios de J estimando-se a carga máxima suportada pelo 

corpo de prova trincado 

P.l! 

Pmáx 

PN 

Po 

P1, P2, PJ 

Q 
r 

deslocamento real na linha de canegamento instantânea conigida para o 

movimento dos pontos de canegamento 

carga máxima atingida durante ensaios mecânicos de tração e tenacidade 

carga nonnalizada 

carga conespondente ao valor Jo 

cargas genéricas 

parâmen·o de fmmato da tiinca 

coeficiente de conelação de dados 
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,. distância radial (coordenada polar) a partir da ponta da trinca 

/'y raio ou diâmetro da zona plasticamente deformada à frente da trinca, a 
., 

ser adicionado ao comprimento real da trinca segundo coneção de 

Irwin 
:> 

R raio de rotação da linha de centro da trinca em corpos de prova do tipo 

compacto CT[S] ou razão de carga em fadiga 

R raio médio de curvatura da parede do vaso nuclear de pressão 

R e raio extemo de cwvatura da parede do vaso nuclear de pressão 

Ri raio interno de cwvatma da parede do vaso nuclear de pressão 

S (TL,LT) plano de fratma "short transversal" ou direção metalográfica "short 

transversal"; orientação de corpos de prova segundo a n01ma ASTM-

E399 

s tensão nominal, convencional de engenharia 

SE limite de escoamento generalizado 

Sb tensão nominal gerada por efeitos de flexão de curvatura da parede do 

vaso de pressão 

Sm tensão nominal de membrana circunferencial remota da trinca 

SR limite de resistência à tração 

Sref tensão de referência no escoamento global 

Sy limite efetivo de escoamento global 

s distância da ponta de wna trinca sub-superficial à superficie mais 

próxima da parede do vaso 

s caminho genérico de integração 

SI tensão trativa em modo I de abertma de trinca 

T (SL,LS) plano de fratma transversal ou direção metalográfica transversal; 

:. orientação de corpos de prova segundo a norma ASTM-E399 

T módulo de rasgamento, temperatma ou espessura do corpo de prova de 

• I tenacidades K e J em polegadas 

TAPL módulo de rasgamento aplicado à estrutma trincada ou taxa de 

acréscimo da força motriz da trinca na estrutma 
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TMAT módulo de rasgamento do material ou taxa de acréscimo da resistência 

do material à força motriz da trinca, para uma dada extensão dúctil da 

mesma 

t espessma de parede de vasos nucleares na região de interesse ("belt-
:'> 

line,) 
~ 
Ti componente de vetor tração (tensão) extemamente aplicado a um corpo 

trincado 

u energia elasticamente armazenada ou disponível para a fratma 

Us energia pseudo-disponível para a fratura 

l1i componente do vetor deslocamento correspondente a uma tração 

externamente aplicada 

IILL função rigidez elástica 

w largma do corpo de prova 

w densidade de energia de deformação elástica (disponível) linear ou 

., não-linear, ou densidade de trabalho (absorvida e dissipada) de tensão 

elasto-plástica 

x,y coordenadas retangulares, respectivamente paralela e ortogonal à 

superfície da trinca 

y fator de coneção geométrica para a intensidade do campo de tensões e 

de deformações à frente de uma trinca contida em um vaso nuclear 

a, a coeficientes para lei simples de potência de encruamento e para a lei 

de Ramberg-Qsgood , fase ferrita 

a' deformação plástica de referência por Ramberg-Osgood 

p coeficiente do estado de tensão (tensão ou deformação planas) em uma 

.-, correção por meio da zona plasticamente deformada (ZPD) 

y fator de ajuste para a componente trativa de solicitação no corpo de 

prova CT[S], ou coeficiente qua ajusta o estado de tensão quando se 

relaciona J ao CTOD 

r caminho ou contorno de integração em tomo da ponta da trinca para a 

definição de J 
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Ôelást 

8i 

deslocamento monotonicamente crescente, aplicado de modo quase

estático, monitorado preferencialmente na linha de carregamento do 

corpo de prova; igualado a 8* em algwnas ocasiões 

componente elástica de deslocamento 

deslocamento de abertura da trinca na linha de aplicação da carga na 

iniciação real do rasgamento dúctil 

componente plástica de deslocamento 

deslocamentos genéricos 

deslocamento de abertura na ponta original da trinca de fadiga 

(verdadeiro CTO D) 

L1ãv propagação dúctil média da trinca, incluindo os efeitos iniciais de seu 

anedondamento e estiramento 

variação do comprimento da seção útil de corpos de prova de tração 

monotônica durante o canegamento 

LlPN gradiente de carga normalizada 

s deformação real ou verdadeira 

SF deformação real na fratura 

Sij campo de deformações imediatamente à frente da trinca 

Srer deformação de referência tomada no limite de escoamento 

macroscópico 

su 
~ 

Sij 

11 

llplást 

e 

defmmação real lUliforme 

tensor deformação 

fator de trabalho elasto-plástico 

fator geométrico de ajuste para normalização linear da carga mecânica 

coordenada angular (polar) medida a partir do plano virtual de 

propagação da trinca 
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9c ângulo critico de flexão em barras fletidas sob M 

·eij função produto entre Eij e Lij 

À parâmetro de curvatma da parede do vaso nuclear de pressão, ou 

ângulo de estiramento da ponta da trinca de fadiga 

v coeficiente de Poisson 

XX'Vi 

p ângulo de inclinaçãi da amostra fratográfica a pattir de feixe de elétrons 

incidindo perpendiculannente à superficie macroscópica de fratura 

cr tensão real ou verdadeira 

<rij campo de tensões elásticas imediatamente à frente da trinca 

<rrer limite real de escoamento em tração monotônica 

~ 

<rij tensor tensão 

fij função que define a distribuição das tensões à frente da trinca em 

um solido elástico não-linear 

~o integral elíptica completa de segunda classe 

<pF estricção na fratura 

X comprimento relativo de trinca 

\lf* coeficiente em um tetmo de correção de tensão para os efeitos de 

{ } 

encruamento 

parâmetro de validade assegmada quanto ao crescimento de trinca 

controlado por J-defotmação, tal como derivado por Hutchinson & 

Pruis 

termo de correção de tensão nas expressões contendo JAPL e/ou T APL 

[ ] tenno de correção geométrica nas expressões contendo JAPL e/ou T APL 
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3- MATERIAL 

3.1 - Considerações Gerais 

O aço estmtural utilizado nos experimentos aqui apresentados, denominado E6311, 

COlTesponde à classificação ASTM-A508 Classe 3A, e suas aplicações incluem basicamente 

f01jados de grande p01ie para confecção de vasos de pressão e turbinas a vapor da indústria 

nuclear. Sua microestmtura fenítica/bainítica característica fmal é obtida 

convencionalmente via transformações por resfriamento contínuo (em especial têmpera em 

água) seguido por tratamentos ténnicos de revenimento e alívio de tensões, sendo estes aços 

selecionados para tais aplicações de elevadíssima responsabilidade em virtude de seu 

excepcional balanço de resistencia mecânica, tenacidade e economia de fabricação. Eles 

exibem um elevado grau de unifonnidade de propriedades mecânicas em seções espessas e 

são especificamente utilizados em aplicações a elevadas temperaturas em deconência de 

suas favoráveis propriedades de fluência comparadas a outras microestruturas [274]. O aço 

A508-3A, essencialmente um baixa liga de grau nuclear, média resistencia mecânica, 

elevadíssimas tenacidade e ductilidade, modestas capacidade de encruamento e 

soldabilidade e boa temperabilidade, tem no Mn, Ni e Mo seus principais elementos de liga, 

sendo muito suceptível aos tratamentos ténnicos de têmpera e revenimento para o 

desenvolvimento de seu máximo potencial de proptiedades [208]. 

3.2 - Composição Química 

A Tabela I fomece a composição quúnica do aço E63 11 no centro da espessura e na 

superfície da placa base original. O teôr de carbono (C) foi quantificado via técnica de 

combustão, o de fósforo (P) por colorimetda e o de enxôfre (S) por volumetria, sendo estas 

análises efetuadas em nossos laboratórios. Os demais elementos foram identificados pelas 

técnicas de espectroscopia de raios-X (centro da espessura da placa) e de espectroscopia de 

plasma (superficie da placa), aplicadas respectivamente nos laboratórios da Eletrometal S/ A 

Metais Especiais, fomecedora do aço, e da Engemasa Engenhatia e Materiais Ltda. 

Uma breve comparação entre esses resultados e aqueles relativos a aços A508-3 

similares produzidos no exterior [196,203,211,223,245,248,275] pe1mite observar que a 

única diferença a considerar-se quanto à composição química seria com relação ao teôr do 

elemento cromo (Cr). Assim, enquanto a especificação ASTM dos aços A508 [62] permite 

wn teôr máximo de Cr de 0,25% em massa, o aço E6311 possui em média apenas 0,025% 



... 

139 

(ou seja, apenas mn décimo do limite máximo pennitido) e os outros aços sempre mn 

múltiplo desse valor. Dentre os aços descritos na literatura, o ensaiado por MUNDHERI et 

alli [211] se aproxima mais do limite máximo com 0,24% de Cr, enquanto que o ensaiado 

por BELCHER & DRUCE [203] é o que mais se aproxima ao E6311, com um teôr de Cr da 

ordem de 0,09%. A presença de Cr em maiores quantidades, embora confrra maiores 

temperabilidade, resistências mecârúca e ao desgaste a baixas e altas temperaturas, bem 

como à conosão superficial, conduz, em princípio, em contrapartida a reduções na 

tenacidade, ductilidade, soldabilidade e condutividades térmica e elétrica do aço, embora 

tais análises devam considerar rigorosrunente tanto o efeito reforçador ("str·engthening") do 

Cr como átomo substitucional em solução sólida na rede cristalina do Fe, como em 

contrapartida o seu papel de refinador de grão fetTítico ou pacote bainítico pelo aumento 

inhinsico da temperabilidade do aço para mn dado n·atamento ténnico a que esse é 

submetido. Assim sendo, parece possível obter-se, seguindo a relação de Hall-Petch, por 

meio da adição de Cr e predominância do efeito de refmo de grão, a otimização das 

propriedades acima citadas, desde que se mantenha idêntico n·atamento térmico da liga. 

Tabela I - Composição química básica do aço E6311 em duas posições da placa 

forjada(% em massa). 

c Si Mn Ni Mo C r Al Al p s 
(sol) (insol) 

CENTRO 0.18 0.24 1.28 0.73 0.50 0.03 0.019 0.005 0.006 0.008 

SUPERFICIE 0.20 0.24 1.3 1 0.70 0.5 1 0.02 - - 0.007 0.009 

3.3 - Obtenção da Placa Base de Aço E6311 

O aço E6311 foi fabricado pela Eletrometal S/ A Metais Especiais em escala piloto 

segundo o cronograma: 

-fusão em fomo a arco elétrico; 

- desgaseificação a vácuo; 

- refmo por refusão em elétro-escória (ESR- "electt·o-slag remelting"); 

- forjamento do tarugo até cerca de 0,5m de espessura; 

- corte longitudinal do lingote na forma de 3 placas; 

-recozimento; 

- esmerilhamento; 
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- notmalização; 

-têmpera; 

- revenimento; 

- tratamento térmico de simulação de alívio de tensões ténnicas pós-soldagem; 

- fresamento; 

- alívio final de tensões mecânicas. 

Das três placas f01jadas produzidas nesse processo, foi selecionada para este estudo 

aquela possuindo as dimensões 131,5xl000x2000mm. 

3.4 - Microestutura 

3.4.1 - Considerações Gerais 

Anteriormente à descrição microestrutural do aço E63ll, é necessária uma breve 

referência às estmturas bainíticas de aços estruturais tais como descritas na literatura. A 

definição microestrutural generalizada quanto às bainitas é a de serem o produto de uma 

decomposição eutetóide não-lamelar ou não-cooperativa, gerado por nucleação e 

crescimento difusionais, ou em outras palavras, a bainita setia o conespondente da perlita 

lamelar e cooperativa, que representa o "outro modo" de decomposição eutetóide. 

Diferentemente da perlita, na bainita a segunda fase pode precipitar tanto no interior quanto 

nos contomos da primeira [276]. Por outro lado, tal definição não tem sido suficiente para 

uma caracterização precisa e direta de uma microestrutura como bainítica; ctitétios outros 

tais como cinéticos, de transf01mação e de alívio de superfície ("swface relief') têm sido 

utilizados na tarefa de classificação de uma microestrutura como verdadeiramente bainítica 

[277]. 

A complexidade das microestruturas bainíticas resfriadas continuamente tein 

realmente conduzido a uma confusão da sua terminologia; de fato, diferentes pesquisadores 

têm observado diferentes combinações de variantes microestruturais embora, em adição e 

como fator complicador, mesmo microestmtmas muito similares têm frequentemente sido 

identificadas utilizando-se diferentes termos relacionados à bainita. A imensa gama de 

vruiedades microestmturais classificadas até o fmal da década de 70 como bainíticas pode 

ser exemplificada pelo trabalho de Kennon37
, que compilou uma lista de mais de 30 

diferentes termos para descrevê-las. 

37Kennon, N. F., Optical Microscopy of Carbon Steels, L. E. Samuels, Ed., American Society of Metais, Metais Park, 

OH, p.28-33, 1980; citado em [274] à página 825. 
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Especificamente com relação aos aços estmturais para constmção de vasos de 

pressão de potência nuclear, tem se aplicado crescentemente na literatura nos últimos 20 

anos, e se estabelecido na comunidade científica, o tenno "bainita granular ou globular" 38 à 

microestmtura tipicamente desenvolvida após tTatamentos térmicos de têmpera e de 

revenimento em placas de seções entre 100 e 1 OOOmm de espessura (quando a taxa de 

resfriamento varia entre 4 e 600°C/min ao longo da mesma) (274]. BRAMFITr & SPEER 

[274] e AARONSON & LEE [276] têm se refelido a essa microestmtura como constituída 

de uma matriz fenítica poligonal ou alotriomórfica com ilhas ou blocos de austenita retida, 

martensita e carbetos (eventualmente até mesmo traços de carbeto E), os quais são 

granulares ou globulares em aparência ao microscópio. Em oposição à tal tenninologia, 

BRAMFirr & SPEER [274] tem se inclinado a rejeitar o tenno bainita a microestmturas 

em que a fenita exista claramente com mmfologia não-acicular, visto que, na sua 

concepção, a predominância de morfologias do tipo "lath" ou tipo "plate" deve ser condição 

essencial para se classificar uma rnicroestmtura como bainítica. 

3.4.2- A Estrutura do Aço E6311 

F oram analisadas amostras retiradas tanto da superfície quanto do centro da espessura 

da placa de aço E6311, sendos os ataques para a revelação da microesh11tura realizados 

independentemente com Nital 2%, reagente de Vilela e um reagente especialmente 

desenvolvido para o delineamento de grãos austeníticos originais em aços mrutensíticos 

revenidos (278]. Na Figura 44 tem-se uma comparação entre as rnicroestmturas 

características do cenh·o (a) e da superficie (b) da placa base de aço E63 11, respectivamente 

nos planos S (rL ou L r ---+ planos de fratura) e r (SL ou LS). Por meio da compru·ação 

direta com um padrão ASrM impresso em ocular para um aumento de 1 OOX, puderam ser 

vetificados trunrull10s de grão entTe 7 e 9 para ambas as regiões amostradas, comprovando o 

sucesso do tratamento térmico de nmmalização, a boa temperabilidade do aço E63 11, bem 

como a eficácia dos tratamentos ténnicos secundários que também não conduziram a 

gradientes tnicroestruturais ao longo da espessura da placa. 

Na Figura 45, uma maior ampliação (5x) permite verificar a natureza da estmtura 

final do aço E6311, constituída de grão feníticos com glóbulos/grânulos dispersos de 

cementita e possivelmente/eventualmente de austenita e martensita retidas, os quais se 

apresentam nitidamente alinhados, deconentes de uma estmtura bainítica (inferior/superior, 

38Temto originado através do trabalho pioneiro de Habraken, L., Rev. Metall., v. 53 , p.930-944, 1956; citado em [274] 
à página 827. 
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(a) 

(b) 

Figma 44 - Microest:mtmas típicas nas posições (a) centro e (b) superfície da placa de 

aço E6311 (aumento lOOX I Nital2%, lmin.). 

tal como fartamente comprovadas por ensaios de dilatometria (Dilatômetro de Resfriamento 

Rápido Modêlo DTlOOO da Adamel Lhomargy), quando simularam-se os ciclos de têmpera 

do centro e superficie da placa base, sendo as taxas de resfriamento aplicadas às amostras 

dilatométricas estimadas com base em cmvas de têmpera em água de placas robustas de aço 

fornecidas na Ref.279, respectivamente de 12 e 2°C/s, e portanto conespondendo 

muitíssimo bem àquela faixa de taxas de resfriamento mencionada no ítem 3 .4.1) original 

obtida na etapa de têmpera em água, que foi sofrendo coalescimento ao longo dos pesados 

(em termos de tempo e temperatma) tratamento térmicos secundários impostos à placa. Esse 
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(a) 

(b) 

Figma 45 - Fotomicrografias da figma 44 ((a) e (b) respectivamente) ampliadas em 

5X (aumento 500X I Nital2%, lmin.). 

processo incluiu assim tanto a denominada recristalização/poligonização parcial da bainita 

[280], originando portanto a feiTita poligonal ou aloni.omórfica~ quanto a globulização ou 

granulização das segundas fases e possíveis/prováveis estruturas retidas, como certo 

crescimento de grão e profusa precipitação de carbetos, gerando-se desse modo as 

microestruturas definitivas da placa de aço E6311 na condição de recebida e aqui ensaiada. 

Finalmente, a Figura 46a pennite a confitmação definitiva quanto à natureza 

microestrutmal básica do aço E6311. Uma grande ampliação na imagem tomada na região 

central da placa (plano S) pennite a visualização do que convencionou-se chamar de bainita 
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granular revenida [56,177,280], descrita mats recentemente por EDMONDS & 

COCHRANE [277] como wna mistura complexa das fonnas clássicas de bainitas superior e 

infelior, com martensita e austenita retidas. Observa-se também nessa figura o ataque do 

reativo aos contamos de grão austeníticos originais. Por sua vez, a Figura 46b pennite 

concluir que muitíssimo pouca, se qualquer, martensita foi desenvolvida no processo de 

têmpera ou ficou retida nas etapas de h·atamento ténnicos secundálios no aço E63 11. Por 

outro lado, a verificação da presença de austenita retida só seria possível através de técnicas 

de tnicroscopia eleh·ônica de transmissão (TEM), aqui não realizadas. 

(a) 

(b) 

Figura 46 - Microestrutura tipo bainita granular apresentada pelo aço E6311 na 
porção central da placa base ((a), aumento 1000X I luz polarizada I reagente Ref.278, 
30min.) e ausência de martensita na estrutura fmal de tal liga metálica ((b), aumento 500X I 
Vilela, 1min.). 
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Quanto à granulação da fase a do aço E6311, o seu tamanho médio ASTM 8 

corresponde a um diâmetro médio equivalente de grão da ordem de 18~m (via tabelas de 

conversão), o qual é praticamente idêntico ao obtido por MANAHAN et alü [116], o dobro 

do detetminado por CURR Y [280], e muito mais grossetro que o velificado por 

MUNDHERI et alii [211], todos trabalhando com aços A508-3. Essa granulação 

relativamente refmada exibida pelo aço E63 11 lhe confere ce11amente boas propziedades a 

se tomar como base a dependência das mesmas com o tamanho de grão via relação de Hall

Petch [222-225]. De acordo com os modêlos de HAHN & ROSENFIELD [281] e 

SRINIV AS et alii [220,225], especificamente com relação à influência do tamanho de grão 

na tenacidade à fratura (resistência à iniciação e à propagação de hincas), para uma dada 

dimensão de zona plasticamente deformada à frente da trinca, é verificado que mais grãos 

estão nela incluídos quanto mais refmados eles forem e, por consequência direta, maior o 

"imput" específico de energia de maneira a ativar esconegamentos em monoclistais 

orientados aleatoriamente; em adição, é amplamente reconhecido que grãos mais refmados 

conduzem a maiores capacidades de encruamento e esta~ na forma do expoente de 

encruamento, se relacionaria de forma exponencial ao tamanho da zona plasticamente 

deformada e, por fim, às energias consumida e dissipada nessa região. 

Uma característica microestrutural marcante no aço E6311, especialmente observada 

no plano T (paralelo à direção de máximo esforço impresso à placa durante sua 

conformação mecânica), diz respeito ao desenvolvimento de zonas ricas em carbetos em 

planos paralelos ao S (direção de máximo esforço), os quais (carbetos) precipitam em 

regiões de máxima densidade de discordâncias, preferenciais para nucleação em virtude da 

elevada energia livre alí disponível. Como verificado na Figma 47, as bandas de carbetos 

atingem larguras próximas dos lOO~m em ambas posições de centro (a) e superficie (b) da 

placa de aço E63 11. As mesmas características de bandeamento de carbetos nas regiões 

central e da superficie da placa deconem certamente tanto em viliude do êxito do n·atamento 

de normalização antezior à têmpera, bem como do relativamente reduzido gradiente de taxas 

de cisalhamento imposto entre as duas regiões durante a etapa de forjamento do tarugo 

original. Essas bandas podem ser consideradas estreitas se comparadas àquelas observadas 

por MANAHAN et alü [116], as quais chegavam até 250~ de espessura, também am aço 

A508-3. 
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Finalmente, por meio de um analisador de imagens computadorizado acoplado a um 

microscópio óptico Leica DMRX, sob uma amplificação de 500X e via média sobre 5 

medidas tomadas no plano metalográfico S extraído do centro da placa base, obteve-se uma 

concentração de segundas fases (essencialmente FeJC, tal como revelada por Nital 2%) da 

ordem de 32,5%. 

(a) 

(b) 

Figura 4 7 - Bandeamentos de zonas ncas em carbetos em planos S, tais como 

observados segundo os planos (a) T no centro e (b) T na superfície da placa de aço E6311 

(aumento 58X I Nital2%, lmin.). 
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3.4.3 - Inclusões 

A observação das superfícies de amostras metalográficas polidas e sem ataque ao 

microscópio óptico sob baixas magnitudes de aumento ( 40X) proporcionou a verificação de 

uma quantidade surpreendentemente elevada de pequenas cavidades que de início foram 

identificadas, tendo-se unicamente como referência a composição química do aço e, em 

especial, o fonnato das micro-crateras [282], como inclusões de óxidos e sulfetos. Na Figura 

48 tem-se uma visão típica de tais cavidades encontradas no aço E6311, em todos os planos 

principais analisados e em ambas posições central e da superfície da placa base. A Figura 

48a corresponde ao plano de mínimo teôr de inclusões (plano T na superficie da placa) e a 

Figura 48b ao de máximo (plano S na mesma posição anterior). Um levantamento completo 

foi realizado quanto à distribuição dessas cavidades nos planos metalográficos de interesse 

(total de 6), sendo os principais dados ilustrados na Tabela li. As inclusões foram 

classificadas em três grandes grupos quanto à sua dimensão aparente: tamanho pequeno (P, 

com diâmetro < 20~), médio (M), e grande (G > 40J.tm), sendo que a imensa maioria das 

inclusões observadas apresentavam uma mmfologia absolutamente esférica sob o aumento 

utilizado para observação óptica ao microscópio, com raras excessões (basicamente de 

tamanho G) apresentando tun perfil alongado, em ao menos um dos planos metalográficos 

observados, indicando uma certa maleabilidade da inclusão nas temperaturas de forjamento, 

caracteritica típica do sulfeto de manganês (MnS). O caráter essencialmente esférico das 

inclusões tende a lhes conferir um papel menor como concentradores/intensificadores de 

tensões, seja no campo da elasticidade-linear como da elasto-plasticidade, embora 

certamente continuem atuando como sítios prováveis de disparo de fratura frágil ou mesmo 

de nucleação e crescimento de microvazios dúcteis. 
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Tabela li - Quantificação das inclusões do aço E6311 segundo os planos 

metalográficos principais no centro e na superfície da placa. 

número de número médio diâmetro médio área média 

inclusões de inclusões da inclusão percentual 

analisadas no por unidade de (Jlm) ocupada no 

plano em área analisada plano 

questão (mm-2) metalográfico 

(%) 

ST (centro) 146 6.90 16.40 0.146 

ST (superfície) 90 3.54 10.42 0.030 

SL (centro) 218 10.30 12.39 0.125 

SL (superfície) 37 1.45 11.55 0.015 

TL (centro) 150 7.09 12.93 0.094 

TL (superfície) 167 6.56 21.66 0.242 

Uma caracterização mats apurada quanto à verdadeira natureza dessas 

descontinuidades foi conseguida por meio de wn microanalizador por EDX ("Energy 

Dispersive X-Ray" - Link Analytical QX2000) acoplado a um microscópio eletronico de 

vanedura (SEM - "Scanning Electron Microscope") totalmente computadorizado (Zeiss 

DSM 960). A conclusão dessa análise foi a de que as pequenas crateras se miginam quando 

partículas de FeJC (cru·beto de feno ou cementita) e, com menor probabilidade (tendo em 

vista o baixo teôr de Al não-solubilizado detectado na análise química, a qual amostra 

significativamente as inclusões pois a área de "queima" é idêntica àquela ilustrada na Figura 

48a ou b), de Ah03 (alurnina ou óxido de alunúnio gerado em princípio por meio da adição 

de Al na etapa de desoxidação na fusão) são pru·cial ou totalmente arrancados da matriz 

feiTítica no processo de polimento mecânico das amostras para observação metalográfica. 

Também, a presença de MnS, CaS, MgS e aluminatos de cálcio e magnésio (Ca e Mg 

advindos do fluxo ESR) foi admitida em virtude tanto das análises por rnicrosonda 

eletrônica (espectros de absorção) mas também com base nos estudos de WILSON [283] 

com aços estruturais de grau nucleru· obtidos pelo processo de refusão por elétro-escória 

assim como o E6311. 

Na Figura 49 verifica-se o aspecto morfológico quase que perfeitamente esférico de 

uma inclusão de Al2ÜJ com diâmetro próximo a 20Jlm (classificada como de tamanho 
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Figura 48 - Microcavidades tipicamente observadas no aço E6311 nos planos (a) T e 

(b) S da superfície da placa (aumento 40X I sem ataque) 

intermediário a pequeno e médio), cotToborando a lúpótese inicial do pequeno efeito dessas 

partículas nas proriedades de tenacidade (incluindo J, o parâmetro elasto-plástico mais 

sensível a essas descontinuidades [231 ]). O sucesso do processo de esferoidização das 

inclusões é creditado à manutenção da liga metálica durante um tempo considerado ideal a 

elevadas temperaturas nas etapas de recozimento, nonnalização e de têmpera, à aplicação 

de taxas de resfriamento muito bem defmidas [203], assim como ao efeito esferoidizante do 
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elemento Ca. Também, a manutenção do fonnato das inclusões dmante os pesados 

tratamentos mecânicos deve-se basicamente à presença do cálcio (tratamento CaT) que 

fmma um complexo duro e resistente que praticamente não se defonna durante a 

confonnação plástica do metal [283]. Ainda com relação à Figura 49, a possibilidade da 

alumina aí detectada derivar parcial ou mesmo totalmente da captação e aglomeração da 

AhOJ utilizada no processo de abrasão para o polimento das amostras (diâmetro máximo de 

0,05)1m) não pôde ser descartada em virtude da limitação do equipamento de análise, pois 

mapeamentos de AI produziiiam idênticos resultados para uma única partícula maciça ou 

um conjunto de partículas menores compactadas. O equipamento utilizado (EDX/SEM) 

também se mostrou ineficaz na avaliação topográfica ou de relêvos das superfícies polidas, 

impedindo assiin a verificação da retirada total ou parcial da partícula de interesse. 

Na porção superior da Figura 50, tem-se uma partícula de FeJC com 

aproximadamente 45)1m em sua máxima dimensão (tamanho G), sendo que seu espectro de 

absorção não indicou picos relativos ao carbono, assim como oconeu com o oxigênio da 

alumina, em virtude do uso de tela de Berílio que filtra as emissões menos intensas de raios

X. Na metade inferior da Figma 50, tem-se uma partícula com composição química 

surprendentemente complexa, rica nos elementos Ca, Mg, Mn e S. 

3.5 - Propriedades Mecânicas Convencionais 

3.5.1 - Considerações Gerais 

Neste tópico são descritos os ensaios de tração monotônica, de tenacidade ao impacto 

Charpy em corpos de prova padrão tipo A, e de macrodureza, visto que, além de serem 

consideradas propriedades mecânicas básicas, são facilmente realizaveis não requerendo 

equipamentos, acessórios e procedimentos que fujam dos convencionalmente disponíveis em 

laboratórios mais simples de caracterização de propriedades mecânicas. São efetuadas nesse 

capítulo algumas comparações entre o aço E6311 e seus similares produzidos no exterior, 

tendo-se como referência as propriedades mecânicas acima especificadas; tais comentários 

poderão, assim como aqueles contidos no Capítulo 2 de Revisão da Literatura, ser utilizados 

e referidos posterionnente no Capítulo 5 de Resultados e Interpretação. Dentre os ensruos 

-~ 
' / t/) I ' ( 
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Figura 49- Inclusão simétrica de AhOJ no aço E6311 (superfície polida e sem ataque 

químico obsetvada ao MEV) 

Figura 50 - Partícula de cementita com grandes dimensões incmstrada na matriz a; 

na metade inferior da foto tem-se uma partícula com grande complexidade química (MEV). 
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supra-citados, segundo HA WTHORNE & MAGER [284], o de tração e o de dmeza são 

especialmente importantes na análise de materiais na condição de inadiados, pois 

conseguem detectar com maior sensibilidade que o de impacto Charpy as diferenças de 

fluência de nêutrons rápidos. Por outro lado a grande maioria dos dados de confronto entre 

materiais irradiados e não-irradiados é dada exatamente em tennos da energia do patamar 

superior de tenacidade, assim como das temperaturas de transição frágiVdúctil, tal como 

derivadas de ensaios Charpy [217,263-265]. 

Um breve comentário deve aqui ser feito com relação à mientação e ao 

posicionamento escolhidos para a extração de todos os corpos de prova ensaiados neste 

trabalho: as orientações dos cps na placa base de aço E6311 con·espondem à S e ST (de 

acordo com padrão de orientação fornecido pela nonna ASTM-E399 [49]), ou seja, o plano 

selecionado para a fratma foi sempre o S ou TL; o posicionamento escollúdo foi tal que a 

fratura dos cps se desse exatamente na região do centro da espessma da placa. Basicamente 

os motivos que levaram a essas escolhas foram: 

- quanto à orientação dos cps (plano de fratma): embora à anisotropia desenvolvida 

em placas forjadas seja pequena em relação àquelas laminadas de idêntica espessma (ítem 

2.6.1), ela certamente existe e deve ser considerada. Por meio da técnica de impressão de 

Baumann (com solução de máxima concentração, 5% H2S04) não foi obtida qualquer 

revelação quanto à presença de regiões ricas em sulfetos ao longo da espessma da placa 

E6311, refletindo o elevado grau de pureza do aço. Por outro lado, a aplicação de reativo de 

iôdo revelou uma texturização fibrosa marcante ao longo da espessma da placa, 

notadamente quando observada no plano T ou SL (Figma 51a), gerada pelo escoamento do 

material durante as etapas de confonnação plástica, e acompanhada (se verdade) por 

insignificante segregação nas linhas de fluxo. Essa textma fibrosa em planos S, em adição a 

já mencionada estrutura de bandeamento de carbetos nesse mesmo plano (ítem 3.4.2), 

certamente conduzem a propriedades mecânicas mais pobres segundo essa orientação. A 

sequência de tenacidade crescente para os três planos principais, S < T < L, foi verificada 

experimentalmente por SAILORS [197] e conoborada por WILSON [283] para aços 

larninados A533B- l, e deve se aplicar com certeza aos forjados como o E6311. Deve ser 

ainda aqui destacado que, tal como revelaram as micrografias anteriores (Figs. 44-46, 48 ·e 

49), não houve tendência ao amassamento ("pancaking") de grãos e inclusões, seja no centro 

ou na superficie da placa E6311, o qual é um fenômeno típico em lanúnados, constituindo 

em um mecanismo que tende a enfraquecer ainda mais a coesão entre planos S ou TL. 

- quanto ao posicionamento do plano de fratura ao longo da espessura da placa: 

embora as nonnas ASTM-E184 [264] e E185 [265], que tratam especificamente da 

avaliação mecânica de aços de construção de vasos nucleares de pressão, sugiram a 
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amostragem da região situada a l/4 da espessura do componente ( 1/4T, intermediária à 

superfície e ao centro da peça), a nmma de forjados nucleares A508 [62] admite a extração 

de cps cujo plano de fratura se situe exatamente na região de centro do forjado. No caso 

específico da placa de aço E6311, o necessário posicionamento das nincas na região central 

da espessura da placa, em ensaios de cps de tencidade K e J (ítem 4.3.2) exigiu que, também 

nos ensaios de tração e impacto Charpy, as fraturas aí se desenvolvessem. 

3.5.2 - Tração Monotônica 

Foram obtidas todas as propriedades típicas de ensaiOs de n·ação monotônica, 

realizados à temperatura ambiente, l75°C e 300°C39
. À 300°C os ensaios (3 para cada 

temperatura) foram conduzidos em uma máquina Instron mecânica de fuso e engrenagem, 

em fundo de escala lO kN e à uma velocidade de aplicação de deslocamento de 2mm/min, 

após um tempo inicial de residência de 15min. O sistema de aquecimento utilizado, um 

fomo tubular lnsn·on modelo Al017-301 para até 1200°C, permitiu a utilização de cps de 

seção circular com apenas 4mm de diâmentro na sua porção útil, com as oun·as dimensões 

proporcionais de acordo com o padrão fornecido pelas nmmas ASTM-E8 [261 ], E21 [262], 

A370 [263], E184 [264] e El85 [265]. A impossibilidade da acoplagem de extensômetro 

devido ao pequeno espaço disponível no dispositivo de aquecimento (bem como devido à 

inexistência em nosso laboratório de extensômetro que pudesse operar à temperatura de 

300°C), obrigou à aplicação do método de deslocamento entre ganas [261 ,262] para a 

determinação das propriedades de módulo de elasticidade, alongamento na fratura e de 

encruamento. Nos ensaios à temperatura ambiente e a 175°C utilizou-se um sistema servo

hidráulico universal de ensaios MTS modelo 810 em fundo de escala de 125kN, com o 

aquecimento a 175°C realizado em câmara ambientallnsn·on modelo 3111 com capacidade 

nominal de operação entre -70°C a +200°C. O extensômetro MTS modelo 632.11 C-20, do 

tipo resistivo com abertura inicial de 25mm e deslocamentos máximos de 

39Nas temperaturas de -140°C, -100°C e -60°C foram realizados ensaios de tração apenas para a determinação dos 

limites de escoamento e dos módulos de elasticidade do aço E6311 utilizados nos ensaios de tenacidade K.Ic (ítem 4.2). 

Nessas ocasiões, o escoamento rútido dos cps elitrúnou a necessidade do uso de extensometria após a determinação do 

módulo de Young. A -196°C a tensão SE foi estimada a partir da espressão de ajuste de IRWIN [67] (Figura 54). 
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Figura 51 - Texturização fibrosa, em piiucípio livre de segrergação, desenvolvida 

durante o processamento mecânico de fmjamento do aço E63 11, observada segtmdo os 

planos (a) T e (b) L (aumento 0,94X I iôdo). 

abettura/fechamento de 3,75mm, capacidade de operação entre - l50°C a J75°C (por período 

inferior a 24h), trabalhou com ganho de lOOOX na detetminação do módulo de elasticidade 

e de 40X durante a obtenção das curvas de carga versus deslocamento de abettura do mesmo 

(P x ó.L). A taxa de deslocamento do pistão foi fixada de início também em 2mm/min, e, 

após a carga máxima e retirada do extensômetro, foi elevada para 6mm/min para a 

determinação das propriedades de fratura. Os corpos de prova, com seção circular e 

diâmetro de 8,75 mm a porção útil'10
, com as outras dimensões proporcionais de acordo com 

as Refs.261 -265, permaneceram à temperatura de l75°C por 30min antes do início do 

ensaio e, posteriormente, 15mi.n antes do recanegamento pós carga máxima, o que conduziu 

ao fenômeno de envelhecimento estático por deformação (SSA - "static strain aging"). Não 

foram absolutamente de qualquer modo registrados quaisquer sobre - aquecin1entos 
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(termopares de feno-constantan) devidos a efeitos dissipativos de deformação plástica 

dos corpos de prova em quaisquer das temperaturas de ensaio. 

As curvas S x e (tensão e defmmação nominais) para as três temperaturas são 

apresentadas na Figura 52, enquanto que na Tabela III são fornecidas as propriedades 

(média entre três cps para cada temperatura) tipicamente obtidas a partir de ensaios de 

tração monotônica. 

A comparação entre as cwvas de tensão-defmmação nominais e entre os dados 

da Tabela III mostra o efeito da temperatma no aço E6311, primeiro (da temperatma 

ambiente até 17~C) reduzindo a sua capacidade de encruamento, os limites de 

escoamento (SE) e de resistência (SR) e todas as propliedades de ductilidade, e depois 

( 175'C até 300°C) elevando ambos os limites de resistência ao escoamento e à tração, 

inclusive ultrapassando-se a resistência à tração obtida na temperatma ambiente, 

~ a capacidade de encruamento e degradando ainda mais todas as 

propliedades de ductilidade. Também é notável o efeito da temperatma, a prutir da 

ambiente, no sentido da redução do extensivo patamar de escoamento apresentado pelo 

aço E6311 até sua completa supressão à temperatma de 300°C. As propliedades de 

fratura, quais sejam, alongamento (AF), estricção (<pr) e deformação real (Er) a 175C 

sofreram, como já mencionado, efeitos tútidos de envelhecimento estático por 
o 

defonnação (SSA), enquanto que a 300C todas as propliedades de tração, com 

excessão obviamente de E, canegam em si os efeitos de envelhecimento dinâmico 

(DSA - "dynrunic strain aging"). O envelhecimento dinâmico pru·ece estar presente, 

embora com intensidade relativamente baixa, já aos 175'C, sendo o responsável por 

alguma restrição ao desenvolvimento do patamar de escoamento nessa temperatura, e 

pelo seu completo desaparecimento aos 300°C. Essa característica é típica dos aços 

ferríticos a partir gerahnente dos 150°C, atingindo um pico de máximo por volta dos 

250°C a 300°C15 [56] quando as resistências ao escoamento e à tração monotônica e a 

taxa de encruamento (média), que representa enfim a capacidade de encruamento do 

material, apresentam wn máximo relativo (localizado) e a ductilidade um mínimo 

[200]. O envelhecimento dinâmico por deformação (DSA) em ligas diluídas de Fe e 

aços ferríticos está relacionado a processos de interação entre discordâncias móveis e 

40 As nomtas ASTM citadas [261-265) sugerem a utilização de cps de tração, extraídos de forjados, com seção 
circular de 12,5nun de diâmetro e aberturas iniciais de extensômetro da ordem de 50mm; porém problemas 
com as garras do sistema de ensaio impediram a realização de ensaios com esses cps mais robustos. A 
utilização de cps de menores dimensões tem comprovado, em nossa experiência, produzir uma menor 
variabilidade de resultados, talvez em virtude da menor probabilidade da existência de defeitos de usinagem 
bem como oriundos da própria estrutura do material; por outro lado, tem-se verificado estranhamente a 
tendência da produção de linútes de escoamento e de resistência mais liberais, já que ocorre uma perda de 
triaxilidade de tensões em sua porção útil devida à menor restrição ao fluxo plástico. 
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Tabela III - Propriedades de tração para o aço E6311 nas três temperaturas de 

ensato. 

E SE SR 

(GPa) (MP a) (MP a) 

AMBIENTE 197 4233 564 

175t 207 3843 519 

30át5 1926 4007 570 

1 Tal como visualmente estipulado no gráfico P x ..1L. 
2 Lo = 4 Do = 35mm. 

Su 1 Af2 (%) <pF(%) Sr(%) 

(%) 

11 28 75 139 

9 23 4 734 1304 

8.8 158 67 110 

3 Embora não recomendado pelas normas ASTM-E8 [261] e E21 [262] , extrapolou-se wn valor off-set (não

exato, porém no início do patamar de escoamento) para a defirúção do limite (ponto) real de resistência ao 

escoamento (visto que o aço E6311 apresenta extensivo escoamento descontínuo nessas temperaturas). 
4 As propriedade de fratura (pós-carga máxima) sob tração monotôrúca urúaxial obtidas a 175C computam 

efeitos de envelhecimento estático por deformação (SSA), em virtude da retirada do extensômetro na carga 

máxima e posterior espera àquela temperatura para se atingir novamente um regime sem transientes. 
5 Apresenta envelhecimento clinâmico por deformação (DSA). 
6 Devido à ausência de extensometria, houve influência acentuada da flexibilidade elástica do sistema de 

carregamento na porção irúcial (elástica) da curva P x ..1L. 
7 Por não apresentar patamar de escoamento ("cliscontinuous yielding" ) pennite a definição do valot off-set 

0,2%: A ausência de escoamento nítido foi interpretada como característica intrinseca do material a tal 

temperatura, e não como devida à ausência de extensometria. 
8 Lo = 10,5 Do = 42nun; utilizado critério ou técrúca de deslocamento entre garras visto a impossibilidade da 

utilização de extensômetro. 

átomos solutos intersticiais (efeito combinado do nitrogênio e do carbono) durante a 

defonnação plástica, causando fluxo não-unifonne (localizado) e tendendo portanto à 
produção de serrilhamento em curvas de carga versus deslocamento [285]; tal 

característica não foi detectada nos gráficos PXLlL a 300t certamente em virtude da 

ausência de extensometria. Diferenciação deve ser feita entre os envelhecimentos 

estático (SSA), observado nitidamente no aço E6311 a 175'C via pico de tensão de 

escoamento no recarregamento após tempo de residência sob carga zero, e dinâmico, 

verificado durante todo o transcorrer do ensaio a 30<fC via características globais da 

curva S x e: enquanto no primeiro, uma vez o material tenha escoado e o esforço 

externamente aplicado tenha sido suspenso, com consequente estacionamento das 

discordâncias, ao átomos de C e N migram para estas últimas sendo que, no 

recarregamento mecânico do material, uma deformação plástica adicional é impedida 

até que a tensão se tome elevada o suficiente (e sempre maior que aquela atingida no 
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Figura 52 - Curvas tensão-defmmação nomma1s para o aço E6311 às 

temperaturas ambiente, 175'C e 300°C. 

limiar do descarregamento) para liberar as discordâncias daquela nuvem de átomos 

solutos ("Cottrell cloud"), implicando no pico localizado de tensão acima referido, no 

DSA ocorre, abaixo de certa taxa crítica de deformação, wn verdadeiro arrasto de 

atmosfera permanente de átomos solutos (C e N) em volta das discordâncias, e 

consequentemente seus efeitos, ao contrário dos do SSA, se fazem sentir (de modo 

macroscópio) continuamente por toda a curva de carregamento após o escoamento 

global do material [56]. 

Na Figura 53 são plotados valores do limite de escoamento (SE) contra a 

temperatura para o aço E6311, onde observa-se o efeito do DSA nessa propriedade a 

300°C (escoamento é tomado por critério "off-set" e portanto já inclui parcela de 

deformação permanente global). Em adição são plotados valores SE para dois outros 
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Figura 53 - Limite de escoamento convencional (SE) versus temperatura para o 

aço E6311 e outros A508-Cl3 [211 ,248] nas condições de irradiados e não-irradiados. 

aços A508-3A, também na condição de não-irradiados porém com diferentes teôres de 

cromo (Cr, como já adiantado no ítem 3.2, é o elemento químico que basicamente 

distingue os aços A508-3A convencionais entre si), e um deles em dois estados 

distintos de irradiação. São notáveis tanto o efeito do teôr de Cr quanto do túvel de 

irradiação por nêutrons rápidos (nvt - fluxo de nêutrons rápidos integrado no tempo) a 

que o aço é submetido, na elevação de SE a dada temperatura de ensaio. De modo geral 

verifica-se o decréscimo acentuado já esperado de SE com a elevação da temperatura, 

embora os resultados relativos ao aço estudado por MUNDHERI et alii [211] pareçam 
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ir em oposição à afmnação de HA WTHORNE & MAGER [284] de que a taxa de 

variação de SE com a temperatura se intensifica com o nível de inadiação nuclear 

experimentado pelo aço. 

Na Figura 54 são repetidos os pontos de dados de limite de escoamento do aço 

E6311, onde a famosa expressão de IRWIN [67] para o ajuste dessa propriedade como 
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Figura 54 - Limite de escoamento do aço E6311 versus temperatura e curva de 

ajuste por IRWIN [67]. 
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função da temperatura (amplamente utilizada para extrapolação de dados fora da 

temperatura ambiente) é plotada para comparação. Observa-se o ótimo ajuste às baixas 

temperaturas, bem como a tendência à subestimativa proporcionada por tal expressão 

a partir de aproximadamente 1 00°C, se acentuando mais e mais com o evento da 

intensificação do DSA. 

Na Figura 55 pode-se verificar o efeito do teôr de Cr no limite de resistência à 

tração (SR) de aços A508-3A não-irradiados. Assim como no caso de SE (Figura 53), e 
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Figura 55 -Limite de resistência à tração convencional (SR) versus temperatura 

para o aço E63 11 e outro A508-Cl3 com maior teôr de Cr [248]. 
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de modo surpreendente, o efeito do Cr na elevação das propriedades de tração se dá 

após uma temperatura crítica (aparentemente da ordem de -1 00°C nos casos aqui 

ilustrados) abaixo da qual, inversamente, maiores teôres de cromo reduzem tanto SE 

quanto SR. 

Finalmente, na Figma 56 são apresentados num mesmo diagrama SE, SR e Sy 

(média aritmética entre SE e SR, utilizada nos cálculos mais avançados de tenacidade 
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Figma 56 - Limites de escoamento (SE), de escoamento efetivo (Sy) e de 

resistência à tração (SR) versus temperatura para o aço E6311 . 
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elasto-plástica Integral-J, para computar os efeitos de encmamento do material ) como 

função da temperatw·a, onde observa-se obviamente o maior efeito do DSA em SR e em 

seguida em Sy. Finalizando esse ítem deve ser observado que a temperatw·a de 175°C, 

por pertencer ao intervalo de transição entre o desenvolvimento ou não dos fenômenos 

de SSA e DSA nos aços feniticos (tal como aqui já mencionado), confere certas 

peculiaridades ao compmtamento mecânico dessa classe de aços estmtw·ais quando 
ensaiados sob essas circunstâncias. No caso específico do aço E6311 por exemplo, 

embora ele seja suceptível ao envelhecimento por deformação (na sua forma estática, 

SSA) a 175°C, tal como comprovam as propriedades de ductilidade na fratura 

mensuradas a essa temperatw·a quando comparadas as obtidas à temperatw·a ambiente, 
esse efeito não se revela intenso o suficiente (agora na sua forma dinâmica, DSA) para 

incrementar a capacidade de encruamento do material e nem mesmo produzir 

serrilhamentos no diagrama de tensão versus deformação nominais. Como será visto 

no Capítulo j este fato tem impot1antes implicações nos ensaios da Mecânica da 

Fratw·a por levar à concorrência entre mecanismos de redução da tenacidade ao 
rasgamento dúctil. 

3.5.3 - Impacto Charpy 

Foi parcialmente levantada a curva de transição de compm1amentos frágiVdúctil 
do aço E6311 sob impacto Charpy utilizando-se corpos de prova padrão Tipo A 
(10xl0x55mm) com entalhe em V segundo as normas ASTM-E23 [217], A370 [263], 

E184 [264] e El85 [265]. Os ensaios foram conduzidos em wna máquina Heckert 
WPM modelo Psd 300/150 em fundo de escala de 3001. O intervalo de temperaturas 

dos ensaios foi de -196 a + 300°C, utilizando-se nitrogênio líquido puro e misturas de 

nitrogênio líquido e metanol em diversas proporções para o resfriamento dos cps, e 

óleo à base de silicone aquecido em forno resistivo para o aquecimento dos mesmos. 
Acima da temperatw·a ambiente a energia absorvida no impacto sempre superou o 

fundo de escala máximo da máquina (conduzindo ao travamento do pêndulo no 
momento do choque, sem ruptura completa dos cps) impedindo a detenninação da 

energia do patamar superior de tenacidade Charpy na configuração de cps acima 

descrita. 
Na Figura 57 são plotadas as cwvas de transição Charpy para o aço E6311 e 

dois outros aços A508-3 ( cwvas ajustadas manualmente, pois o seu formato impede 
tentativas de ajustes hiperbólicos, tais como realizados por Jones et alii 41

) com 

41JONES, R. L., MARSTON, T. U., TAGART, S. W., NORRIS, D. M., and NICKELL, R. E., Applications of 
Fatigue and Fracture Tolerant Design Concepts in the Nuclear Power lndustry, Design of Fatigue and Fracture 
Resistant Structures, ASTM STP 761 , P.R. Abelkis and C.M. Hudson, Eds., American Society of Testing and 
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distintos teôres de Cr, todos na condição de não-inadiados e via cps padrão tipo A. É 

observado o efeito do teôr de Cr na redução da energia do patamar superior de 

tenacidade~ por outro lado, o efeito é, embora pequeno, inverso ao esperado, 

comparando-se o aço de BELCHER & DRUCE [203] com o de IWADATE et alii 

[248], no deslocamento da região de transição frágil/dúctil. Os principais dados que 

podem ser extraídos da curva Charpy do aço E6311 são apresentados na sequência na 

Tabela IV. 

Tabela IV - Propriedades de impacto Charpy em cps padrão tipo A com entalhe 

em V para o aço E6311. 

ENERGIA ABSORVIDA APARENCIA DA EXP ANSAO LATERAL 

[J] FRATURA (DÚCTIL) 

T211 = -70°C FATT 1 5% = -sooc To,9nmt = -35°C 

T4u = -60°C FATT5o%= l0°C ---
T68J = -45°C F A TT95% = ambiente ---
TsoJ = -40°C T E (5,95%) = -l5°C ---

FATT1 = Fracture Appearance Transition Temperature 

Sabendo-se que a temperatura de transição de ductilidade nula NDTT C'Nill 
Ductility Transition Temperature"), obtida em estudo paralelo para o aço E6311 42

, foi 

estimada em aproximadamente -45°C (temperatura bem inferior à obtida por 
IWADATE et alii [248] para um aço A508-3A com 0,19% Cr, denotando a maior 
tenacidade por parte do E63 11 ), e seguindo-se o critério de temperatura de referência 
de transição frágil/dúctil (RTNnT) descrito no ítem 2.6.1, obtem-se para o aço E6311 

RTJ\'DT = -68°C, a qual deve ser usada, teoricamente, como referência dentre todas as 
temperaturas de transição anteriormente estabelecidas. 

Com relação à notável queda de energia absorvida, apresentada na Figura 57, 
pelo aço estudado por BELCHER & DRUCE [203] (exatamente aquele que dentre os 
aços descritos na literatura mais se aproxima, em termos de composição química e 

Materiais, Philadelphia, p.28-46, 1982; citado em [190] à página 596. 

42Ensaios de queda de pêso ("Drop Weight Test"), segundo a norma ASTM-E208 [218], foram realizados para 
o aço E6311 visando da determinação da NDTT do mesmo; esses ensaios foram conduzidos pelo IPT/SP 

(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e os resultados de temperatura de transição se situaram entre -50°C e -

40°C. 
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propliedades mecânicas, do E6311 ), já no interior do regime do patamar superior de 

tenacidade, pode-se supor, com grande probabilidade de aceito, ser devido aos efeitos 

de envelhecimento dinâmico. Como indicado no trabalho de NORRlS et alii [286], 

existe mna correlação bem defmida entre o acréscimo do limite de escoamento, em 

decorrência do DSA em aços feniticos, e a queda de energia Charpy às temperaturas 

além da drástica transição frágil/dúctil (no chamado patamar superior de tenacidade) 

dessa classe de aços estruturais. Esse comportamento ( queda de energia dentro do 
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Figma 57- Curvas de transição de tenacidade Charpy (ajustadas manualmente) 

em cps padrão tipo A para o aço E6311 e dois outros aços A508-Cl3 também não

irradiados [203,248]. 
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"patamar") parece não ter se repetido no aço E6311 (a menos que ocon·a em níveis de 

energia muito além dos 3001 e à temperaturas superiores a 300°C43
, o que é mna 

hipótese a se admitir, não obstante seja impossível comprová-la ou descartá-la em 

virtude da limitação da capacidade da máquina de ensaio Charpy utilizada), e mna das 

possibilidades seria a de que as taxas de carregamento impostas nesses ensaios 

dinâmicos estaria acima daquela máxima para se desenvolver o fenômeno de DSA no 

aço E6311; inversamente, talvez em virtude do maior teôr de Cr do aço de BELCHER 

& DRUCE [203], tais taxas de defmmação estivessem abaixo daquela crítica do 

referido aço. 

3.5.4 - Ensaios de Dureza 

Para as tomadas de medidas de dureza Vickers (HV) e Rockwell na escala B 

(HRB) [287] foi utilizada a amostia tipo bana anterimmente submetida aos ataques de 

Baumann e de iôdo (Figura 51), de comprimento idêntico à espessma da placa de aço 

E6311 (130mm) e arestas da ordem de 13mm. Foram feitas medidas de ambas dmezas 

HV e HRB tanto no plano L quanto no plano T, igualmente espaçadas entre si e 

perconendo-se toda a espessura da placa (comprimento da amostra), utilizando-se 

respectivamente máquinas de ensaios Otto Wolpe1t-Werke tipo Dia Testor 2 Rc e 

Vickers Limited modelo HTM 2061 . Os resultados são apresentados na Figura 58. 

Relativamente à dmeza HRB, não foram observados gradientes defmidos de dmeza ao 

longo da direção S (espessma da placa) em qualquer dos planos analisados, denotando 

a homogeneidade da estmtura média do aço E6311 nessa direção. Também, a dmeza 

Rockwell B média foi idêntica entre os planos L e Te igual a 88HRB. Com relação à 

dureza Vickers, em função de sua maior sensibilidade (menor massa- 2,5kg- e área de 

impressão do instrmnento de identação - objetiva de 2/3), foram detectados diversos 

gradientes significativos de dureza por toda a espessma da placa (e não um único 

gradiente denotando variação microestrutural contínua e bem definida nessa direção), 

assim como uma dmeza média(~ 90HRB) pouco maior que 

43Ex.iste a possibilidade de que o fator limitante para a detecção do contorno inferior ("lower bound") da 
energia Cv de impacto não seja a potência da máquina de ensaio, mas sim a excessiva flexão do corpo de prova 
(sem frattUa total do mesmo) de modo que ele ultrapasse os apoios da base da máquina Charpy (vão de 40mm). 
Nesse caso, mesmo utilizando-se sistemas mais potentes de ensaio, seria impossível a determinação daquela 
quantidade através dos cps Charpy padrão tipo A com entalhe em V. Ensaios adicionais de tenacidade Charpy 

foram conduzidos a 300°C (temperatura de operação do vaso nuclear, contida no patamar superior de 
tenacidade Charpy do aço E6311 nas condições de não-irradiado e irradiado) e em fundo de eoil de 3001, 
utilizando-se todas as geometrias e tamanhos alternativos de cps permitidas pela norma E23 [217], no intuito 
de se obter a energia do patamar superior de tenacidade Charpy do aço E6311 na condição de como-recebido, 
sendo descritos e analisados nos Capítulos 4 e 5. 
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aquela indicada diretamente por HRB (a comparação foi possível via conversão de HV 

em HRB via tabelas convencionais), e levemente diferente entre ambos os planos T e 

L. Tais resultados via HV foram interpretados como devidos à presença das bandas de 

carbetos em planos S (Figura 47). Assim, essas bandas, obviamente com dureza 

superior à da matriz ferrítica/bainítica, contribuem mais à dureza média da 

microestrutura da amostra como um todo à medida em que diminui o tamanho da 

impressão. Na Figura 59 são mostradas ambas as impressões HV e HRB no aço 

E6311, onde se observa que a área ocupada pela impressão HRB é cerca de 22 vezes 

maior que a de HV. A impressão HRB tem um diâmetro aproximado de 830)llll, 

portanto muito superior à espessura das camadas de carbeto (95J..tm), enquanto que a 

HV possui diâmetro de aproximadamente 160J..lffi, já relativamente muito mais próxima 

das bandas ricas em carbono. 

4- PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAL E ANALÍTICO 

4.1- Considerações Gerais 

São descritos nessa seção todos os procedimentos experimentais e analíticos 

envolvidos nas tarefas consideradas essenciais (principais objetivos) para a 

concretização do presente trabalho. Elas incluem particularmente a obtenção das 

propriedades de tenacidades K e J, assim como os cálculos desenvolvidos nas análises 

elástica-linear e elasto-plástica para a determinação das condições em que se prevê a 

instabilidade do componente estrutural avaliado (vaso de pressão PWR). São também 

feitas referências aos estudos fratográficos a que foram submetidos os cps fraturados 

nos ensaios de tenacidades K e J, tração monotônica e impacto Charpy, às curvas de 

fluxo ou escoamento segundo a lei de Ramberg-Osgood, bem como comentada a 

tentativa de determinação da energia do patamar superior de tenacidade Charpy 

utilizando-se corpos de prova alternativos permitidos pela cotTespondente nmma 

ASTM-E23. 

É intenção do autor produzir uma perfeita correspondência entre os ítens deste 

capítulo e aqueles do próximo capítulo de Resultados e Interpretação, de modo a 

faciJitar as discussões e conclusões fmais acerca dos objetivos almejados e alcançados 

no presente estudo. Como a imensa maioria dos dados e análises de fenômenos 

conelacionados aos estudos aqui efetuados já foram descritos nos capítulos anteriores, 

o autor, quando necessário, a partir desse P.onto, indicará as respectivas referências 

bibliográficas e citações previamente já apontadas ou, de preferência, encaminhará 

o leitor aos ítens anteriores correspondentes; no entanto, diversos comentários e 
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Figw·a 58 - Medidas de dmeza HV e HRB em planos T e L ao longo da 

espessma da placa de aço E6311. 
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Figura 59 - Impressões dos instnunentos de identação em ensaios de durezas 

Vickers (HV) e Rockwell na escala B (HRB) no aço E6311 (aumento 63X) . 

análises com base na bibliografia especializada, e até aqui inédita, são à frente 

realizados. 

4.2 - Ensaios de Tenacidade Kic 

Os corpos de prova de tenacidade K, com 2 polegadas de espessura e do tipo 

CT[S] padrão-proporcionais (Wf8=2, ilustrados na Figura 60), 2TCT, foram extraidos 

da placa base de aço E6311 segundo a orientação ST (assim como os de tenacidade J e 

Charpy) pelos motivos anteriormente mencionados no ítem 3.5.1, bem como com o 

objetivo de se obterem cps de tera:ickb K e J com as máximas dimensões possíveis, 

de modo a se simularem propagações de trincas axiais se dando radialmente ao longo 

da espessura do vaso PWR, tais como serão supostas nas futuras avaliações de 

integridade estrutural. Os cps foram pré-trincados sob fadiga à temperatura ambiente 

até um comprimento relativo de trinca (ao/W, que inclui obviamente o comprimento 

do entalhe mecanicamente introduzido nos cps) da ordem de 0,53. Utilizou-se nessa 

tarefa uma frequência da ordem de 20Hz e uma razão de carga (R= Kmín/Kmáx) de O, 1, 

com o fator Kmáx de 20 MPa"m. Durante os ensaios de fratura propriamente 
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ditos (solicitação u·ativa monotonicamente crescente) aplicou-se uma taxa de 

carregamento de 3,2MPa'-'m!s , este, assim como todos os oun·os dados, 

satisfazendo a norma ASTM-E399/90 [49]. Utilizou-se na tarefa mn sistema universal 

de ensaios MTS modelo 810 em fundo de escala máximo de 250kN. Ao todo 6 ensaios 

a 3 diferentes temperaturas foram realizados em nosso laboratório, com dois ensaios a 

cada mna das temperaturas de -6<fC, -l00°C e - l40°C (resfriamentos obtidos por 

nin·ogênio líquido, sendo que nas temperatm·as de -140°C e -lOOt injetou-se 

diretamente N2L na câmara ambiental Insn·on de modo a poder superar em muito sua 

capacidade nominal de ~·esfriamento de -7<fC ). Também, nas temperaturas abaixo de -

lO<fC (inclusive) não foi necessátia a utilização de "clip-gage" (MTS modelo 632.03C-

20 com abettura inicial de l 2mm e deslocamento máximo de abettura de 4mm, 

intervalo de temperaturas de operação de -1 oot a + 15<fC, com amplificação de 40X e 

colocado à boca do entalhe dos cps) para a obtenção de diagramas de carga (P) versus 

deslocamento de abettura da boca da tiinca (8), em vittude da absoluta linea1idade 

enn·e as duas grandezas durante todo o processo de carregamento até a fratm·a 

catasn·ófica dos cps (valor K de carga máxima). Tal procedimento foi determinante 

para a bem sucedida obtenção de resultado Klc válido segmtdo a notma E399, visto 

que não se dispunha na época de extensômetros capazes de operarem abaixo da 
o 

temperatm·a de - lOOC. 

Ensaios de tenacidade Klc foram realizados em estudo paJalelo com o aço 

E6311 [2S8], utilizando-se corpos de prova 1 TCT (Figma 60) à temperatm·a de - 196C; 

seus resultados (válidos segundo a nmma E399) são incorporados no presente estudo 

para as análises de previsão de instabilidade segundo a MFEL. 

4.3 - Ensaios de Tenacidade J (Curvas J-R e Diagramas J-T) 

4.3.1 -Considerações Gerais 

As análises de estabilidade de componentes esn·uturais por meiO da MFEP 

requer o levantamento de curvas de resistência J para rúveis de crescimento de n·incas 

dúcteis bem além daqueles que definem o limiar da sua propagação. Embora 

procedimentos de exn·apolação de dados de crescimento de u·incas sejam commnente 

utilizados, eles podem produzir resultados cada vez mais liberais (não-conservativos) à 

medida em que os pontos de dados experimentalmente detenninados estiverem mais e 

mais próximos da iniciação do rasgamento dúctil [95]. Em vittude da relativa 

massividade dos corpos de prova CT[S] utilizados no presente estudo (2TCT), bem 
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Figura 60- Corpos de prova c9mpactos (CT[S]) padrão-proporcionais (W/8 =2) 

de dimensões 0,75T, 1 Te 2T para em ensaios de tenacidade Kic. 

como devido às relativamente pequenas aberturas de deslocamento proporcionadas 

·pelos extensômetros ("clip-gages") comercialmente disporúveis (máximo de 12mm, tal 

como a dos existentes em nosso laboratório), e ainda, na impossibilidade da execução 

de rezeragens do "clip-gage" durante o andamento do ensaio de tenacidade J via 

método da variação da flexibilidade elástica (VFE, tal como disporúvel em nosso 

laboratório, em equipamento totalmente infmmatizado ), além da pouca dispmúbilidade 

do aço E6311 , optamos pela aplicação da técnica analítica da normalização linear da 

carga mecânica, cuja precisão e confiabilidade atunentam com o nível de crescimento 

da trinca no cp (ítem 2.5.4.2). 

Por outro lado, a técnica da variação da flexibilidade elástica é por fun utilizada 

neste estudo, em ensaios adicionais, realizados em corpos de prova l TCT, visando-se 

basicamente a verificação da precisão do método de nmmalização linear. 

4.3.2- Ensaios de Tenacidade J via Normalização Linear 

Foram ensaiados no sistema universal MTS modelo 810 (Figma 61) dois cps 

2TCT (com entalhes laterais nominalmente de 7 e 20% da espessma bmta do cp) e 
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wn I TCT (20%) padrão-proporcionais, sob controle do curso do pistão ("stroke 

control") a wna taxa de 0,5mm/min, na temperatw·a de 175'C de modo a eliminar-se 

qualquer probabilidade de clivagem (o que inviabilizaria totalmente o experimento de 

curva J-R pelo sucateamento do cp conespondente). Na Figura 62 é mostrada a 

câmara ambiental Instron onde se realizaram todos os ensaios de tração (com excessão 

daqueles a 300't) e tenacidade K (com excessão daqueles a -19<fC) e J. Os corpos de 

prova denominados JRT1 e 2 (2TCT), e 3 (ITCT), ilustrados na Figura 63, foram 

extraidos, como já adiantado, segundo a orientação ST, e pré-nincados (antes do 

entalhamento lateral, caso conn·ário seda virtualmente impossível acompanhar 

visualmente a propagação da pré-tlinca) até ao!W próximo a 0,6 (valor ideal segundo 

as Refs. 58, 59 e 254) aplicando-se R=O, 1 e wn Kmáx. de 20MPa.Ym sob uma frequência 

de 50Hz. A aplicação de flexão reversa [289] auxiliou em muito no conn·ole da 

simetria da pré-trinca ao longo da espessma dos cps, pruticularmente nos mais 

robustos (2TCT), além de acelerar sobremaneira o desenvolvimento do processo de 

pré-ttincrunento. Na Figma 64 são mosn·ados os posicionrunentos originais dos corpos 

de prova de tenacidades K, J e Charpy, de n·ação monotônica e de dureza com relação 

à espessura da placa base de aço E6311 . Na mesma figura são ilustrados corpos de 

prova CT[S] nas otientações TS e LS que precisamente simulam tlincas axiais ou 

Figura 61 -Vista geral do sistema universal de ensaios mecânicos MTS modelo 

81 O totalmente computadorizado. 
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Figura 62 - Câmara ambiental Instron modelo 3111 com capacidade nominal de 

operação entre -7d'c e +20o't. 

longitudinais se propagando radialmente no componente sob análise (vaso PWR), tal 

como consideradas no presente estudo. Deve ser observado que as dimensões máximas 

possíveis desses cps são quase que idênticas (levemente maiores) que aquelas dos cps 

2TCT de orientação ST aqui utilizados (vide Figura 10). Assim, em virtude da 

quase identidade entre as dimensões máximas dos cps TS e ST ou LS e ST, o fator 

detenninante foi quanto à orientação que produzisse os resultados mais conservativos, 

condição essa plenamente satisfeita pela orientação ST devido aos efeitos 

microestruhuais minuciosamente decritos no ítem 3.5.1. Finalizando essa questão 

quanto às dimensões máximas de corpos de prova de tenacidades K e J, bem como 

relativamente à sua orientação na placa base E6311, pode-se arguir que corpos de 

prova de espessura tão elevada quanto 5 polegadas (5TCT, obviamente de orientações 

LT e TL) poderiam ser extraídos da placa base para ensaios K e J (visto ser essa 
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exatamente sua espessma), porém tais cps de maneira alguma seriam significativos em 

nível de simularem o caso de uma trinca se propagando através da espessma da parede 

do vaso nuclear (que é a situação que logicamente mais se aproximaria da realidade em 

um evento de acidente nuclear ou ensaio de hidropressmização). Assim, os cps 2TCT, 

entalhados lateralmente de modo a sofrerem restrição ao fluxo plástico de maneira 

idêntica àquela exercida pela parede do componente estmtural nas circunvizinhanças 

da trinca, parecem ser realmente os que devam melhor modelar as situações aqui 

analisadas e por consequência produzir os resultados mais confiáveis. 

Devido aos grandes deslocamentos de abettma requeridos patticulannente nos 

cps mais robustos (2TCT), de maneira a se obterem grandes níveis de crescimento 

dúctil de trincas, foi necessário o desenvolvimento de um dispositivo de "rezeragem" 

do "clip-gage", de tal modo que ele ("clip-gage" MTS modelo 632.03F-30, com 

abettura inicial de 12mm, capaz de operar no intervalo de temperaturas de -100°C a 

+ 17s't por período inferior a 24h) pudesse perconer seu cw·so máximo ( 12mm) por 

mais de uma vez. O dispositivo, simples porém absolutamente eficaz, é mosh·ado na 

Figura 65. Os corpos de prova mais robustos, JRTI e 2 (2TCT), logo após serem 

Figura 63 - Corpos de prova compactos padrão-proporcionais de 1 e 2 

polegadas de espessura ( 1 T e 2TCT) com entalhes laterais, utilizados nos ensaios de 

curvas J-R pela técnica de nmmalização linear. 
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Figura 64 - Posicionamento original dos corpos de prova de tenacidades K 

(lTCT -A, 2TCT - B), integral-I (lTCT - C, 2TCT - D) e Charpy (E), de tração 

monotônica (ambiente e 175C- F, demais temperaturas- G) e de dureza (H) na placa 

base do aço E6311 (na mesma figura são ilustrados cps compactos de orientações TS -

I e LS - J que simulam mais apropriadamente trincas axiais ou mesmo circunferenciais 

se propagando radialmente através da espessura da parede do vaso de pressão). 



175 

ensaiados até uma propagação de trinca da ordem de 50% do ligamento original (que 

corresponderam a deslocamentos de abertura da boca da trinca de 40mm, os quais, 

convertidos à linha de carregamento e considerando-se os efeitos de rotação dos cps 

via fator R de rotação da linha de centro da trinca- Figma 14 -, somaJam algo próximo 

dos 30mm) foram carregados em fadiga até a fratura total de modo a delinearem 

precisamente a fronteira da propagação monotonicamente crescente obtida no ensaio 

de tenacidade J. O corpo de prova JR T3 ( 1 TCT) foi submetido a idêntica história, a 

menos de que foi necessária aproximadamente metade do deslocamento (na boca da 

trinca e na linha de carregamento) para se produzirem os mesmos 50% de crescimento 

dúctil de trinca com relação ao comptimento original do ligamento do cp. Na Figura 

66 são ilustrados respectivamente os estágios inicial (cp JRT1) e fmal (cp JRT2) dos 

ensaios de tenacidade J em cps 2TCT pela técnica de n01malização linear. Na Figura 

67 são mostrados fmahnente os cps 2TCT (JRT1 e 2) logo após o ensaio de tenacidade 

J, anteriormente à exposição completa da superfície de fratma monotônica por meio de 

solicitação cíclica. Após essa etapa foram obtidos os níveis de propagação dúctil por 

observação direta das fraturas em mesa micrométrica e auxílio de paquímetro, quando, 

seguindo-se as normas de ensaios de Integral-J [58,59], foi tomada a média entre nove 

,. 

Figura 65 - Dispositivo desenvolvido especialmente para permitir rezeragens do 

"clip-gage" e assim grandes deslocamentos de abertura de trincas. 
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medidas regulannente espaçadas entre sí ao longo da espessma líquida do cp. 

Finalmente, utilizando-se os diagramas de carga versus deslocamento (P x 8), os 

valores de comprimentos inicial da trinca de fadiga (ao) e final de trinca dúctil (ar) e 

seguindo-se os procedimentos analíticos descritos nos ítens 2.4.3.2 e 2.5.4.2, 

obtiveram-se as curvas J-R verdadeiramente corrigidas para o crescimento da trinca 

para os três cps, ajustadas por lei de potência tal como a da Exp.33, atraves do 

processo de logaritimização dado pela Exp.35. Uma estimativa gráfica do valor J de 

inicia;ã>JiJml os 3 cps foi realizada então via aplicação do critério off-set 0,2nun 

(também ítem 2.6.1, Exp.34) em concordância com a norma ASTM-E813. 

4.3.3 - Diagramas de Estabilidade J x T 

Pela simples aplicação da definição de módulo de rasgamento do material 

(T~IAT), Exp.47, obtiveram-se as curvas J-T do aço E6311 para os três cps JRT1, 2 e 3 

(curvas hiAT-T~IAT ); esses diagramas são aqueles a serem utilizados nas avaliações de 

estabilidade de trincas pela TIRDITIREP, pois envolvem tanto os cps mais robustos 

que, em princípio, melhor podem refletir o comportamento real da estrutma sob 

investigação (JRT 1 e 2 I 2TCT), como aqueles menos massivos passíveis de serem 

utilizados como cps de inspeção periódica de integridade estrutmal (JRT3 I 1 TCT), 

além de dados de propagação dúctil experimentalmente obtidos para grandes níveis de · 

crescimento de trinca (e não frutos de processos apressados de extrapolação - ítem 

4.3.1) 

4.3.4- Verificação da Precisão e Validade da Técnica de Normalização 

Linear da Carga Mecânica 

4.3.4.1 - Considerações Gerais 

Foram realizados 3 ensaios de tenacidade J em cps 1 TCT utilizando-se ambas 

as técnicas de variação da flexibilidade elástica ("elastic compliance"), VFE (ítem 

2.5.3) e de normalização linear da carga mecânica, NL (ítem 2.5.4). O objetivo 

principal dessa comparação foi, em analogia aos estudos realizados por HERRERA & 

LANDES [ 178], adotando-se os resultados de curvas J-R obtidos pela técnica da 

flexibilidade como padrão (urna vez que esta obviamente satisfizesse requisitos 

mínimos de precisão), verificar a validade da técnica de normalização linear, a qual foi 

utilizada no levantamento de curvas J-R e correspondentes diagramas J-T~IAT dos cps 

JRT 1, 2 e 3, que por sua vez foram utilizados nas análises elasto-plásticas de 
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instabilidade do vaso nuclear. Também tais ensaios serviram para a verificação dos 

efeitos da temperatura, da introdução de entalhes laterais e do tamanho dos cps nas 

curvas J-R e J-T~IAT. 

4.3.4.2- Variação da Flexibilidade Elástica do Corpo de Prova 

4.3.4.2.1 - O Sistema MTS de Controle Automatizado de Ensaios de 

Tenacidade J ("Testlink") 

4.3.4.2.1.1 -Considerações Gerais 

O sistema MTS Testlink utilizado nos ensaios de curvas J-R via técnica de 

variação da flexibilidade elástica dos cps foi projetado para aquisição de dados e 

controle automatizado de máquinas universais de ensaios de mateliais, quando 

acoplado a um PC adequadamente configurado (XT, AT, PS/2-30 IBM ou compatível 

aprovado pela MTS Systems Co.), possibilitando saídas gráficas multi-coloridas de 

elevada resolução. O pacote "Testlink" consiste basicamente de um rnicroconsole MTS 

modelo 458.20 para geração e controle de funções e uma interface MTS modelo 

459.16 acoplada ao PC para controle e aquisição de dados. O microconsole 458.20 

(Figtua 68) permite ensaios sob controle de carga, deformação (via "strain-gage" ou 

"clip-gage") ou ainda de curso do pistão da servo-hidráulica, pennitindo a 

transferência operacional entre os modos de controle (sem o desligamento da pressão 

hidráulica) usando-se os controles do painel frontal (controlado manualmente). Esse 

Microconsole inclui a detecção de picos de sinais, para captar (e consequentemente 

produzir o desligamento automático e imediato do sistema hidráulico) quedas e saltos 

específicos em um ou mais sinais selecionados (por exemplo carga e deformação em 

um ensaio sob controle do cmso do pistão) e uma função "display·" que permite a 

exibição simulatânea de níveis "peak-valley" para o sinal desejado (fundamental em 

solicitações de fadiga). Para o controle da servo-válvula (curso do pistão) o 

Microconsole utiliza um controlador 458.13 AC, bem como controladores 458. 11 DC 

para os outros dois modos de carregamento (carga e deformação), sendo possível ainda 

a entrada de um sinal adicional de comando (por exemplo, quando da utilização de 

dois atuadores em ensaios de fadiga biaxial). O Microprofiler 458.91, embutido no 

Microconsole, é um processador controlado de 18bit com resolução digital, gerador de 

diversas formas de ondas, usado para programar carga, deslocamento, deformação ou 

outro parâmetro de ensaio. Ele gera ondas em forma de rampa, triangular, 

"haversine" (num intervalo de frequência de 0,001 a 80Hz), quadrada ou outra definida 
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Figma 66- Estágios inicial (JRTl, a) e fmal (JRT2, b) de ensaios de tenacidade 

J segundo a técnica da nonnalização linear. 

pelo usuário. O Microprofiler pennite três modos de operação: o modo programado 

proporciona a estocagem de 99 programas, o modo direto admite que 9 programas 

sejam rumazenados para execução imediata e o modo remoto (via temúnal do PC) que 

não inclui a gravação de programas sendo porém totalmente auto-explicativo. 

Os programas de ensaios mecânicos que podem ser rodados no MTS Testware 

incluem: Tração Monotônica (segundo a nmma ASTM-E8), Compressão Monotônica 

(E9), Crescimento de Trinca por Fadiga (E647), Fadiga de Alto Ciclo (E466), Fadiga 

de Baixo Ciclo (E606), Tenacidade K.Ic (E399) e Tenacidade J1c (E813). 

4.3.4.2.1.2- Diagrama de Blocos do Ensaio J1c 

O "software" de ensaios de tenacidade J1c 759.50 versão V2.0A, desenvolvido e 

fornecido pela MTS Systems Co., é utilizado pru1iculatmente na detetminação do valor 
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J de iniciação de rasgamento dúctil de trincas em materiais metálicos de acordo com a 

norma ASTM-E813 versões 1981 [233] e 1987 [234] (ou 1989 [58]). Ele oferece 

também a flexibilidade para o ensaio continuar além das restrições especificadas na 

norma E813 se a situação assim demanda (por exemplo, na deteminação de níveis de 

propagação de trinca para o levantamento de curvas J-R segundo a norma E1152/87 

[59] - com as devidas correções quanto aos valores de J devendo ser realizadas 

manualmente -. que requer extensões de trinca muito superiores às permitidas pela 

E813). O "software" foi projetado para operar tanto com corpos de prova do tipo 

compacto (CT[S]), nos quais o "clip-gage" pode ser acoplado na linha de carga (LLCT 

- "load line compact tensile") ou na face frontal (FFCT - "front face"), quanto do tipo 

flexão (SE[B]), sendo o ensaio conduzido via deslocamento do curso do pistão ou 

defmmação do corpo de prova. O operador pode realizar o ensaio completo em três 

estágios: a) preparação do controle de ensaio e pré-trincamento do corpo de prova, b) 

execução do ensaio de tenacidade J e c) avaliação dos resultados do ensaio. Esses 

estágios podem ser efetuados diretamente na sequência ou cada um deles pode ser 

repetido individualmente independentemente da execução do anterior ou posterior, se a 

situação assim exige, como por exemplo quando se deseja reavaliar uma série de 

ensaios previamente realizados em sequência, ou quando se deseja somente efetuar o 

pré-trincamento de um conjunto completo de corpos de prova. Instruções passo-a

passo são disponíveis nos casos em que o operador deseja a assistência tanto no ajuste 

dos controles mecânicos (colocação do cp no sistema de carregamento, ou do "clip

gage" no primeiro) quanto dos eletrônicos (quando são fornecidas informações 

interativas para a zeragem dos controles de saída dos sinais de carga, deslocamento e 

deformação). 

A seguir são descritos os módulos sequenciais (agrupados nos três estágios 

acima referidos) do programa J1c , tal como ilustrados na Figura 69, cada um deles 

realizando claramente um segmento do procedimento de ensaio. Cada um dos módulos 

oferece ao operador um extensa versatilidade por meio de uma ampla faixa de 

programabilidade e seleção das variáveis do ensaio. 

a) Gerenciamento e preparação do ensaio: 

- Módulo do menu mestre (1): permite a seleção e entrada dos módulos de 

ensaio e análise de dados. Ele apresenta diversas alternativas incluindo a inspeção e 

modificação dos limites de checagem de erro, usados para a entrada de dados de 

controle do ensaio. As opções para o gerenciamento de arquivos oferecidos incluem 

deleção, cópia, criação de diretórios e "renaming" dos já existentes. A exibição de 

parâmetros e dados de flexibilidade do cp podem ser também requisitados pelo 
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Figma 67 - Corpos de prova compactos com duas polegadas de espessma 

(2TCT) imediatamente após os ensaios de tenacidade J. 

Figma 68 - Microconsole 458.20 para automatização de ensaios mecânicos de 

materiais estmhuais. 
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Figura 69 - Diagramação em blocos para o programa MTS J1c Testware 759.50 

na versão 2.0A. 

operador. A partir do menu mestre pode-se então selecionar as opções do menu de 

ensaio para iniciar a preparação do ensaio e a etapa de pré-trincamento do cp, rodar o 

ensaio J propriamente dito ou então conduzir as funções de avaliação para um ensaio 

previamente executado. 

- Irúcio da sequência de ensato (2): a sequência do ensaiO de tenacidade à 

fratura é iniciada por esse módulo. Ele propicia o ajuste mecânico/eletrônico do 

sistema via mensagens diretamente exibidas em sequência na tela do PC. O operador 

está capacitado a entrru· com os vários parâmetros de ensaio e o módulo irá compará-
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los aos limites de erro já pré-estabelecidos. Ele também faz wn inventário para se 

certificar de que os arquivos apropriados estão disponíveis para processar a operação 

requisitada. 

- Procedimento de pré-trincamento (3): aqui o estágio de pré-nincamento é 

realizado. O comprimento da tlinca é detenninado já usando-se o método da 

flexibilidade elástica ("compliance") do cp enquanto ocoiTe a operação sob controle de 

amplitude de carga constante. O nível de carga é automaticamente ajustado para 40% 

da carga limite nominal (PL) durante os 50% da extensão fmal da pré-tlinca como 

estabelecido na nonna E813. Os resultados do procedimento de pré-tlincamento são 

armazenados em disco para uso em ensaios subsequentes, bem como para os 

procedimentos de análise. 

- Zero e pré-ciclo (4): como wn passo fmal antes do ensaio J1c propriamente 

dito, este módulo dá a oportunidade para se pré-ciciar o corpo de prova visando a 

detenninação do comprimento corrente da pré-trinca e zeragem dos transdutores de 

carga, deslocamento e deformação. Esse passo é de especial importância quando já se 

tem wn corpo de prova pré-trincado em outra estação de ensaios, ou quando se 

utilizam diferentes extensômetros C'clip-gages") entre as operações de pré-trincamento 

e de carregamento monotôruco do cp. 

b) Execução do ensaio 

- Ensaio de J1c (5): esse módulo conduz o ensato de tenacidade J1c 

propriamente dito em tempo real via aquisição de dados MTS de elevada resolução 

para medições precisas de flexibilidade durante os ciclos de 

descarregamento/recarregamento parciais. O ensaio pode ser conduzido (sob controle 

de defmmação ou deslocamento) interativamente, petmitindo ao operador visualizar os 

resultados intermediários e ajustar os parâmetros de ensaio tais como taxa de 

carregamento, nível de descarregamento e incremento entre passos, ou então ser 

totalmente automatizado reduzindo-se o tempo total de ensaio. Ele também toma dados 

durante o ensaio, armazenado-os em disco para posterior uso no módulo de análise de 

dados; gráficos pennitem. ao operador acompanhar visualmente os dados coletados 

durante o ensaio em progresso. Após o ensaio de J1c ser ÍJÚciado ele continua até que 

todos os incrementos COD (em termos do extensômetro ou do pistão) sejam 

executados, ou então até que ocorra wna queda de carga da ordem de 50% da carga 

máxima atingida no ensaio (bem aproximada por PL) indicando excessiva propagação 

de trinca. O operador pode encerrar o ensaio via comandos no tenninal do computador 

(assim como ocorre na etapa de pré-trincamento do cp) sempre que wna condição de 

emergência seja observada. 

c) Avaliação do ensaio 
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- Revelação dos resultados do ensaio (6): o último passo ocone quando os 

dados coletados durante o ensaio podem ser escmtinados e avaliados. O valor Jrc é 

~ pelo operador interativamente selecionando-se vários parâmetros de 

análise tais como o intetvalo para o ajuste dos mínimos quadrados (seja para ajuste 

linear ou de potência para a curva de resistência J) dos dados "compliance", ajustando

se a inclinação da linha de estiramento ("stretching line") e a localização das linhas 

paralelas deslocadas ("off-set") ou de saída quanto aos limites impostos pela norma 

E813. Os pontos de dados de propagação dúctil (~ãp, J) podem ser corrigidos para 

extensão da trinca relativamente aos efeitos de rotação do corpo de prova (nos casos de 

grandes extensões de trinca). A validação do valor Jrc é efetuada automaticamente com 

base na análise de regressão segundo a ASTM, nos requisitos de posicionamento dos 

pontos de dados, de tunelamentos da frente de propagação e de dimensõs mínimas dos 

cps. No intuito de assegurar a precisão dos resultados fmais, o programa pennite que 

os valores de propagação inicial da pré-trinca por fadiga e fmal por solicitação 

monotônica acusados pelo programas Jrc sejam confumados ou conigidos tendo-se 

como referência aqueles diretamente mensurados sobre as superficies de propagação, 

via média sobre nove medidas regularmente espaçadas entre sí ao longo da espessura 

líquida dos cps, tal como especificam as Refs. 58 e 59. Saídas gráficas típicas incluem 

os diagramas de carga versus COD, J versus ~ãP (versões 81,87/89) e "displays" de 

análise de regressão, bem como a tabulação de todos os dados obtidos nas etapas de 

pré-trincamento e de carregamento monotônico do cp. 

4.3.4.2.2 - Corpos de Prova, Condições de Ensaio e Levantamento de 

Curvas de Resistência J 

Os corpos de prova do tipo CT[S] padrões-proporcionais (W/B=2) com uma 

polegada de espessura ( 1 TCT), contendo entalhes laterais da ordem de 20% ( cps JR T 4 

e 5) e 8% (JRT6) da espessura bruta dos cps, pré-trincados em fadiga até um 

comprimento relativo de trinca (ao!W) da ordem de 0,6 sob um Kmáx de 20 MPa~m, 

razão de carga O, 1 e frequência de 50Hz, foram ensaiados sob controle de deformação 

("clip-gage contrai") às temperaturas ambiente (JRT5 e 6) e 171C (JRT4) e à uma taxa 

constante de 0,5mm/min, sendo mostrados na Figura 70. Nos ensaios à temperatura 

ambiente utilizou-se um extensômetro 632.03F-31, que opera no intervalo de -261C a 

90°C (periodo inferior a 24h), com abertura inicial de 6mnl., curso máximo de abertura 

de 12mm, enquanto que a 17SC foi novamente usado o 632.03F-30 (ítem 4.3.2), este 

sempre mantido ao menos por 20min àquela temperatura anteriormente ao início do 

ensaio de modo a evitarem-se desvios de sinais decorrentes basicamente da relaxação 
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Figw·a 70 - Corpos de prova JRT4, 5 e 6 utilizados na verificação da precisão e 

validade da técnica de nmmalização lineru· por inte1médio do método de flexibilidade 

elástica. 

de tensão e efeitos de fluência no seu adesivo durante os transientes térmicos (290]. 

Em todos os três cps foram montadas facas para acoplagem do extensômetro 

exatamente na linha de carga, utilizando-se lâminas comerciais de altíssimas 

resistência, dureza e corte, rutesanalmente modeladas para essa aplicação, de tal modo 

que fosse aproveitado todo o curso de abe1tura dos extensômetros ( 12mm) na produção 

de máximas quantidades possíveis de propagação dúctil de trinca, bem como fossem 

aplicados idênticas sequências de descruTegamento/recruTegamento pru·ciais pru·a a 

monitoração dessa propagação dw·ante os ensaios de J. Foram aplicados a cada cp 

cerca de 50 ciclos de descanegamento/recruTegamento pru·ciais, em incrementos 

constantes de 0,25mm, com os descanegamentos sempre atingindo 15% da cru·ga 

instantânea de tal fmma a se evitru·em efeitos de fadiga na propagação dúctil e de 

descruTegamento em J (ítem 2.5.3). Anteriormente a cada descru1·egamento foi imposto 

um tempo de manutenção sob deformação fixa ("hold time") para minimização de 

fenômenos dependentes do tempo (também ítem 2.5.3). Na Figura 71 estão dispostos 

os cps JRT4, 5 e 6 logo após os ensaios de tenacidade J, quando se observam idênticos 
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deslocamentos fmais de abetturas das trincas. Através da técnica da oxidação seletiva 

("heat tinting" [58,59]) foram demarcadas as superfícies de fratura dúctil 

monotonicamente produzidas em ensaios J; os cps foram mantidos em fomo tipo mufla 

a cerca de 450t por um período de aproximadamente 15min. Com o auxílio de mesa 

rnicrométrica e paquímetro realizaram-se as tomadas de medidas de crescimento de 

trinca sendo o valor médio de propagação (l1ãp) obtido pela média sobre nove medidas 

regularmente espaçadas entre sí ao longo da espessma líquida do cp. Por meio dos 

dados de saída fornecidos pelo "sofrer" J1c 759.50 versão 2.0 A, com base na norma 

ASTM-E813/87 [234] para deteminação do valor J de iniciação, foram levantadas as 

cmvas J-R corrigidas para crescimento de tlinca tal como estabelece a nonna 

E1152/87 [59] e exige a Teoria da Instabilidade do Rasgamento Elasto-Piástico (ítem 

2.6.3). O trabalhoso processo manual de conversão ponto a ponto de valores J foi 

possível através da seleção de pontos de dados (l1ãp, J) tais que tanto o crescimento 

médio l1ãp quanto J estivessem dispostos de modo monotonicamente crescente, sendo a 

transformação (essencialmente correção para o crescimento da trinca) realizada ponto 

a ponto até o nível máximo de crescimento de trinca alcançado para cada cp. A 

expressão matemática para o cálculo do valor J seg\Uldo a norma ASTM-E813/87 

[234 ], que é praticamente idêntica àquela fornecida pela versão mais atual da norma 

E813 de 1989 [58], e utilizada como ponto de partida na obtenção de valores J 

segundo a norma El152/87 [59] (ítem 2.4.3.2), é apresentada na sequência; pode-se 

verificar aí a quase coincidência entre as mesmas, a menos logicamente do fator de 

correção bem, como do fato da E813 se basear sempre no ligamento original do cp 

enquanto que a E1152 exigir a utilização do ligamento instantâneo nos cálculos. 

[ 

11. Apl < 1 , l - ll ] 
J(l) = J(l - 1) + Jel(l) + 

BN • bo 
(117) 

Por fim foram levantadas as respectivas cmvas J~1AT-T~1AT para os cps JRT4, 5 e 

6, seguindo-se idêntico processo de derivação aplicado aos corpos de prova JRT1,2 e 

3. 

4.3.4.3 - Normalização Linear 

Utilizando-se os diagramas de carga (P) versus deslocamento de abertura dos 

cps na linha de carregamento (8) obtidos nos ensaios de tenacidade J via variação da 



r ) 

,, 

186 

flexibilidade elástica, ou seJa, contendo todas aquelas sequências de ciclos de 

descanegamento/recanegamento parciais, e seguindo-se idêntico procedimento ao 

aplicado aos cps JRTl, 2 e 3, descrito no ítem 4.3.2, obtiveram-se as curvas J-R 

conigidas para o crescimento médio de trinca (~ãp) para os cps JRT4, 5 e 6. 

Exatamente como realizado para os corpos de prova JRTl, 2 e 3 (ítem 4.3.2), ao invés 

do valor flplást. = 2,130 para cps CT[S] (ítem 2.5.4.2), tal como sugerido por TURNER 

[252] e SHAROBEAM et ali i [184, 185], utilizou-se 2,44 (que constitui uma média 

entre os 2,130 miginais e os 2,75 indicados por REESE & SCHW ALBE [60])para 

d:~m:nrrea; melhores ajustes. Também, por flm obtiveram-se as cwvas J-T~IAT para 

os três cps JRT4, 5 e 6. 

4.4. - Levantamento das Curvas de Fluxo ou Escoamento Segundo a Lei de 

Ramberg-Osgood 

Essencialmente por meio das cmvas de tensão (S) x deformação (e) 

convencionais ou de engenhatia para o aço E6311 às temperaturas de 2fc, 17_s>c e 

Figw·a 71 - Corpos de prova JRT4, 5 e 6 logo após o ténnino dos ensaios de 

integral-J. 
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30dt (Figw-a 52) foram derivadas as correspondentes cw-vas de fluxo segundo 

Ramberg-Osgood, caracterizadas pelos parâmetros a e n (Exp. 76), os quais por sua 

vez estão intrinsecamente associados aos fatores \f/* e G* (Exp.78), e especificamente 

desenvolvidas para a modelagem do comportamento elasto-plástico de materiais 

metálicos com baixa a moderada capacidade de encmamento, tal como é o caso das 

ligas metálicas estmturais de grau nuclear (aços A508-Cl3Ae A533B-Cll) [266]. 

Basicamente o procedimento executado em tal tarefa foi [267]: 

- obtenção de gráficos de log evtást (componente plástica da defonnação 

nominal) x log Stotat (tensão total nominal), que produzem uma linha reta de expressão: 

log eptást = n.log Stotat + log 1/F (118) 

onde n (expoente de encruamento de Ram-Good, ou mverso do expoente de 

encruamento segundo a lei de fluxo de Hollomon [291]) é dado pela inclinação da reta 

e F (módulo plástico) sendo obtido na intersecção da reta com o eixo de eptást. 

- a soma das componentes elástica e plástica de deformação produz: 

etolal = 
S lol 

n 
Stol 

+ - - = 
E F 

e e lásl + eplásl (119) 

- impondo-se uma tensão de referência (SE, o limite convencional de 

escoamento global, que defme a passagem da elasticidade linear à elasto-plasticidade) 

obtem-se uma correspondente defmmação plástica a' dada por: 

a ' = (120) 
F 

- isolando-se F e substituindo-se em evlást vem: 

n 

eplásl = a [ s::' l (121) 
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- definindo-se agora wna defmmação total de referência ( defmmação total no 

limite de escoamento, eE), bem aproximada por: 

SE 
eE = (122) 

E 

pode-se redefinir eplást através de outro parâmetro a: 

n 

eplás l = <X • eE • [ 
s

8

toEt l (123) 

onde: 

<X = (124) 
eE • F 

- assim, dividindo-se a Exp.ll9, reestruturada, por eE, fica-se com: 

n 
etol ee 1 ásl 

+ « l s~:' ) (125) = 

ou, no fonnato mais conhecido de Ramberg-Osgood: 

etol Stol 

= (126) 

onde, como já referido, os parâmetros a e n (respectivamente coeficiente e expoente 

de encruamento de Ram-Good) são utilizados na obtenção dos fatores \{/* e G* da 

Exp. 78, que compõem os tennos de correção de tensões elasto-plásticas para análises 

de instabilidade dúctil de componentes estruturais trincados. 
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Os pontos de dados escolhidos nos diagramas originais S x e para a geração das 

curvas de escoamento pela lei de Ramberg-Osgood foram selecionados, às 

temperaturas ambiente e de 17~C, dentro do intervalo defmido pelo inicio do patamar 

de escoamento macroscópico e o ponto de carga máxima, estando eles igualmente 

espaçados entre si por incrementos de deformação da ordem de 0,5%. Tal 

procedimento vai em oposição ao estabelecido pela nmma ASTM-E646[291] que trata 

da obtenção de curvas de escoamento segundo a lei de Hollomon (que descarta o 

patamar para fms de cálculos). No entanto, a inclusão do patamar de escoamento (na 

verdade a carga e, consequentemente, as tensões nominal e real incrementam 

levemente nesse regime, isto é, já há encruamento detectável) fornece um resultado 

mais conservativo, caracterizado por uma menor taxa média de encruamento, ou seja, 

por uma menor capacidade de encruamento. Em adição, tal como anteriormente 

mencionado, a lei de Ramberg-Osgood produz melhores resultados de ajuste de dados 

(maiores correlações) à medida em que decresce a capacidade de encruamento do 

material, ou seja, enquanto o mesmo aproxnna o comportamento elástico

perfeitamente plástico. 

Como observado por HODULAK & BLAUEL [292], a inexistência de 

procedimentos padrão no levantamento de curvas de Ram-Good para materiais 

exibindo extensivo patamar de escoamento ("Luder's band ") pode conduzir a sérios 

erros de predicção de instabilidade em componentes estruturais, constituindo esse fato 

mais uma razão pela opção por uma abordagem mais conservativa. Assim, a não 

consideração do patamar de escoamento na determinação dos parâmetros a e n, 

descreve mais apropriadamente a parte elástica da curva original S x e, subestimando 

as deformações no regime de encruamento (e logicamente produzindo curvas 

resultantes mais íngremes e liberais), enquanto que a sua tomada em conta descreve 

melhor a parte elasto-plástica da curva S x e original, superestimando as deformações 

na parte elástica da referida curva, o que por sí só implementa conservativismo à tal 

procedimento. A influência da adoção ou não do patamar de escoamento nos cálculos 

dos parâmetros a e n é melhor verificada com base em alguns resultados da literatura, 

obtidos para um aço de grau nuclear A533B-1: 

- tipicamente, no patamar superior de tenacidade, tal aço produz valores44 a = 1 

e n = 1 O (altos valores de n, denotando uma baixa capacidade de encruamento do 

44 Sllll-1, C. F., in Proceedings, CSNI Meeting on Plastic Tearing Instability, compiled by P.C. Paris, 
NUREG/CR-0100, Nuclear Regulatory Conunission, Washington, DC, Jan.l980; citado em (l] à pág. 33. 
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material àquelas condições de ensa10 e ótimas conelações por Ram-Good, estão 

invariavelmente associados a baixos valores de a [266]), os quais já foram sugeridos 

por BLOOM [293] como valores padrão para aços estruturais de grau nuclear em 

análises de instabilidade dúctil; 

- McCABE & ERNST [294] e mesmo HODULAK & BLAUEL [292] 

obtiveram respectivamente, para aço e condições de ensaio idênticos aos acima 

especificados, valores tão diferentes entre si e com relação aos acima citados quanto 

a = 3,9 e 5,8 e n = 2,6 e 6,5, certamente adotando procedimentos de seleção de pontos 

de dados muito particulares e sempre excluindo o patamar de escoamento. Nessa 

grande variabilidade pode também existir a influência de certa parcela de não

homogeneidade microestmtural, visto que diferenças em n, tão elevadas quanto 53%, 

foram detectadas ao longo de paredes de vasos nucleares com espessuras da ordem de 

1 O polegadas [ 178]. 

Por outro lado, nos ensaios de tração do aço E6311 realizados à temperatura de 

300t, a inexistência de patamar de escoamento facilitou a tarefa de levantamento de 

curva de fluxo por Ram-Good. 

4.5 - Procedimentos Analíticos Para Avaliação de Integridade Estrutural 

Seguntlo a MFEL e a MFEP 

4.5.1 - Considerações Gerais 

Basicamente todo o procedimento analítico envolvido nos cálculos das 
condições que conduzem à instabilidade do componente estrutural sob avaliação (vaso 
de pressão PWR) foi já descrito no Capítulo 2, seja via elasticidade linear (ítem 2.8), 

seja via elasto-plasticidade (ítem 2.7). 

Algumas considerações são feitas na sequência relativamente aos passos 

seguidos em ambas as abordagens (MFEL e MFEP), bem como a algumas hipóteses 

assumidas durante as análises realizadas nesse estudo especificamente. Antes de tais 
considerações, é mais proveitosa a apresentação na Figma 72 de um esboço ilustrativo 

do componente estrutural objeto desta tese, um vaso de pressão para propulsão naval 

(especificamente a região denominada "belt-line") com espessura de parede (I) de 
l30mm e raio médio de cwvatura (R) de 950mm45

, contendo oito tipos de trincas (cada 

45 As dimensões acima especificadas foram cuidadosamente estimadas com base tanto na espessura original da 

placa de aço E6311 estudada na presente tese (cuja espessura é de exatamente 131,5nun) quanto nas relações 
Rlt comwnente utilizadas na indústria de potência nuclear, assim como na aplicação final do componente, bem 
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trinca analisada individualmente), estando quatro delas situadas axialmente na 

superflcie externa da parede e as quatro restantes situadas longitudinalmente e sub

superficialmente (embutidas) com excentricidade zero, possuindo as duas razões de 

aspecto mais comumente utilizadas nesse tipo de avaliação (ali, para trincas de 

superficie, ou 2all, para trincas embutidas de 1/6 e 1/10) e duas profundidades 

relativas bem distintas (alt ou 2a/t de 0,212 e 0,423). 

A profWldidade a das trincas de superflcie (ou 2a das trincas embutidas), 

especificamente 27,5mm e 55mm, foram supostas com base nos comprimentos 

relativos de trincas nos cps ensaiados segundo a MFEL (ensaios Kic) e a MFEP 

(ensaios de curvas J-R). Assim, para uma relação média de início de ensaios 

ao!W=0,55 (ao!W=0,5 na MFEL e ao!w=0,6 na MFEP) obtemos, para W=50mm (cps 

lTCT) e W=lOOmm (cps 2TCT), exatamente a ou 2a de 27,5 e 55mm, que por sua vez 

produzem, como já adiantado, relações (profundidade relativa) a/t (ou 2a/t) de, 

respectivamente, 0,212 e 0,423-. 
I 

4.5.2 - Mecânica da Fratura Elástica-Linear 

Obtidos os valores Kic, válidos segundo a norma ASTM-E399 [49), 

característicos do aço E6311 às temperaturas de ensaio e dimensões de cps utilizados, 

eles foram convertidos nos respectivos valores J por meio da Exp.57 (comportamento 

elástico). 

As Exps. 112 ou 113 foram então plotadas em termos de lAPL e da pressão 

interna (P1) do vaso (esta última obtida como função da tensão nominal remota 

circunferencial na parede do componente, Sm) para ambas as condições asswnidas de 

tensão e de deformação planas. No mesmo gráfico foi plotada, contra lAPL, a 

deformação circunferencial nominal remota na parede do vaso, em, sendo esta obtida 

através da relação elasto-plástica de Ram-Good (Exp. 126). A substituição dos valores 

Kic, previamente convertidos em J (JMAT), também para as duas condições extremas de 

tensão ou deformação, no referido gráfico produz, na condição de equilíbrio (J~fAT = 

JAPL, Exp.39), ou seja, na intersecção, as previsões de instabilidade segundo a MFEL, 

para as duas dimensões de cps ( 1 T e 2TCT), em termos de ambas pressão de operação 

e deformação na parede. 

De modo a ser conservativo nas previsões de instabilidade, optou-se por se 

relacionar a tensão na parede à pressão interna através da expressão de Tresca segundo 

como após longas consultas com pessoas ligadas à área de engenharia nuclear e mesmo envolvidas diretamente 
no projeto do submarino nuclear da marinha brasileira. 
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a teoria de vasos e tubulações de paredes fmas [259], utilizando-se o raio médio de 

curvatura da parede do componente (R) [9,63,272], qual seja: 

1'i . R 
Sm = (127) 

t 

em oposição à T ANG [20] e NEWMAN & RAJU [270] que adotaram a abordagem 

1'lXlUi liberal de asswnir o raio externo como o mais representativo do componente. 

Verificou-se posteriormente que a Exp. l27 produz uma excelente aproximação 

(na verdade uma leve subestimativa de 0,5%, para as dimensões do vaso aqui 

considerado) da tensão máxima de membrana circunferencial nominal remota da trinca 

(Smmáx) na parede do vaso segundo a teoria de paredes espessas (ocorrendo esse pico 

de máximo logicamente na superficie interna do componente), fazendo com que JAPL 

assim calculado (ou seja, com base em Smmãx) constituis se no pico de máximo da força 

motriz nominal da trinca na estrutura e conduzisse por fim a previsões mais 

conservativas tanto com relação à pressão interna (gerando um valor menor do que 

aquele verdadeiramente ocorrendo no momento da falha) rmstfuqoà respectiva 

deformação na parede do vaso (nesse caso produzindo leves superestimativas da 

deformação t-mtiaroninalre~cin:lllfenn:ialJBaa fratura). A tensão Smmáx segundo a 

teoria de vasos de parede espessa é dada por [259]: 

Smmáx = 
1 + (Ri I Re) 

2 

1 - (Ri I Re ) 
2 

. 1'i (128) 

onde Ri e Re são respectivamente os raios intemo e externo do vaso (Re-Ri = t e 

Ri+Re/2 = R). Tais observações defmitivamente qualificaram a Exp.127 como a fonna 

mais simples e seguramente conservativa de se relacionarem entre sí as quantidades 

tensão de membrana circunferencial na "belt-line" e pressão interna do vaso nuclear . 

Uma vez reconhecido o gradiente de tensões ao longo da espessura da parede 

do componente (gradiente radial), com o pico de máximo da tensão ocorrendo na 

superficie interna da parede do vaso e o de mínimo na superficie externa, deve-se 

atentar para o correspondente gradiente radial de deformações. Assim sendo, por meio 

da expressão de Ram-Good (Exp.126) que relaciona tensões e defmmações desde o 

regime de elasticidade linear até o de plasticidade total, este último somente limitado 

pela carga máxima suportada por corpos de prova de tração monotônica (caracterizada 
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R= 950 mm 

I 

n {
1.= 165 mm 

2o: 27,5 mm 

m 

2a 

TRINCAS 
SUB-SUPERFICIAIS 

OU EMBUTI DAS 

[
_t = 275 mm 

2o = 27,5 mm 

(

i=330mm 

2o =55 mm 

J 1 = 550 mm 

l2o=55mm 

2 = 275mm} 

a= 27,5 mm 

~=330mm l 
o = 55 mm 

TRINCAS, DE 
SUPERFICIE 

ESC.1 :13 

Figma 72 - Esboço do vaso de pressão na regtao denominada "belt-line", 

contendo trincas de superficie e sub-superficiais com distintas proftmdidades relativas 

(a/t ou 2a/t) e diferentes razões de aspecto (a!l ou 2a/l). 



194 

pela propriedade SR, quando se inicia o fenômeno de estricção - "necking" - e 

já não há mais sentido nas análises de instabilidade oconendo sob controle de carga, 

visto que, independentemente da presença de defeitos tipo-trinca, o coltqmPástirogkhll é 

inevitável e sempre oconendo, agora na presença de trincas, após o estabelecimento da 

instabilidade dúctil do rasgamento ), e utilizando-se Smmáx (Exp.l28) e Smnún, dada por 

[259]: 

2 (Ri 1 Re) 
2 

S11bn{n = 
1 - (Ri I Re) 

2 
• :Pi (129) 

obtiveram-se as conespondentes emmáx e emmin, plotadas também, assun como a 

pressão (P!), contra J APL. Deste modo, por intermédio do procedimento de intersecção 

anteriormente mencionado, emmáx (na superfície interna da parede do vaso) e emmín (na 

externa) puderam ser determinados no evento da falha segundo as previsões da MFEL. 

4.5.3- Mecânica da Fratura Elasto-Piástica 

As expressões 70, 71 e 77, esta última associada à 78 (e sempre com o termo de 

coneção geométrica [Y2] substituído por Mm2/Q) ;compuzeram, para ambas as 

condições de tensão e de deformação planas, as soluções JAPL para trincas sub

superficiais ou embutidas, as quais foram plotadas em diagramas contra F,, a pressão 

de operação do vaso, assim como contra ambas emnún e emmáx, em analogia às análises 

da MFEL. 

Por outro lado, as soluções de JAPL para trincas de superfície são fornecidas, 
3&45 

para tensão e deformação planas, pelas Exps.99, 100 e 85, esta última com o termo 

de correção de tensão expandido para um formato dado pela expressão 78 (tal como 

realizado também para as trincas embutidas). 

A introdução, no referido diagrama, dos valores críticos Jr-.tAT obtidos a partir 

dos diversos critérios de falha anteriormente estabelecidos segundo a MFEP, quais 

sejam, valores lr-.tAT de instabilidade calculados a partir dos diagramas J x T, por meio 

dos procedimentos e critérios de extrapolação da curva J-Tr-.tAT (ítens 2.7.2.2.1 e 

2.7.5.1) e na intersecção com a reta de carregamento J-TAPL (ítem 2.7.2.3), Jso (ítem 

46Na determinação do parâmetro Q, a parti~ da _razão de aspecto da elipse (sempre a/1), utilizou-se a solução 
Sm/SE = 1 (ou seja, totalmente corrigida para a zona plasticamente deformada à ponta da trinca). 
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2.7.5.2.2), valor J de iniciação de rasgamento dúctil (ítem 2.6.1), etc ... , produzem 

fmalmente previsões com diversos graus de conservativismo dentro do campo da 

elasto-plasticidade. 

4.6 - Ensaios de Tenacidade Charpy em Corpos de Prova Alternativos 

Tendo em vista a impossibilidade da determinação da energia de impacto para 

fratura completa de corpos de prova Charpy padrão tipo A com entalhe em V nos 

domínios do patamar supetior, ou mesmo até dentro do regime anterior de transição 

(logo acima da temperatura ambiente), até os 30cfC, tal como comentado no ítem 3.5.3, 

realizaram-se posteriormente ensaios com cps Charpy de geometrias e tamanhos 

considerados alternativos, sugeridos pela norma ASTM-E23 [217]. Uma vez 

determinada a energia do patamar superior (Cv) por meio da fratura completa de ao 

menos uma dessas geometrias alternativas à temperatura de 300°C, poder-se-ia, através 

de relações envolvendo área e/ou volume [295] gerar uma estimativa da energia Cv do 

cp padrão Tipo A, a qual é frequentemente correlacionada a parâmetros da MFEL 

[284,296,297] e da MFEP [1,21,22,286]47
, notadamente o parâmetro Jso que é 

importante critério vinculado aos estudos aqui efetuados . As geometrias/tamanhos 

alternativos de cps Charpy são ilustrados na Figura 73; os ensaios foram conduzidos às 

temperaturas ambiente e de 300°C, com a máquina de ensaios no fundo de escala de 

3001 e com a distância entre apoios mantida em 40mm. 

4. 7 - Análises Fratográficas 

Superfícies de fratura de corpos de prova de tração monotônica, Charpy e 

tenacidades K e J foram submetidas a estudo fratográfico no mesmo microscópio 

eletrônico de varredw·a utilizado nas análises de superfícies polidas de amostras 

metalográficas (ítem 3.4.3). Os objetivos principais de tais análises foram, além da 

confirmação quanto à natureza da inclusões detectadas nas amostras metalográftcas, a 

identificação dos sítios de disparo de fratura frágil, de nucleação de microvazios 

dúcteis, a visualização de morfologias de ruptura dos tipos quase-clivagem, clivagem 

pura e "dimples", a confmnação dos efeitos de envelhecimentos estático e dinâmico, 

bem como as mensurações de zonas de estiramento à ponta das trincas originais de 

47 GAMBLE, R., ZAHOOR, A, HISER, A, ERNST, H. A , and POLLITZ, T. , Evaluation of Upper Shelf 
Toughness Reqtúrements for Reactor Pressure Vessels, EPRI Report Number 6790-M, Paio Alto, Ca, 94303, 
v.2, Detailed Report, April 1990; citado por [111] à pág. 225. 
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Figma 73 - Corpos de prova de tenacidade ao impacto Charpy alternativos 

quanto à geometria e às dimensões. 

fadiga. Nessa última tarefa utilizaram-se magnitudes de amplificação da ordem de 20 a 

250X, tais como sugeridas nas Refs.236, 240 e 243, bem como procedimentos de 

inclinação ("tilt") da superfície da amostra em relação ao feixe de elétrons incidente 

para vários ângulos (ítem 2.6.1), de tal maneira a se visualizarem mais 

apropriadamente a morfologia típica dessa região de estiramento (ítem 2.6.1) ~ nas 
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outras tarefas foram aplicados awnentos de até 5800X de tal maneira a revelarem de 

maneira clara os aspectos mais interessantes relacionados às fraturas frágeis e dúcteis. 
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5-RESULTADOSEINTERPRETAÇÃO 

5.1 -Considerações Gerais 

Como referido no ítem 4.1 há mna reciprocidade entre a maioria dos ítens dos 

Capítulos 4 e 5. São agora apresentados os resultados fmais deste trabalho, bem como 

realizados os comentários interpretativos e conclusivos pertinentes. Procurar-se-á colocá

los da maneira mais resumida e compacta possível de modo a não tomar o presente 

capítulo enfadonho e repetitivo (sem por outro lado excluir-se os mais importantes 

resultados obtidos) em face do grande número de combinações possíveis entre as 

abordagens aqui utilizadas, particularmente no campo da MFEP. Nesses casos onde uma 

série de combinações são permitidas, optar-se-á por analizarem-se somente os casos 

extremos, ou seja, os que produzem os resultados mais conservativos e, inversamente, os 

mais liberais (não-conservativos ou realistas). 

5.2 - Tenacidade Kic 

Na Figw·a 74 são apresentados os resultados de tenacidade K para o aço E6311; 

apenas três ensaios produziram resultados Kic válidos segundo a nonna E399 [49], dois 

deles em cps ITCT à temperatura de -196°C (valores de 30 e 38MPa"m) e outro por meio 

de 2TCT à -140°C (83MPa"m). Dados de resultados Kic para dois aços A508-Cl3 

produzidos no exteiior [211,248] na condição de irradiados e não-iiTadiados (tal como o 

E6311 ), e para várias dimensões de cps (porém sempre do tipo compacto e padrão

proporcionais), são apresentados no mesmo diagrama. Também lá estão traçadas as 

curvas de tenacidade Kic padronizadas segundo o código ASME [63,64] como função da 

temperatura de transição RTNnT; as três cm'Vas correspondem às três candidatas à RTNDT 

para o aço E6311 na condição de como-recebido, quais sejam14
, T6&J- 33°C, To,9nml- 33°C 

e NDTT. Embora a rigoJ e por defmiçã) tenha sido asswnido para o aço E6311 wna 

RTNDT = To,9nml- 33°C (ítem 3.5.3), o critédo de expansão lateral não pareceu ser efetivo e 

consistente no sentido de produzir mna petfeita correspondência com os dois outros 

critérios Charpy [217], quais sejam, de energia absorvida e de aspecto de fratura. Por 

outro lado, qualquer que seja a temperatura selecionada como RTNoT para o aço E6311, 

observa-se que as curvas são conset'Vativas quando se trata dos cps mais robustos (2TCT), 

e tendem a ser liberais para os menos massivos (lTCT); deve ser obset'Vado que -196°C 

foi a máxima temperatura possível (ou permissível) para a obtenção de valores Kic válidos 

para o aço E6311 em cps 1 TCT, assim como o foi -140°C para os cps 2TCT. 
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Figura 74 - Resultados de tenacidade quase-estática KQ e Kic para o aço E6311. 
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Ainda na Figura 74 está plotada, às mais baixas temperaturas, o limite mínimo teótico de 

tenacidade (pouco abaixo dos 30MPa"m [63,64]), denominado KIR (quando se observa 

sempre a sequência KIR = KIA < Km < Kic, tal como destacado por Riccardella et alii 

[298]), para aços A508 e A533, o qual é violado para um ponto de dados obtido da 

literatura ( 1 TCT não-irradiado [211]) e bem aproximado por um dos resultados do aço 

E6311(1 TCT). 

Duas importantes características relativas à tenacidade K (aplicáveis em princípio 

somente a resultados Kic válidos segundo a norma E399), e talvez contrariadas apenas 

por alguns resultados [211] mostrados na Fig.74, estão bem nítidas nos resultados 

K1c obtidos para o aço E6311: 

- está bem documentado na literatura [16,48,189,216,244-246,299-301], como 

parcialmente adiantado no ítem 2.6.1, a tendência de que, a dado material e condição 

microestrutural, geometria e dimensões do corpo de prova, a elevação da temperatura 

provoca aumentos no valor de Kic. Como indicado por Mundheri [211]/Logsdon [300], o 

efeito da redução na temperatura, que se assemelha ao do aumento do nível de irradiação 
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a que são submetidos os aços de grau nuclear, na redução do valor Kic está 

intrinsecamente vinculado à elevação do limite de escoamento do material. 

-não menos docwnentado [45,189,299-301] está o fato de que, a dado material, 

condição microestrutural e temperatura, o awnento da massividade do corpo de prova 

também conduz a mais elevados valores de Kic. Embora possa ser arguido que tais 

resultados vão em oposição à hipótese bem difundida da independência de Kic 

relativamente à espessura do corpo de prova, bem como que os resultados K de fratura 

são obtidos por unidade de espessura e pelo inverso do quadrado da largura do cp 

(estando assim normalizados com relação a essas duas dimensões), não deve ser 

esquecido que a dimensão da altura do cp não toma parte nos cômputos fmais do valor K; 

assim, corpos de prova mais robustos devem provavelmente possuir uma mais elevada 

tenacidade à fratura K em virtude de sua maior altura. Deste modo, o raciocínio da 

independência entre espessura do corpo de prova e valor K de fratura em condições puras 

de deformação plana (Kic válido) provavelmente esteja correto somente em ocasiões em 

que se mantenha uma altura fixa para os corpos de prova. O fenômeno mais que 

comprovado da elevação de Kic com a massividade do corpo de prova, o qual deve ser 

proporcional em todas as suas dimensões segundo as normas vigentes, parece estar assim 

diretamente vinculado ao fato de que os critérios de validade do valor K de fratura (Kic 

segundo a norma E399) se mantêm a mais altas temperaturas tanto mais quanto mais 

robusto for o corpo de prova ensaiado, tal como efetivamente verificado para o aço 

E6311. 

Deve ser aqui observada a limitação da aplicabilidade das curvas K.Jc padronizadas 

pela ASME [63,64] para valores K de no maxuno 200-220MPa"m 

[12,16,48,63,64,189,216,245,246,299], o que equivaleria a valores J entre 176 e 234kJ/m2 

(via Exp.57). Uma pequena amostra da necessária imposição de tal limitação pode ser 

dada por meio da estimativa do valor K via curva ASME referente à RTNoT = -68J para a 

temperatma de 175°C (na qual se realizam as análises de instabilidade dúctil no presente 

estudo) e da sua conversão em valores de integral-J: o valor K obtido pela extrapolação 

alcançaria a casa dos 1,5.105 MPa"m e o correspondente J chegaria aos 9,5.107 kJ/m2
, os 

quais certamente estão muitíssimo além de qualquer expectativa por mais liberal que seja, 

dentro dos padrões correntes na literatura da Mecânica da Fratura. Este fato conduz a uma 

importante observação: os ensaios de tenacidade K foram realizados necessariamente a 

temperaturas muito aquém daquelas em que se realizam os testes de hidropressurização 

de vasos protótipos48
, e particularmente muito abaixo daquelas de operação do 

componente nuclear c~ 300°C), de modo a que os requisitos de espessura mínima dos 

corpos de prova especificados na norma E399 [49] fossem satisfeitos e os resultados K 

pudessem ser qualificados como verdadeiramente K.Jc. Assim sendo, deve-se garantir que 

as condições de elasticidade linear (pressuposto básico dos e~ns v/~~_:~) se mantenham 

· ~ fli!Jiioizci, 
1:." - ·~ / 
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também nas temperaturas em que se aplicam seus resultados. Supondo-se então a 

temperatura mais ctitica para os ensaios de pressurização hidrostática (ou seja, a mais 

elevada) de 175°C48
, a aplicação do critério de espessura mínima (E399), com base nos 

resultados K.Jc, qual seja [ 49]: 

Bmín = 2,5 (K.Jc I SE )2 (130) 

onde B (m), K.Jc (MPa'-'m) e SE (MPa), produz respectivamente (para SE = 384MPa à 

175°C) Bnún::::: 117mm para K.Jc = 83,2MPa'-'m (cps 2TCT ensaiados a -140°C) e Bnún::::: 

20mrn para K.Jc = 34MPa'-'m (média dos cps lTCT ensaiados à -196°C). Levando-se em 

conta que a espessura da parede do vaso de pressão considerado neste estudo (uma 

dimensão absolutamente significativa para o componente nuclear como um todo) é de ::::: 

130mm, pode-se assegurar que, àquelas cargas associadas aos valores K.Jc acima 

referidos, a estrutura se encontra macroscopiamente no regime de elasticidade linear à 

temperatura de 175°C, sendo que as análises da MFEL permanecem consistentes sob 

essas condições (obviamente respeitando-se as limitações inerentes a essa abordagem, que 

incluem restrita plasticidade). Caso os hidrotestes (realizados com o componente na 

condição de não-irradiado) sejam conduzidos abaixo da temperatura de 175°C48 a 

validade das análises acima realizadas certamente se mantêm ainda mais efetivamente em 

função dos mais elevados limites de escoamento (SE, vide Figura 54 e Exp.l30). 

Especificamente para o caso de previsões de instabilidade nas temperaturas da 

ordem de 300°C, quando o material estará submetido à irradiação por nêutrons rápidos e a 

efeitos secundários de envelhecimento, são necessários obviamente os levantamentos dos 

valores K.Jc e de SE sob tais condições micro estruturais [ 12, 18]. De qualquer modo, 

48Tal como estabelecido no ítem 2. 7.1, a ausência de clivagem é assegurada (e portanto o ensaio de 

hidropressurização é \~ável) para o aço E6311 na condição de não-irradiado para temperaturas superiores a -35°C 

(63,64] ou -32°C [1 ,254]; também Harrop [302] prevê segurança contra clivagem para o E6311 a temperaturas 

acima da ambiente. A temperatura de 175°C foi em princípio selecionada para os ensaios de tenacidade J para o 
aço E6311 ~sando-se a ausência de probabilidade de clivagem (ítens 1 e 4.3 .2), e também com o objetivo de ser 
aproximada ao máximo (porém dentro das limitações impostas pelos dispositivos de aquecimento e de 
extensometria disporúveis em nosso laboratório - ítem 4.3.2) a temperatura de semço do componente nuclear em 
questão, de tal fonna a se verificarem os efeitos da temperatura na capacidade do E63ll em resistir à propagação 
dúctil de trincas. De qualquer modo, na inviabilidade de se realizarem os hidrotestes de vasos protótipos a essas 

temperaturas relativamente elevadas (175°C), seja por conveniência operacional ou mesmo por considerações 
econômicas [18], deve ser observada a validade da aplicação dos resultados de previsão de instabilidade obtidos a 

partir de ensaios de tenacidade J conduzidos a esses 175°C nos referidos ensaios de hidropressurização (efetuados 

por exemplo a temperaturas de 88°C [20] ou 100°C [18], o chamado "cold-shut down mode") no sentido de serem 
conservativos, tendo em ~sta os fenômenos de envelhecimentos estático e dinâmico desenvolvidos no aço E6311 já 

nas vizinhanças dos l75°C, porém certamente não ainda àquelas temperaturas próximas e abaixo dos 100°C, tal 
como verificado no ítem 3.5.2. 
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considerando-se uma redução no valor de Klc devida exatamente à esperada elevação da 

curva de limite de escoamento (SE) como função da temperatura, em decorrência da 

irradiação por nêutrons rápidos (vide Figuras 53 e 74), pode-se afirmar que será possível a 

obtenção de resultados Klc válidos para o material na condição de irradiado utilizando-se 

corpos de prova de dimensões inferiores aos aqui utilizados (I T e 2TCT) e sob 

temperaturas superiores àquelas aqui aplicadas (respectivamente -196 e -140°C). 

Também, em função da fragilização induzida pelo bombardeamento de nêutrons 

(caracterizada pela redução de Klc e elevação de SE), bem como provocada pelos intensos 

efeitos de envelhecimentos térmico e por deformação, e de fragilização por revenimento e 

por hidrogênio, no ambiente PWR, os resultados de tenacidade Klc obtidos àquelas 

temperaturas ce1tamente coiTesponderão a níveis de carregamento contidos no regime 

elástico linear do componente estrutural iiTadiado operando a temperaturas daquela 

ordem. 

Relativamente ao grande espalhamento de dados exibido na Figura 74, em 

particular para os resultados K obtidos via cps 2TCT para o aço E6311, assim como ao 

fato de à dada temperatura (especificamente -140°C) se desenvolverem um resultado Klc 

válido e um Ko não-válido (para ensaios realizados com o aço E6311 em idênticas 

condições), eles podem provavelmente ser creditados aos efeitos de heterogeneidade das 

propriedades locais do material [303], a erros experimentais de medição por parte do 

operador e do próprio sistema de ensaios [304] e principalmente ao mecanismo recém 

proposto [ 175] de acúmulo de danos altamente localizados à ponta da trinca durante a 

etapa de pré-trincamento do corpo de prova em fadiga. A teoria embasando esse 

mecanismo prediz que, exclusivamente em materiais ciclicamente endurecíveis (caso 

específico dos aços A508, como desctito no ítem 2.5.3), quando o limite de escoamento 

cíclico supera o monotônico, a trinca de fadiga se propaga de modo acentuadamente 

descontínuo, ou seja, por vários ciclos de carga alternada a trinca permanece com seu 

comprimento fixo, porém sempre com danos acumulando-se à sua frente, os quais são 

integralmente aliviados, com a consequente propagação da trinca, em apenas um único 

ciclo, ou não muito mais que isso~ uma vez tenha se efetivado essa propagação 

incrementai, o processo de acúmulo/alívio de danos recomeça, e assim sucessivamente. 

Assim, caso o ensaio de tenacidade Klc seja realizado no limiar do processo de alívio 

daquele dano acumulado em fadiga, é de se esperar que, invariavelmente, um baixo valor 

K ("lower bound") seja obtido. Inversamente, se o ensaio é conduzido imediatamente 

após o estágio de alívio de danos por propagação incrementai da trinca de fadiga, um 

valor K mais elevado será necessariamente produzido. 

Na Figura 75 é apresentada a superficie de fratura do único corpo de prova 2TCT a 

gerar um valor Klc válido para o aço E6311, onde não se vetifica, macroscopicamente, 

qualquer indício de propagação dúctil anteriormente ao disparo da trinca. Embora 
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possível, a oconência de crescimento dúctil de trinca anterionnente a um valor Klc válido 

parece estar limitada aos corpos de prova relativamente mais robustos (> 4TCT [305]), 

onde mesmo nessas circunstâncias o valor Klc deve ser associado obviamente ao disparo 

da fratura frágil, estando a iniciação do rasgamento dúctil vinculada a um critério do tipo 

J1c; esta parece ser, segundo Sumpter [306], a única situação em que podem ser 

cmTelacionados por equivalência os critétios de iniciação Klc e J1c . 

Figura 75 - Superfície de fratura mostrando, macroscopicamente, ausência de 

propagação dúctil para um resultado Klc válido em corpo de prova 2TCT do aço E63 11. 

5.3- Tenacidade J (Curvas J-R e Diagramas J x T) 

5.3.1 - Considerações Gerais 

Nesse tópico são apresentadas as curvas J-R segundo a nmma ASTM-El152/87 

[59], ou seja, verdadeiramente conigidas para o crescimento da trinca, para os cps JRTl a 

JRT6, bem como os respectivos diagramas J x T (curvas J~IAT-T~!AT) . Por meio da 



,, 

204 

comparação com a técnica de variação da flexibilidade elástica é validada a utilização da 

técnica da nonnalização linear, que, em princípio (como verificado no ítem 2.5.4.2), não 

possui limitações de aplicabilidade no campo da MFEP para os estágios mais avançados 

de crescimento de trinca. 

5.3.2- Curvas J-R Via Normalização Linear 

Na Figura 76 são apresentadas as curvas J-R para os corpos de prova JRTl, 2 e 3 

ensaiados somente segundo a técnica de nmmalização linear a 175°C, as quais atingem 

crescimentos relativos de trinca experimentalmente determinados (b..ãp/bo) da ordem de 

50%, alcançando desse modo valores de comprimentos fmais de trinca (arlw) muito 

próximos do limite máximo pennitido pela nonna E1152, o qual é de 0,75. Tais curvas, 

em virtude dos elevados níveis de rasgamento dúctil detenninados experimentalmente, 

são indicadas e aqui aplicadas às avaliações de integridade estmtural, sendo inclusive 

utilizadas neste estudo como base para os procedimentos de extrapolação linear e não

linear de dados no espaço J versus T. 

Em adição, na Figura 77 são mostradas as superficies de fratura dos corpos de 

prova JRTI, 2 e 3. 

Diversas observações podem ser realizadas com relação a essas duas últimas 

figuras: 

- o drástico etf.ito da introdução de entalhes laterais na redução das curvas J-R 

(corpo de prova JRTl comparado ao JRT2) pela eliminação do tunelamento da frente de 

propagação dúctil e das mudanças dimensionais pennanentes ao longo da espessura do 

corpo de prova, indicando que o nível ideal de entalhamento, no sentido de simular 

trincas se propagando em componentes estruturais robustos, é proximo dos 20% da 

espessura bmta do cp (em pleno acordo com os resultados de literatura descritos no ítem 

2.5.3); 

- o efeito da massividade do corpo de prova (JRT2 x JRT3), quando o corpo de 

prova mais robusto produz curvas J-R mais liberais (em concordância à imensa maioria 

dos resultados da literatura tal como referido no ítem 2.6.1); 

- o corpo de prova JR T2, em decorrência tanto das suas relativamente grandes 

dimensões (2TCT, representativas do componente estrutural do qual foi extraido, como 

fartamente descrito nos ítens 3.5.1, 4.2, 4.3.2, e ilustrado na figura 64), bem como da 

presença de entalhes laterais com profundidade de pouco mais de 20% da espessura bruta 

do cp, produzindo frentes retas de propagação dúctil (na verdade uma leve inversão do 

tunelamento, em acordo com resultados de literatura descritos no ítem 2.5.3) e ausência 

de expansão/contração laterais na direção da espessura do corpo de prova, pode ser 

considerado como o ideal (gerando resultados apenas levemente conservativos em função 
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do tunelamento discretamente invertido) para fins de análises no campo da MFEP, como a 

serem aqui realizadas; 

- os ajustes de curvas J-R por lei de potência (Exps. 33 e 37) parecem não ser os 

mais indicados para níveis de extensão de trinca elevados o suficiente para que se 

estabeleça a saturação do valor de J - Deformação (" J o-saturation "), quando existe a 
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Figma 76 - Cmvas J-R para o aço E6311 a 175°C segundo a técnica de 

normalização linear aplicada em cps 1 T e 2TCT. 

tendência (absolutamente nítida para os pontos de dados de todos os cps JRT1, 2 e 3) ao 

aparecimento de um patamar (ou mesmo um decaimento, também irreversível [81,307]) 

na curva J-R situação em que teoricamente, e por definição, o módulo de rasgamento do 

material (T~lAT) cairia a zero ou mesmo seria negativo. O fenômeno de satmação do valor 

J corrigido para o crescimento da trinca (Jo ou J-Defmmação) é acreditado ser apenas 

mna consequência de se exceder o limite de aplicabilidade do fator de correção para a 

propagação da trinca (Exps. 15 e 20), e não propriamente uma característica intrínseca do 

conjunto materiaVcorpo de prova [1,22] denotando perdas na capacidade de resistência à 

propagação dúctil de trincas. Tal verificação constitui um verdadeiro alívio em termos dos 
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Figura 77 - Superfícies de fratura dos cps JRTl (a), 2 (b) e 3 (c) ensaiados em 

tenacidade J unicamente pela técnica de nmmalização linear. 
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diagramas de instabilidade J-T, tendo em vista os procedimentos de ext:rapolação linear e 

não-linear naquele espaço, quando se considera J sempre ( monotonicamente) crescente 

com a redução de TMAT, e T~-.tAT nunca alcançando o valor zero para qualquer nível de 

extensão da trinca dúctil. O fenômeno de saturação de Jo tem sido amplamente 

reconhecido na literatura [81,95, 156,307], e parece sempre ocorrer para níveis de 

crescimento de trinca (~ãP) da ordem de 50% do ligamento original do corpo de prova 

(bo), ou seja, ~ãp I bo = 0,5, assim como acontece para todos os três corpos de prova 

analisados até o momento. A saturação constitui assim um aspecto conservativo, tal como 

originalmente postulado por WILKOWISK.l et alii [95], no sentido de que, quando 

computada por meio dos pontos de dados experimentalmente determinados, pennite a 

aplicação de procedimentos seguros (conservativos) de extrapolação. Na Figura 78 esse 

fato é ilustrado em um diagrama J x ~ap, quando a extrapolação não-linear (via lei de 

potência) realizada por meio dos pontos de dados de propagação experimentalmente 

obtidos até 30% do ligamento original do cp JRT2 produz uma curva J-R fmal mais 

liberal quando confrontada àquela obtida para uma propagação de 50% de bo, que já 

contém pontos de dados incluindo a saturação de J. Deve-se observar que o efeito seria 

ainda mais intenso no caso da aplicação de extrapolação linear. Aparentemente, nos casos 

em que se verifica a saturação do valor J (porém sem incluir decréscimo de J), ajustes 

logarítmicos ou mesmo polinomiais devam produzir, senão para a curva como um todo, 

ao menos para a região englobando os mais elevados estágios de propagação (que inclui 

obviamente aquela em que se desenvolve a saturação de Jo), um melhor ajuste e 

correlação dos pontos de dados experimentalmente obtidos, quando comparados aqueles 

produzidos pela convencionalmente adotada lei simples de potência. Tal fato pode ser 

verificado na Figura 79, em que são confrontados ajustes de cw-vas J-R via lei de 

potência, logarítmica e polinomial de segundo grau, para os pontos de dados de 

propagação no cp JRT2. Embora a lei de potência produza coeficiente de con-elação 

superior à logarítmica e polinomial, é nítida a maior flexibilidade dessas últimas em 

ajustar ou modelar melhor o efeito de saturação de J, e por consequência direta 

produzirem extrapolações conservativas e portanto mais seguras. 

- o corpo de prova JRT3, em virtude de problemas de alinhamento da furação, 

apresentou uma frente de propagação dúctil acentuadamente irregular ou desbalanceada, o 

que fornece uma excelente oportunidade para a verificação de seu efeito na curva J-R 

final. 

Os valores J de iniciação de rasgamento, Ji (não qualificados como J1c, pois grande 

parte dos requisitos das nonnas E813 e 1152 não foram satisfeitos, tais como espessura 

líquida e ligamento mínimos do corpo de prova, Exp.24, valor J máximo, Exp. 23, entre 

outros), obtidos na intersecção das respectivas curvas J-R com a linha deslocada ("off

set") por 0,2mm (portanto Ji nominalmente equivale a Jo,2) seguiram obviamente a 
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tendência mostrada pelas cm'Vas J-R, sendo de 470 kJ/m2 para o cp JRT3, 650 kJ/m2 para 

o cp JRT2 e 670 kJ/m2 para o cp JRTl. Na Figma 80 wna ampliação da porção inicial da 

Figma 76 permite mna vista detalhada do procedimento acima descrito. Deve ser 

observado que, em fimção da grande inclinação apresentada pelas curvas J-R no intervalo 

compreeendido pela linha de estiramento ("stretching line" - Exp.34) e a "off-set" 0,2mm 

(ítem 2.6.1), as propagações reais de trinca correspondentes aos valores denotados 

nominalmente como Jo.2 se situam muito acima dos 0,2mm (como prévia e analiticamente 

adiantado no ítem 2.6.1), sendo de ~ 0,4mm no caso específico do cp JRT2 (indicando 

mna zona crítica de estiramento, SZWc, de~ 0,5mm para esse corpo de prova), tal como 

verificado na Figura 80. 
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Figura 78 - Conservativismo do processo de extrapolação de dados de crescimento 

dúctil de trincas a prutir dos maiores túveis de propagação experimentalmente 

determinados (observe que independentemente da saturação, a concavidade tipicamente 

voltada para baixo das clli\fas J-R sempre conduz a CW\fas J-R mais liberais para 

extrapolações, digamos, mais apressadas [95]). 
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Figura 79 - Ajustes de pontos de dados de curvas J-R segundo lei de potência, 

logarítmica e polinomial aplicados aos resultados obtidos para o corpo de prova JR T2. 

Na Figura 81 são apresentados os diagramas de carga (P) versus deslocamento na 

linha de canegamento (o) obtidos nos ensaios de integral-J para os cps JRTl, 2 e 3, onde 

são nítidos os efeitos de envelhecimento por defonnação: o estático (SSA), que atua 

durante os estágios de rezeragem do "clip-gage" quando surgem (após relativamente 

grandes níveis de relaxamento de carga sob deslocamento fixo [163]) os picos de carga 

nos diagramas P x o durante o recarregamento do cp (três picos para os cps JRTl e 2 e 

um único pico para o cp JRT3), e o dinâmico (SSA), que é parcialmente responsável pelo 

desenvolvimento de serrilhamento (denotando fluxo localizado) ao longo das cwvas P x 

o. A presença de senilhamento em diagramas P x o no regime de DSA tem sido bem 

documentado na literatura [56,200,285,308], e em muitas ocasiões vem acompanhada de 

ruidosos "pop-ins", em especial na orientação ST [ 13 7] tal como utilizada neste estudo 

(esses mídos usualmente causados por disparo de trinca frágil imediatamente seguido por 

freamento dúctil [308]), que por sí só parecem não produzir efeitos negativos nas curvas 
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Figma 80 - Detenninação gráfica dos valores J de iniciação nominal de 

rasgamento dúctil para os cps JRTl, 2 e 3. 

J-R resultante [56]. No caso específico do aço E6311, a geração de serrilhamentos nos 

diagramas P x 8 (e a consequente produção de ruidosos "pop-ins") parece ser um 

fenômeno mais decorrente de efeitos geométricos dos corpos de prova que propriamente 

devido ao envelhecimento por deformação. As razões que conduzem a tal interpretação 

são: 

- a 175°C os efeitos de envelhecimento praticamente não existem anteriormente à 

carga máxima, como pode ser comprovado por meio dos resultados apresentados na 

tabela III e da cmva S x e do aço E6311 nessa temperatura (Figma 52), a qual ( cmva) não 

apresenta sinais de serrilhamento mas sim denota relativamente baixas taxas de 

encruamento. 

- a intensidade dos serrilhamentos nos diagramas P x 8 de ensaios de tenacidade J 

esteve proporcionalmente vinculada à intensidade dos ruídos de "pop-ins" dmante o 

carregamento; essa intensidade por sua vez ficou absolutamente dependente do tamanho 
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Figma 81 - Diagramas de carga versus deslocamento na linha de carga obtidos 

nos ensaios de tenacidade J para os cps JRT1, 2 e 3. 

do corpo de prova ensaiado bem como da presença de entalhes laterais. 

Assim, em princípio, se o agente promotor dos serrilhamentos e ruídos de 

descanegamento elástico fosse basicamente o envelhecimento por deformação, esperaria

se que ambos ocorressem identicamente em todos os cps JRT 1, 2 e 3, pois seria um 

fenômeno intrinseco ao material. Ao contrário, os setl'ilhamentos e mídos foram 

absolutamente intensos no cp JRTI, relativamente intensos no JRT2 e praticamente 

inexistiram em JRT3 (vide Fig.81). Inversamente ao que se poderia esperar, isto é, que os 

serrilhamentos fossem mais expressivos no cp sofrendo maior restrição ao fluxo plástico, 

o JR T2, com duas polegadas de espessura e entalhado lateralmente até 20% de sua 

espessura, eles se mostraram muito mais intensos e frequêntes no cp JRTl, este idêntico 

ao corpo de prova JRT2 porém entalhado lateralmente até apenas 7,5%. Tal fato foi 

interpretado como sendo devido ao efeito de freamento da trinca nas bordas laterais do cp 

JRT1 (responsável pelo tunelamento da frente de propagação, como visto na Fig.77), 

gerando grande acúmulo de energia elástica que, uma vez liberada durante 

descarregamentos localizados nas regiões menos dúcteis ao longo da frente de 

propagação, produzia os serrilhamentos na cmva P x 8 e seus mídos típicos de disparo, 

até que novo ciclo de acúmulo/liberação de energia recomeçasse. 
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5.3.3 - Diagramas J x T 

Na Figma 82 são apresentados os respectivos diagramas no espaço J-T para os 

cps JRTl, 2 e 3. Essas cmvas (J}.lAT-T~!AT) utilizadas nas análises de estabilidade de 

trincas em componentes estmturais são mais sensíveis que as cwvas J-R migina~s, em 

virtude exatamente do fato de serem basicamente as derivadas dessas últimas (Exp.55), 

detectando modo muito mais eficiente as influências de vruiáveis de ensaio, de obtenção e 

de ajuste de dados de tenacidade J [92,98], em especial para os mais baixos valores J (e 

de propagação óap), ou seja, no irúcio da cmva J-R. Os diagramas começam nos valores J 
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de iniciação (Ji = Jo,2), se estendendo via extrapolação por lei de potência nos espaços J-R 

e JxT até valores J (e ~ap) bem além dos determinados experimentalmente, de modo a 

que possam ser efetuadas as análises de estabilidade de trincas profundas no componente 

estrutural em questão. No ítem 5.5 são realizados procedimentos de extrapolação linear 

no espaço JxT, e seus resultados comparados aos de extrapolação não-linear. 

Na Figura 83 são novamente plotadas as cwvas J}.IAT-T~IAT para os cps JRTl, 2 e 

3, porém agora estando ligadas entre sí por linhas de propagação dúctil constante, que 

indicam o estágio de crescimento da trinca correspondente a cada ponto da cwva J-R, 

agora no espaço J x T. 
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Por fun, nas Figuras 84 (a) e (b) são apresentadas respectivamente as curvas J-R 

das Figuras 78 e 79, agora no formato J-TMAT, quando novamente se verificam o 

conservativismo dos processos de extrapolação realizados com base nos mais adiantados 

estágios de propagação experimentalmente detenninados, assim como o maior 

conservativismo (para níveis de tenacidade superiores a Jso) dos ajustes (no espaço J-R) 

logarítmicos e polinomiais frente ao de lei de potência. 

5.3.4 - Normalização Linear Versus Variação da Flexibilidade Elástica 

Na Figura 85 são mostradas as superfícies de fratura dos cps JRT4, 5 e 6 onde 

novamente são observados os efeitos da introdução de entalhes laterais (pouco acima dos 

20% no caso dos cps 4 e 5) na geração de frentes retas de propagação dúctil (na verdade 

com leve inversão exatamente como oconido com JR T2) e na restrição das alterações 

dimensionais ao longo da espessura dos corpos de prova. Conclui-se assim que, 

independentemente da dimensão dos cps no intervalo de 1 T a 2TCT, o tunelamento e a 

estricção/expansão laterais do cp são anulados para um grau de entalhamento lateral 

abaixo de, mas muito próximo de, 20% da espessura bruta do mesmo, o que está de pleno 

acordo com o procedimento sugerido nas normas ASTM-E813 [58] e E ll52 [59]. 

Sabendo-se que os três corpos de prova (JRT4, 5 e 6) foram carregados 

identicamente até um dado nível de deslocamento de abertura da trinca, e que as trincas 

iniciais de fadiga tinham comprimentos muito próximos entre sí, a simples comparação 

entre os perfis e túveis de propagação dúctil apresentados na Figw·a 85 pennite prever com 

antecedência que a curva J-R relativa ao cp JRT4 é a mais conservativa dentre as três e, 

inversamente, a do cp JRT6 é a mais liberal. Idêntica análise comparativa é válida também 

entre os corpos de prova JRTl e JRT2. Nas curvas de carregamento (P x 8) dos 3 cps 

(JRTs 4, 5 e 6) não foram observados sinais de picos de carga durante as sequências de 

recarregamento [ 177], indicando pequenos, se existentes, efeitos de envelhecimento 

estático para os tempos de espera sob deslocamento fixo ("hold time") e para as taxas de 

can·egamento aqui empregadas. 

Na Figura 86 são então apresentadas as curvas J-R para todos os corpos de prova 

JRT4, 5 e 6 e segundo ambas as técnicas de variação da flexibilidade elástica e 

normalização linear. Para quaisquer dos três corpos de prova a técnica de normalização 
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Figma 84- Curvas J~!AT-T~!AT para o cp JRT2 derivadas de cmvas J-R ajustadas 

para pontos experimentalmente obtidos até 32 e 55% do ligamento original (a) e por lei 

simples de potência, logruitmica e polinomial (b) (todos os ajustes são por lei de potência 

no espaço J x T). 
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linear sempre produz um resultado de curva J-R mais conservativo quando comparada 

àqueles obtidos via flexibilidade elástica. A razão para a geração de curvas mais 

conservativas atTavés da técnica de nonnalização linear, quando compaJadas às obtidas 

. -~ _.. ....... - ._·...:. -·- - -
-: _,. -

a b c 

Figura 85 - Superfícies de fratura dos corpos de prova JRT4 (a), 5 (b) e 6(c) 

utilizados na verificação da precisão e validade da técnica de nmmalização linear. 

via flexibilidade elástica, parece estar vinculada não somente ao fato de esta última 

técnica tender a produzil' valores subestimados de propagação dúctil de trinca (da ordem 

de 10,2% para o cp JRT5 e de 15,8% paJa o JRT6, em virtude do maior efeito de 

fechamento de trinca na ausência de entalhes laterais e às mais baixas temperaturas, 

enquanto que para o cp JRT4 verificou-se uma superestimativa de apenas 1,5%), mas 
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Figma 86 - Cmvas J-R para os corpos de prova JRT4, 5 e 6 obtidas segundo as 

técnicas de normalização linear e de vruiação da flexibilidade elástica. 

também e piincipalmente ao fator de correção para o crescimento dúctil de trinca tal como 

expresso na norma El152/87 [19] (Exp. 15 e 20). Assim, devido ao fato dessa técnica de 

normalização detectar na carga máxima já uma quantidade acumulada de crescimento 

dúctil de trinca, algo próximo de 1,5mm para todos os cps aqui considerados (o que vai 

em oposição a hipótese básica da iniciação do rasgamento se estabelecer na cru·ga máxima 

- ítem 2.5.4.2, mas que parece em princípio não constituir-se em wn problema quando se 

trabalha com relativamente grandes níveis de propagação de trinca, de 20 a 40% do 

ligamento original do cp nos casos aqui estudados), o termo de correção (na verdade de 

redução) exerce forte influência já sobre o primeiro ponto da curva J-R obtida pela 
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técnica de nmmalização (exatamente na carga máxima supot1ada pelo cp ), a qual 

(influência) se faz sentir por toda a cmva restante, visto que o processo de cálculo dos 

pontos de dados (~ãp, J) é essencialmente iterativo. Por sua vez, a técnica de flexibilidade 

elástica já inicia a detecção de crescimento de trinca anterimmente ao estabelecimento da 

carga máxima, permitindo assim que as coneções sejam efetuadas parcimoniosamente ao 

longo de toda cmva J-R. Algumas cmvas de resistência J, no padrão de ensaios J1c [58], 

tal como originalmente obtidas para os corpos de prova JRTs 4, 5 e 6 segundo a técnica 

de variação de flexibilidade elástica (ítens 4.3.4.2.1.2 e 4.3.422 ), apresentaram 

crescimento negativo de nine/ havendo portanto a necessidade de cmTeção para o 

fenômeno; o procedimento adotado foi o de deslocar a origem do sistema de coordenadas 

(~ap ,J) até o mais negativo valor de propagação dúctil ~ap obtido, em acordo com as 

Refs.157 e 165, produzindo-se assim os resultados mais conservativos dentre todos os 

procedimentos até hoje propostos para solucionar tal oconência [166], como descritos no 

ítem 2.5.3. 

Deve ser aqui considerado que, para corpos de prova 1 TCT entalhados 

lateralmente, o procedimento de obtenção da propagação média de trinca, via nove 

tomadas de medidas ópticas ao longo da espessma do cp [58,59], produz enos muito 

pequenos com relação ao seu valor real (obtido via integração da área de fratura dúctil 

monotônica), inferiores a 2.10-2nun; conespondentemente, para cps 2TCT o eno não 

excede 9.10-2mm [309]. Em adição, deve ser destacada a excelente avaliação do nível 

máximo de propagação dúctil do cp JRT4 por meio da técnica da flexibilidade elástica, 

denn·o do resn·ito intervalo de variação definido na Ref.310. A otimização da predição de 

propagação de trinca no corpo de prova JR T 4 via técnica de variação de flexibilidade 

elástica (VFE) foi creditada à presença de entalhes laterais no mesmo, ao pequeno porém 

efetivo (suficiente) efeito de envelhecimento por deformação dmante o período de 

manutenção de deslocamento fixo anterimmente à etapa de descanegamento (no sentido 

de proporcionar certo acréscimo de rigidez ao sistema), bem como devido ao relativamente 

grande crescimento dúctil de trinca obtido nesse corpo de prova (denotando o decréscimo 

de resistência J em vit1ude do efeito da temperatura) contribuindo assim para pequenos 

erros em termos percentuais. 

Na Figma 86 está plotada também a cmva J-R obtida segundo a técnica de 

normalização linear para um corpo de prova idêntico ao JRT4, denominado JRT3 (ítem 
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5.3.2), ensaiado às mesmas temperatura e taxa de canegamento, a menos de que o 

canegamento desse último foi realizado de modo contínuo, ou seja, sem a aplicação dos 

sucessivos ciclos de descanegamento/recanegamento parciais impostos a JRT4. A boa 

identidade entre as respectivas cw-vas J-R possibilita o entendimento de que, em princípio, 

e nas condições em que se realizaram tais experimentos, não houve mna influência, 

detectável em tetmos macroscópicos, dos ciclos de carga e deslocamento tanto no valor de 

J quanto no de óãp, uma possibilidade aventada no ítem 2.5.3 para a família de aços A508. 

Também, o perfil irregular da pré-trinca de fadiga introduzida no corpo de prova JRT3 

(ítem 5.3.2) parece não influir nos resultados finais de sua curva J-R. 

A comparação entre as curvas J-R dos cps JRT4 e 5, para qualquer das técnicas 

utilizadas no seu levantamento, mostra o efeito negativo da temperatura, no intervalo de 

temperaturas analisado (25 a 175°C), no sentido de reduzir a capacidade do aço E6311 em 

resistir à propagação dúctil de trincas [311]. Em princípio [199,220,225], o efeito da 

temperatura nas cmvas J-R das ligas metálicas parece se dar pelos seguintes mecanismos: 

os efeitos de SSA e DSA (típico nos ferriticos após certa temperatura) conduzem a uma 

elevação na capacidade de encruamento da liga e isso pennite que sejam atingidas mais 

rapidamente as tensões/defonnações criticas necessárias para os processos de 

descoesão/trincamento de partículas de 2das fases (nuclearnento de micro-vazios); em tais 

casos a defonnação na falha, que é composta pelas defonnações para nucleação, 

crescimento e coalescimento de vazios, é em princípio dominada pela primeira etapa (que 

se toma mais curta em função da maior taxa de encruamento ), e pmtanto a energia total 

para se atingir a fratura (em última análise a cmva J-R, tal como definida pelo valor J de 

iniciação, Ji, e pela taxa de resistência, dJn/~ãp) é reduzida com o acréscimo da 

temperatura. Por outro lado, o mecanismo de redução de cmvas J-R devido à elevação da 

temperatura em regimes, ou aços, não apresentado SSA/DSA se dá como segue: é 

basicamente semelhante àquele mecanismo que defme a redução da tenacidade elasto

plástica em decorrência do aumento do tamanho de grão (ítem 3.4.2); assim, analogamente 

à redução da capacidade de encmamento oriunda de maiores tamanhos de grão, um 

aumento de temperatura também reduz essa propriedade e por consequência o 

desenvolvimento da zona plástica à ponta da trinca e a provisão específica de energia lá 

absorvida e dissipada. O efeito da elevação da temperatura na redução da capacidade dos 

aços estruturais de grau nuclear (apresentando ou não SSA/DSA, na fonna de metais base 
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ou de solda e nas condições de inadiados e não inadiados) em resistir à iniciação e ao 

crescimento dúctil de trincas é amplamente reconhecido na literatura 

[12,21,22,55,56,61, 153, 199,200,220,225,237,300,311-316]; porém, como excessões que 

confmnam a regra, alguns resultados têm sido publicados, indicando elevações em Ji e/ou 

dJRidóap com o acréscimo da temperatura de ensaio [121,131,315-319]. 

Especificamente com relação ao efeito da elevação da temperatura, a partir da 

ambiente até 175°C, no compmtamento de fratura do aço E6311, algumas considerações 

extras devem ser realizadas. Como parcialmente adiantado (ítem 3.5.2), a temperatura de 

175°C encontra-se numa região de transição entre o desenvolvimento ou não dos 

fenômenos de envelhecimento por deformação, seja na sua fmma estática ou dinâmica; 

porém, essas duas formas de redução de tenacidade influem de modo diverso em função do 

túvel e tipo de canegamento do corpo de prova e com intensidades distintas nessa 

temperatura considerada ( 175°C). Assim, anteriormente ao estabelecimento da carga 

máxima suportada pelo corpo de prova de tenacidade J, o envelhecimento estático (SSA) já 

influi fortemente no comportamento de fratura do aço E63 11 (como pode ser comprovado 

pela existência de picos de carga nas operações de rezeragem do "clip-gage"em todos cps 

JRTs 1, 2 e 3 - figura 81), enquanto que o dinâmico (DSA) se revela brando nessa 

temperatura (visto que os senilhamentos nas curvas de canegamento acima mencionadas 

são essencialmente deconentes de efeitos geométricos do cp, como anteriormente 

discutido, bem como verificado pelas baixas taxas de encruamento exibidas pelo material 

em ensaios de tração monotônica - figura 52). Desse modo conclui-se que a redução da 

curva J-R do aço E6311 se dá, anteriormente à carga máxima e até a primeira (corpos de 

prova JRTl e 2) e única (JRT3) operação de rezeragem do extensômetro, via redução da 

capacidade de encruamento e da consequente capacidade de geração de extensas zonas 

plasticamente deformadas (mecanismo típico dos aços que não exibem envelhecimento por 

deformação, como já descrito). Durante o (re)canegamento postetior do corpo de prova, a 

partir de imediatamente após a primeira rezeragem do "clip-gage" até a conespondente 

zona plasticamente deformada ter sido ultrapassada pela ponta da trinca e por sua 

respectiva zona de processos de fratura (figura 7), há um efeito localizado do SSA na 

curva J-R pelo mecanismo de elevação da capacidade de encruamento e consequente 

redução na deformação (energia) requerida para a fratura (mecanismo também já 

comentado). Finalmente, a partir da carga máxima, e em função direta das sucessivas 
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operações de rezeragem a que o extensômetro é submetido (apenas nos ensaios dos cps 

JRTs 1 e 2), cada vez mais e mais o envelhecimento estático (SSA) vai dominando o 

crescimento de trinca a 175°C e detenninando a degradação da tenacidade (com a 

consequente redução da cwva J-R nessa temperatura) segundo o mecanismo de elevação 

da capacidade de encmamento do material na zona de processos de fratura (ZPF) e 

plasticamente defmmada (ZPD), já que essa última sempre evolui (cresce em volwne) com 

o deslocamento de abertura da trinca. Em relação ao corpo de prova JRT4, ensaiado a 

175°C segundo a técnica de múltiplos descanegamentos parciais (VFE), pode-se arguir 

que o efeito da temperatura na redução de cwva J-R seja também composto por um misto 

dos efeitos acima citados, ou seja, via redução da capacidade de encruamento do matetial 

em associação à ação do envelhecimento estático por defonnação, este último atuando nos 

estágios iniciais da etapa de recanegamento do cp após o relativamente curto período de 

manutenção sob deslocamento fixo. 

Os pontos de dados experimentalmente obtidos para o cp JRT4 (via flexibilidade 

elástica e nonnalização linear) mostram novamente de maneira nítida a tendência à 

revelação do efeito de "satmação de J" (previamente discutido no ítem 5.3.2). Fica clara 

mais wna vez a incapacidade do ajuste de dados de cwva J-R via lei de potência em 

correlacionar de maneira adequada os dados sob influencia da saturação de J; de fato, 

parece que ajustes logarítmicos forneceriam, nessa região, indubitavelmente muito 

melhores coeficientes de correlação que os obtidos por lei de potência, e provavelmente 

seriam de vital importância nos procedimentos preciso de ext:rapolação de dados para além 

daqueles experimentalmente detetminados. A utilização de ajuste logarítmico de dados, 

especificamente ao caso do cp JRT4, onde produziu-se a maior propagação relativa e, 

obviamente, absoluta de trinca, poderia inclusive, em princípio, levando-se em 

consideração a disposição dos respectivos pontos de dados (.1ãP, J), produzir resultados 

mais semelhantes de cwvas J-R segundo as técnicas de flexibilidade e de nonnalização, e 

mesmo uma cwva mais consetvativa para a primeira delas. 

Finalmente, na Figma 87 são apresentadas as respectivas cwvas J t-IAT-Tt-fAT dos 

corpos de prova JRT4, 5 e 6. Obsetva-se de modo geral a mesma tendência apresentada 

nas análises das cwvas J-R, a menos de que, para maiores valores J que os exibidos 

naquela ocasião (na obtenção das cwvas J-T11fAT foram efetuadas extrapolações de dados 

de propagação para além dos experimentalmente determinados), existe a inversão de 
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comportamento com a geração de uma curva mais conservativa para o cp JRT5 segundo a 

técnica de flexibilidade elástica frente àquela obtida por nmmalização linear. No entanto, o 

efeito é de baixa intensidade para os valores 1 tipicamente utilizados nas avaliações de 

integridade estrutural de componentes nucleares de tamanho intermediário e para os 

comprimentos de trinca de interesse, os quais (valores J) se situam invariavelmente abaixo 

dos 5000kJ/m2 [9,20]. 
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Figura 87 - Curvas JMAT-TMAT para os cps JRT4, 5 e 6 segundo as técnicas de 

normalização linear e de variação da flexibilidade elástica. 

Finalizando as análises com relação ao levantamento de curvas J-R (e respectivas 

curvas J~TrvlAT) segundo a técnica de normalização linear (NL), deve ser aqui destacado 

que, a única desvantagem da mesma, qual seja, a de que supõe a iniciação do rasgamento 
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no evento de carga máxima supmtada pelo corpo de prova (ítem 2.5.4.2), foi 

absolutamente minimizada dmante os ensaios realizados nessa tese, em especial para o 

caso do corpo de prova JRT2, utilizado nas avaliações de integridade estmtural do vaso 

PWR. Tal afmnação se dá com base no fato de que, para os corpos de prova em que se 

verifica iniciação nitidamente anterior à carga máxima, os mais robustos, onde podem até 

se incluir os 2TCT (como o JRT2), os ensaios foram extendidos muito além de tal evento, 

fazendo como que os níveis de propagação alcançados fossem muito elevados, e, 

consequentemente, o regime de queda de carga dwante os ensaios de tenacidade J 
representasse fielmente o comportamento de resistência do matetial ao crescimento dúctil 

de trincas. Também, e não menos importante, existe o fato de que, como comprovado no 

ítem 5.3.4, a técnica de nmmalização produz sempre resultados conservativos para ajustes 

por lei de potência (tal como quando comparados por exemplo à de variação de 

flexibilidade elástica) em vittude exatamente de detectar um acíunulo de propagação na 

carga máxima. Assim, sendo o grau de conservativismo da curva J-R fmal diretamente 

proporcional à quantidade de propagação detectada na carga máxima, e essa última por 

sua vez proporcional à robustes do corpo de prova, pode-se garantir que extensas cw-vas 

J-R (e J-T~lAT delas literalmente derivadas) obtidas a partir da aplicação da técnica de NL 

em corpos de prova robustos (JRT2) sempre trazem em sí doses apropriadas de segmança 

para aplicações em análises de estabilidade de trincas em componentes estmturais. 

5.4 - Curvas de Escoamento por Ramberg-Osgood e Soluções para os Termos 
de Correção de Tensão para a MFEP 

Na Figura 88 são apresentadas as curvas de fluxo segundo Ramberg-Osgood, para 

o aço E6311 às três temperaturas de ensaio (25°C, 175°C e 300°C), parametrizadas com 

relação às respectivas tensões e defonnações de referência (SE e eE), quando pode-se 

observar uma ótima tendência à normalização entre as curvas a 25 e 175°C, 

provavelmente em decorrência da existência em ambas de patamar de escoamento (a 

despeito das suas não tão próximas taxas de ecruamento ), e a disparidade da cw-va a 

300°C, que não apresenta pattamar de escoamento (a despeito de sua relativamente boa, 

comparada à 175°C, compatibilidade com a capacidade de encruamento à temperatura 

ambiente), como se verifica na figura 52. 

Nas Figuras 89, 90 e 91 são mostradas as curvas de tensão-defmmação 

convencionais ou de engenharia (S x e) para o aço E63 11 sob as três temperaturas 

utilizadas no presente estudo, simultaneamente às cw-vas de Ramberg-Osgood para a 

verificação da capacidade destas últimas simularem o comportamento em tração 

monotônica em todas as situações. De maneira geral os ajustes parecem ser bons, sendo o 

mais pobre deles obtido à temperatura ambiente quando o aço E6311 apresentou o mais 

extensivo patamar de escoamento. Um ajuste especialmente fmo foi conseguido à 

temperatura de 300°C, quando, não obstante a relativamente elevada capacidade de 
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Figura 88 - Curvas de escoamento por Ram-Good para o aço E6311 às 

temperaturas ambiente, 175°C e 300°C. 

encruamento exibida pela liga, a inexistência de patamar proporciona ótimas conelações. 

Deste modo, dentre os dois fatores que dificultam ajustes de Ramberg-Osgood, quais 

sejam, elevadas capacidades de encruamento e presença de patamar de escoamento (vide 

ítem 4.4) este último parece ser o mais detrimental. Na Tabela V são fornecidos os 

parâmetros de ajuste de Ramberg-Osgood para o aço E6311 às três temperaturas em que 

se realizaram ensaios de tração no referido aço, quando pode ser comprovado, por meio 

do coeficiente de conelação (r) o melhor ajuste obtido a 300°C e o pior à temperatura 

ambiente. 

Finalmente, utilizando-se os valores a = 1,869 e n = 10,79 obtidos para o aço 

E6311 à temperatura de 175°C, puderam ser levantados na literatura [268,269] os 

parâmetros G* e \jl* (para tensão e defonnação planas puras) a serem utilizados nas 

análises elasto-plásticas de previsão de instabilidade do vaso de pressão. Dessa fonna, as 
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Exps. 76 e 78, que defmem o fonna genérica da lei de Ramberg-Osgood e compõem as 

soluções para o termo de coneção de tensão (para Sm ~ 2/3 SE), respectivamente em 

deformação e tensão plana pmas, se tomam: 

em/o,00186 - Sm/384 + 1,869 (Sm/384)
10

•
79 

(131) 

{ Eplana} 3,5 (SnJ384)
2 + 7,4 (Sm/384)

11
'
79 
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Figura 89 - Comparação entre a curva de escoamento segundo Ram-Good e a 

curva experimental de tração do aço E63 11 à temperatura ambiente. 
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Figura 90 - Comparação entre a curva de escoamento segundo Ram-Good e a 

curva experimental de tração do aço E6311 a 175°C. 

Tabela V: Parâmetros de Ram-Good para o aço E6311 em três distintas 

temperaturas. 

TEMPERATURA Sref (MPa)' erer(%)2 a n conelação (r}' 

AMBIENTE 423 0,215 2,080 10,77 0,9334 

175°C 384 0,186 1,869 10,79 0,9529 

300°C 400 0,209 1,570 9,05 0,9868 

1 
Sref = SE 

2 eref = eE ::.::: SElE 
3 Para a componente plástica da curva de Ram-Good (detenninação dos parâmetros n e F, 

como especificado no ítem 4.4) 
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Assim, na Figma 92 são plotadas as três cw-vas acima descritas, onde para baixos 

valores de tensão de membrana circunferencial (Sm ( 2/3SE) os te1mos de coneção de 

tensão seguem o comportamento ditado na figura 26. 
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Figura 91 - Comparação entre a cw""Va de escoamento segW1do Ram-Good e a 

cw-va experimental de tração do aço E63 11 a 300°C. 

5.5 - Previsões de Instabilidade Estrutural Segundo a Mecânica da Fratura 

Elástica-Linear (MFEL) e Elasto-Piástica (MFEP) 

5.5.1 - Considerações Gerais 

Na Figw·a 93 é ilustrado o projeto idealizado do vaso de pressão objeto de estudo 

da presente tese, o qual é aqui esboçado com base em parâmetros estipulados através de 
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informações obtidas junto a pessoas ligadas à área45 bem como contidas em dados da 

literatura [ 40,255]. 
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Figura 92 - Cmvas de escoamento por Ramberg-Osgood padronizada com relação 

às tensões e def01mações nominais de referência para o aço E6311 a 175°C (temperatura 

em que são realizadas as análises de integtidade estrutural do vaso PWR, tal como 

imposta no ensaio hipotético de hidro-pressurização) e de soluções para os tetmos de 

coneção de tensão da MFEP, considerando-se tensão e def01mação planas puras e uma 

condição intermediária (tal como aqui sempre utilizada). 

Na Figura 94 o vaso de pressão da figura 93 é comparado em escala a um vaso 

tamanho padrão utilizado em centrais PWR para geração comercial de energia eléttica, 

com potência ténnica da ordem de 1300MW [40,255]. 
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Figma 93 - Projeto idealizado do vaso nuclear PWR de baixa potência e tamanho 

intetmediário destinado à propulsão naval'~5 [40,255]. 

5.5.2 - Mecânica da Fratura Elástica-Linear 

Na Figura 95 são fornecidas as previsões de pressão para a falha do vaso para 

propulsão naval contendo mna trinca de superfície do tipo VITI, obtidas seglllldo critétios 

K.Jc detenninados para ambos os tamanhos de corpos de prova, 1 T e 2TCT. São assmnidas 

condições de deformação e de tensão planas pmas e uma condição intermediária, quando 

pode ser observado que deformação plana conduz a resultados apenas levemente mais 

liberais que tensão plana (em virtude da cetta compensação entre os valores JAPL e JMAT, 

tanto em tensão quanto em deformação planas), e que a condição intetmediária fornece 

ótimas aproximações para ambas as abordagens. Esse fato é importante pois foi aqui 

asswnida somente a condição intermediária entre tensão e deformação plana puras para 
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Figura 94 - Comparação dimensional entre os vasos de pressão para propulsão de 

submarinos nucleares e para centrais elétricas PWR com 1300MWt [40,255]. 

fins de obtenção dos resultados de previsão de falha do vaso tanto por meio da MFEL 

quanto da MFEP [20]. 

Na Figura 96 o procedimento é realizado simultaneamente para todos os oito 

tipos de trinca aqui considerados, quando se observa o grande conservativismo dos 

resultados de pressão para falha segundo o resultado de tenacidade K.Jc para o corpo de 

prova lTCT frente ao 2TCT. 
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Figma 95 - Previsões de instabilidade do componente nuclear em termos da 

pressão de operação do mesmo seglilldo a MFEL por meio do critério Kic para cps 1 T e 

2TCT, assumindo-se condições de tensão e deformação planas pmas e wna condição 

intermediária para a trinca mais critica avaliada (tipo VIIT de superfície). 

Nas Figmas 97 e 98 o procedimento é repetido respectivamente para a obtenção 

das deformações máxima (na superfície interna do componente) e mínima (na superfície 

externa) na parede do vaso no evento da falha segundo a MFEL. Novamente é 

demostrado o excessivo conservativismo dos resultados de previsão de falha, agora em 

termos de deformações na parede do vaso, com base em resultados de tenacidade Kic 

(estabelecido pelo Código da American Society of Mechanical Engineers - ASME Code -
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como critério para construção e operação de vasos de pressão a fissão nuclear) a partir de 

ensaios com corpos de prova menos robustos (1TCT). Tal fato comprova a validade (a 

despeito da necessidade intrínseca) da prática de manutenção de corpos de prova pouco 

robustos (tipicamente 1 TCT ou ainda menores) em núcleos de vasos PWR como amostras 

para inspeção periódica, obtendo-se assim resultados mais conservativos e portanto indo

se no sentido da segurança. 
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Figura 96 - Previsões de instabilidade do componente nuclear em termos de 

pressão de operação do mesmo segundo a MFEL por meio do critério K.Ic para cps 1 T e 

2TCT, assumindo-se unicamente a condição intermediária de tensão (ou def01mação) 

para todos os oito tipos de trinca analisados. 
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5.5.3- Mecânica da Fratura Elasto-Piástica 

Na Figura 99 são apresentadas as curvas J-Tl-.lAT para os três corpos de prova de 

tenacidade J (JRTI, 2 e 3) em princípio a serem utilizados nas análises de estabilidade do 

vaso PWR; em adição são plotadas as curvas-retas de canegamento da estmtura trincada 

considerando-se a presença das ttincas sub-superficiais (J-T APL, com inclinação J/T APL de 

9,8kJ/m2 para as ttincas tipo I e li e de 19,6kJ/m2 para as tipo III e IV). Para a curva J

T~-.lAT relativa ao corpo de prova JRT2, aquele escolhido por sua representatividade 
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Figma 97 - Estimativas da defmmação circunferencial nominal remota máxima 

na parede do vaso nuclear de pressão no evento da instabilidade segundo a MFEL, para as 

duas dimensões de cps 1 T e 2TCT. 
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geométrica e dimensional para as análises de integridade estmtural segundo a MFEP 

(ítens 3.5.1, 4.2, 4.3.2 e 5.3.2), são realizados processos de extrapolação linear de dados 

considerando os diversos critérios de validade de crescimento de trinca controlado por J

DefOimação. A reta com inclinação J/TMAT = J/TAPL = 8,756kJ/m2 (50lbf/in) para 
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Figura 98 - Estimativas da def01mação circunferencial nominal remota mínima na 

parede do vaso nuclear de pressão no evento da instabilidade segundo a MFEL, para as 

duas dimensões de cps 1 T e 2TCT . 

determinação dos valores denominados Jso também está traçada na figma 99. Os critérios 

para a realização das extrapolações lineares para as hincas sub-superficiais são abaixo 

sumariamente descritos seguindo-se sempre a numeração expressa na figma 99: 
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1 -propagação dúctil máxima de trinca da ordem de 6% do comprimento do 

ligamento original (bo) do corpo de prova JRT2 (Exp.l3, com bo ~ 40nun)~ 

2 - propagação dúctil máxima de trinca da ordem de 10% do comptimento do 

ligamento original do corpo de prova JRT2 (Exp. l3, com bo ~ 40rrun)~ 

3 - critério ro = 5 com base no comprimento do ligamento original do corpo de 

prova JRT2 (Exp.56, com bo ~ 40mm); 

5- critério ro = 5 com base na meia-profundidade (a) das trincas sub-superficiais 

tipos Ill e IV (Exp.103, com a= 27,5mm); 

6 - critério ro = 5 com base na meia-profundidade das trincas sub-superficiais 

tipos I e li (Exp.103, com a= 13,75rrun). 

Na Figura 100 o procedimento é repetido para as trincas de superfície (retas J

TAPL com inclinações 19,6kJ/m2 e 39,2kJ/m2 respectivamente para os pares de trincas 

tipos V-VI e VII-VIII), quando os critérios de extrapolação linear de dados J-T~IAT 

relativos ao corpo de prova JR T2 são dados por: 

1 - propagação dúctil máxima de trinca da ordem de 6% do comprimento do 

ligamento original (bo) do corpo de prova JRT 2 (Exp.l3, com bo ~ 40rnm); 

2 - propagação dúctil máxima de trinca da ordem de 1 0% do comprimento do 

ligamento original do corpo de prova JRT2 (Exp.l3, com bo ~ 40nun); 

3 - critério ro = 5 com base no comprimento do ligamento original do corpo de 

prova JRT2 (Exp.56, com bo ~ 40nun); 

4- critério ro = 5 com base na profundidade (a) das trincas de superfície tipos VII 

e VIII (Exp.103, com a = 55nun)~ 

5 - critério ro = 5 com base na profundidade das trincas de superfície tipos V e VI 

(Exp.l03, com a = 27,5mm). 

Observa-se nas figuras 99 e 100 que, qualquer que seja o critério a ser adotado 

para a execução do procedimento de ext:rapolação linear da curva J-Tll.fAT, os resultados 

derivados por meio dos dados relativos ao corpo de prova JRT1 serão sempre os mais 

liberais (não-conservativos) e, inversamente, os gerados por meio dos dados do corpo de 
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prova JRT3 serão sempre os mais conservativos. Novamente, assim como no caso da 

MFEL, os corpos de prova menos massivos ou robustos (JRT3 no caso em questão) 

produzem resultados de previsão de falha mais conservativos, enquanto que os mais 

robustos e sem a presença de entalhes laterais (JRTl) conduzem às previsões mais 

otimistas, porém errôneas pois não simulam adequadamente as restrições ao fluxo plástico 

experimentadas pela circunvizinhança da trinca no evento de sua propagação em 

componentes estmturais robustos e sujeitos a vínculos complexos de carregamento e 

deformação. 
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Figw·a 99 - Cmvas J-Tl\fAT e J-TAPL respectivamente para os cps JRTl, 2 e 3 e 

para as trincas embutidas, in temas ou sub-superficiais tipos I, 11, IIT e IV (assume-se, por 

motivo de simplificação mas sem perda de precisão, a inclinação da reta J-T APL, dada pela 

Exp.75, exatamente igual a SE2.a/E). 
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Figura 100 - Cmvas J-TMAT e J-TAPL respectivamente para os cps JRTt, 2 e 3 e 

para as trincas de superfície tipos V, VI, VII e VIII (asswne-se novamente, por motivo de 

simplificação mas sem perda de precisão, a inclinação da reta J-TAPL, dada pela Exp.98, 

exatamente igual a SE2.a/E; também deve ser aqui observado que a condição intennediária 

exata entre tensão e defmmação planas pmas foi mantida durante todos os processos de 

propagação dúctil de trinca, independentemente de sua magnitude, pois considerou-se 

extremamente complexa, e mesmo inviável, a tentativa de supor mudanças nas condições 

de tensão ou deformação à medida em que a ponta da trinca alterasse o seu 

posicionamento com relação às superfícies livres do componente sob investigação). 

Na Figma 101 são então graficamente obtidos (via intersecção de curvas J-Tr-.IAT e 

J-TAPL, como requer a TIRD/TIREP segundo as Exps.39 e 41) os valores Jso e Jinstab.dúctit 

para as trincas sub-superficiais, seguindo-se como já adiantado as abordagens mais e 

menos conservativas, ou seja, considerando-se por um lado a extrapolação não-linear (lei 

de potência) dos dados J-Tr-.IAT para o cp JRT2 e por outro a extrapolação linear mais 

conservativa dentre todas as possíveis (função do tipo de trinca considerado). Deste 
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modo, para as trincas embutidas tipos I e 11 o critério mais conservativo é o de número 6 

(critério ro = 5 com base na profundidade das trincas), enquanto que para as tipos 111 e IV 

é o de número 1 (propagação dúctil máxima de trinca da ordem de 6% do comprimento 

do ligamento original do corpo de prova JRT2). 
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Figura 1 O 1 - Obtenção dos valores J de previsão de instabilidade dúctil do vaso 

para a presença individual das trincas internas tipos I, 11, III e IV contidas na parede do 

componente nuclear, segundo os critérios mais e menos conservativos a partir de dados de 

propagação de trinca no corpo de prova JRT2. 
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Na Figura 102 o processo é repetido para as trincas de superfície, onde para todas 

as tdncas (tipos V a VIII) o maior conservativismo decone sempre da extrapolação de 

dados J-Tr..IAT do cp JRT2 a partir do cdtério número 1 (propagação dúctil máxima de 

trinca da ordem de 6% do comprimento do ligamento original do corpo de prova JR T2), 

com o mais liberal sendo o de extrapolação de J-Tr..IAT por lei de potência. 

Como decoiTência direta do fato de os valores Jso e Jinstab.dúctil serem obtidos na 

forma de intervalos, as previsões de pressão interna e deformações máxima e mínima na 

parede no evento da falha também serão fornecidos em tal formato . 
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Figura 102 - Obtenção dos valores J de previsão de instabilidade dúctil do vaso 

para a presença individual das trincas de superficie tipos V, VI, VII e VIII contidas na 

parede do componente nuclear, segundo os critérios mais e menos conservativos a partir 

de dados de propagação de trinca no corpo de prova JRT2. 
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Nas Figrnas de 103 a 110 são obtidas graficamente as previsões de falha segundo 

os critérios mais e menos conse1vativos de J5o e Jinstab.dúctit considerando-se a presença 

individual de todas as trincas d.e I a VIII no vaso de pressão aqui avaliado; os resultados 

são levantados em termos da pressão intema e das defmmações na parede do componente. 

Em adição, são feitas estimativas de falha segundo o critério de iniciação de rasgamento 

dúctil Ji (650kJ/m2
, ítem 5.3.2) também relativo ao corpo de prova JRT2. 

Nas Tabelas de VI a XIII são especificados os valores de previsão de falha 

segundo os critérios Ji, J5o e Jinstab.dúctit (da MFEP) e Kic (da MFEL), sempre derivados com 

base nos resultados de ensaios dos corpos de prova mais robustos ou massivos (2TCT). 

Finalmente, na Tabela XIV são fornecidas as estimativas de propagação dúctil de 

trinca esperadas anteriormente aos estabelecimento da falha segundo todos os critérios da 

MFEP; novamente, para os critérios J5o e Jinstab.dúctit, os resultados são fornecidos na forma 

de inte1valos obtidos a partir da curva J-R do cp JRT2, tal como esquematizado na Figura 

111. Deve ser observada a importância de se considerar que, especificamente no caso das 

trincas sub-superficiais, as estimativas de crescimento de trinca anterior à falha 

correspondem à cada uma das suas duas frentes de propagação ("leading edge"), sob pena 

de se realizarem interpretações equivocadas. 

Verifica-se que a MFEL sempre produz resultados muito pessimistas com relação a 

quaisquer dos critérios de falha da MFEP, comprovando-se assim o acentuado 

conservativismo do código ASME de construção e operação de vasos de pressão para 

reatores nucleares refrigerados à água leve (PLWCR). No campo da MFEP, o critério Ji 

de iniciação de rasgamento dúctil também demonstra ser muito conservativo quando 

aplicado em projetos contra falha de componentes intemamente pressurizados, se 

comparado aos resultados obtidos via J5o e, obviamente, via Jinstab.dúctit, este último 

defmindo mais precisamente as condições reais de instabilidade dúctil. Ainda, J5o 

mostrou-se de modo geral como um ótimo critério para aproximação de Jinstab.dúait, assim 

como o procedimento de extrapolação linear de dados J-T}.lAT sempre produziu boas 

aproximações dos resultados obtidos por meio de processos mais comuns de extrapolação 

não-linear (aqui utilizada unicamente a lei de potência). Observam-se também os 

relativamente extensos intervalos de propagação dúctil de trinca prevista ocorrer 

anteriormente ao estabelecimento da falha do vaso segundo os critérios J5o e Jinstab.dúctit, em 

especial para o último deles, uma decorrência do formato da curva J-R onde, 

particularmente para os mais avançados estágios de extensão de trinca, pequenos 

incrementos em J estão sempre associados a grandes variações de crescimento da mesma. 

Em adição à analise global e generalizada dos dados fornecidos nas figuras 95-111 

e tabelas VI-XIV, tal como realizada até o momento, é necessária também a verificação 

dos efeitos que as características geométricas e dimensionais das diversas trincas aqui 

consideradas exercem sobre as previsões de falha do componente nuclear estrutrnal ( vaso 
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Figura I 03 - Estimativas da pressão interna, deformações circunferenciais 

nominais intema (máxima) e externa (mínima) na parede do vaso nuclear no evento da 

falha segundo a teoria da elasto-plasticidade, por considerando-se a presença da 

trinca sub-superficial tipo I e com base em resultados de ensaios com cps 2TCT. 

Tabela VI: Previsões de falha do vaso nuclear, segundo as teorias da elasticidade

linear e da elasto-plasticidade, considerando-se a presença da trinca sub-superficial tipo I 

(profundidade da trinca 2a = 27,5mm, comprimento da trinca I = 165mm, e com a 

profundidade relativa da trinca 2a/t = 0,212 e a razão de aspecto da trinca 2a/l = 0,167). 

CRITÉRIO PRESSÃO[MPa] DEFORM.MÁX[%] DEFORM.MÍN[%] 

Klc 55,4 0,80 0,30 

Ji 57,5 1,19 0,35 

Jso 63,7-65,7 2,42-3,02 0,68-0,84 

Jinstab.dúctil 63,9-65,8 2,50-3,15 0,70-0,89 
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Figura 104 - Estimativas da pressão interna, defonnações circmlferenciais 

nominais interna (máxima) e externa (mínima) na parede do vaso nuclear no evento da 

falha segundo a teoria da elasto-plasticidade, por considerando-se a presença da 

trinca sub-superficial tipo I1 e com base em resultados de ensaios com cps 2TCT. 

Tabela VII: Previsões de falha do vaso nuclear, segundo as temias da elasticidade

linear e da elasto-plasticidade, considerando-se a presença da t:Iinca sub-superficial tipo II 

(2a = 27,5mm, I = 275mm, com 2a/t = 0,212 e 2a// = O, 100) . 

CRITÉRIO PRESSÃO[MPa] DEFORM.MÁX[%] DEFORM.MÍN[%] 

Kic 54,2 0,69 0,27 

Ji 57,1 1,16 0,34 

Jso 63,5-65,5 2,38-2,96 0,65-0,82 

Jinstab.dúctil 63,8-65,7 2,43-3,05 0,69-0,87 
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Figma 105 - Estimativas da pressão interna, deformações circunferenciais 

nominais interna (máxima) e externa (mínima) na parede do vaso nuclear no evento da 

falha segundo a temia da elasto-plasticidade, por considerando-se a presença da 

trinca sub-superficial tipo UI e com base em resultados de ensaios com cps 2TCT. 

Tabela VIli: Previsões de fallia do vaso nuclear, segundo as teorias da elasticidade

linear e da elasto-plasticidade, considerando-se a presença da ttinca sub-superficial tipo 

UI (2a = 55mm, I= 330mm, com 2a/t = 0,423 e 2a/l =O, 167). 

CRITÉRIO PRESSÃO[MPa] DEFORM.MÁX[%] DEFORM.MÍN[%] 

Kic 36,0 0,14 0,12 

Ji 51,5 0,61 0,26 

Jso 58,3-59,4 1,35-1,52 0,47-0,51 

Jinstab.dúctil 59,7-62,6 1,56-2,18 0,52-0,65 



\ I 

,, 

" 

'• 

o 600 1000 1600 2000 2600 3000 3600 4000 4600 6000 
INTEGRAL..Jep,apl [kJ/m~ 

244 

Figura 106 - Estimativas da pressão intema, defonnações circunferenciais 

nominais intema (máxima) e extema (mínima) na parede do vaso nuclear no evento da 

falha segundo a teoria da elasto-plasticidade, por considerando-se a presença da 

trinca sub-superficial tipo IV e com base em resultados de ensaios com cps 2TCT. 

Tabela IX: Previsões de falha do vaso nuclear, segundo as temias da elasticidade

linear e da elasto-plasticidade, considerando-se a presença da trinca sub-superficial tipo 

IV (2a = 55mm, I = 550mm, com 2a/t = 0,423 e 2a// = 0,100). 

CRITÉRIO PRESSÃO[MPa] DEFORM.MÁX[%] DEFORM.MÍN[%] 

Kic 35,3 0,13 O, 11 

Ji 51,3 0,60 0,25 

Jso 58,2-59,3 1,30-1,47 0,46-0,50 

Jinstab.dúctil 59,5-62,5 1,51-2,12 0,51-0,64 
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Figma 107 - Estimativas da pressão interna, deformações ci.rcunferenciais 

nominais interna (máxima) e externa (mínima) na parede do vaso nuclear no evento da 

falha segundo a teoria da elasto-plasticidade, por considerando-se a presença da 

trinca de superfície tipo V e com base em resultados de ensaios com cps 2TCT. 

Tabela X: Previsões de falha do vaso nuclear, segundo as teorias da elasticidade

linear e da elasto-plasticidade, considerando-se a presença da trinca de superfície tipo V 

(profundidade a = 27,5mm, comprimento I = 165mm, com profundidade relativa a/t = 
0,212 e razão de aspecto da trinca ali = 0,167). 

CRITÉRIO PRESSÃO[MPa] DEFORM.MÁX[%] DEFORM.MÍN[%] 

Kic 37,4 0,14 0,12 

Ji 52,9 0,65 0,27 

Jso 59,7-60,5 1,49-1,65 0,49-0,54 

Jinstab.dúctil 61,1-63,4 1,73-2,39 0,56-0,68 
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Figura I 08 - Estimativas da pressão interna, defmmações circunferenciais 

nominais interna (máxima) e externa (mínima) na parede do vaso nuclear no evento da 

falha segWldo a teoria da elasto-plasticidade, por considerando-se a presença da 

trinca de superficie tipo VI e com base em resultados de ensaios com cps 2TCT. 

Tabela XI: Previsões de falha do vaso nuclear, segundo as teorias da elasticidade

linear e da elasto-plasticidade, considerando-se a presença da trinca de superficie tipo VI 

(a = 27,5mm, I = 275mm, com a/t = 0,212 e ali = O, 100). 

CRITÉRIO PRESSÃO[MPa] DEFORM.MÁX[%] DEFORM.MÍN[%] 

Kic 34,0 0,12 0,10 

Ji 50,9 0,55 0,23 

Jso 57,6-58,7 1,21-1,35 0,42-0,46 

Jinstab.dúctil 59,2-61,7 1,42-1,97 0,47-0,61 
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Figma 109 - Estimativas da pressão interna, deformações circunferenciais 

nominais interna (máxima) e externa (mínima) na parede do vaso nuclear no evento da 

falha segundo a teoria da elasto-plasticidade, por considerando-se a presença da 

trinca de superfície tipo VII e com base em resultados de ensaios com cps 2TCT. 

Tabela XII: Previsões de falha do vaso nuclear, segundo as teorias da elasticidade

linear e da elasto-plasticidade, considerando-se a presença da trinca de superfície tipo VII 

(a = 55mm, I= 330mm, com a/t = 0,423 e ali= 0,167). 

CRITÉRIO PRESSÃO[MPa] DEFORM.MÁX[%] DEFORM.MÍN[%] 

Kic 22,6 0,09 0,07 

Ji 46,0 0,32 0,21 

]50 52,9-54,0 0,66-0,74 0,31-0,33 

Jinstab.dúctil 54,8-60,3 0,80-1,35 0,34-0,46 
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Figma 11 O - Estimativas da pressão interna, defmmações circunferenciais 

nominais interna (máxima) e externa (mínima) na parede do vaso nuclear no evento da 

falha segundo a teoria da elasto-plasticidade, por considerando-se a presença da 

trinca de superfície tipo VIII e com base em resultados de ensaios com cps 2TCT. 

Tabela XIII: Previsões de falha do vaso nuclear, segundo as teorias da elasticidade

linear e da elasto-plasticidade, considerando-se a presença da trinca de superfície tipo 

VIII (a = 55mm, I= 550mm, com a/t = 0,423 e ali= O, 100). 

CRITÉRIO PRESSÃO[MPa] DEFORM.MÁX[%] DEFORM.MÍN[%] 

Klc 18,5 0,07 0,06 

Ji 43,6 0,22 0,17 

Jso 50,7-51,8 0,48-0,51 0,25-0,27 

Jinstab.dúctil 52,7-58,5 0,55-0,87 0,28-0,37 
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Figura 111 - Estimativas dos rúveis máximos de propagação de trincas (axiais ou 

longitudinais crescendo na direção radial) na parede do vaso cilíndrico de pressão, 

anteriormente à sua fallha, para todos os tipos de trinca e critérios elasto-plásticos 

considerados neste estudo e com base nas propriedades de tenacidade segundo o cp JR T2. 

Tabela XIV - Estimativas de propagação dúctil de trinca anteriormente ao 

estabelecimento da falha do vaso nuclear segundo os critérios da Mecânica da Fratura 

Elasto-Plástica, para os oito tipos de trinca considerados neste estudo, e com base nos 

resultados de ensaio do corpo de prova JR T2 (para trincas sub-superficiais, o rúvel 

estipulado de crescimento de trinca conesponde a cada uma das suas duas frentes de 

propagação). 

CRITÉRIO TRINCAI li III IV v VI VII VIII 

Ji 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

150 4,3-6,9 4,3-6,9 5,3-6,9 5,3-6,9 5,3-6,9 5,3-6,9 5,3-6,9 5,3-6,9 

J i nstab. dúctil 4,8-7,6 4,8-7,6 7,2-15 7,2-15 7,2-15 7,2-15 8,5-30 8,5-30 
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PWR). Deste modo, primeiramente devem ser especificados todos as possíveis 

comparações a serem efetuadas entre as diversas ttincas consideradas no presente estudo. 

Assim, foram defmidos sete tipos de confrontos entre os oito tipos de trincas aqui 

avaliadas (ilustradas novamente na Figma 112), os quais são estabelecidos na sequência: 

1 - Para a detenninação do efeito da trinca ser de superfície ou sub-superficial, 

devem ser confrontadas as trincas possuindo idênticas profundidade (a, para ttincas de 

superfície, e 2a, para as embutidas) e comprimento (f) ou razão de aspecto 

(respectivamente ali e 2a/l). Devem ser pmtanto comparadas entre sí as trincas I x V, 11 x 

VI, Ill x VII, e IV x VIII. 

2- Para a verificação do efeito do comprimento (f), ou da razão de aspecto (relação 

profundidade/comprimento da trinca) de trincas sub-superficiais, embutidas ou internas 

(2a/ f), devem ser comparados os pares de ttincas I x 11 (pequena profundidade), e Ill x IV 

(grande profundidade), que possuem a mesma profundidade entre sí (2a ou 2a/t). 

3 - Para a veiificação do efeito exercido, nos resultados de previsão de falha, pelo 

comprimento (f), ou razão de aspecto das trincas de superfície (a/f), compamm-se as 

trincas V x VI (rasas), e VII x VIII (profundas), as quais têm idênticas profundidades (a 

ou a/t) entre sí. 

4- Para a veiificação do efeito da profundidade (absoluta, 2a, ou relativa, 2alt) das 

trincas sub-superficiais com idêntico fmmato ou razão de aspecto, devem ser 

confrontadas entre sí as trincas I x Ill, e 11 x IV. 

5 - Na verificação do efeito da profundidade (a ou a/t) das ttincas de superfície 

com idêntico formato ou razão de aspecto (este sendo um parâmetro importante quando se 

tratam de trincas em componentes do tipo vaso de pressão, pois as mesmas tendem a 

manterem uma geometria - tipicamente elíptica ou semi-elíptica - bem característica 

enquanto propagam, seja por fadiga ou sob carregamento monotônico, certamente em 

decoiTência do gradiente de força motriz ao longo da frente de propagação30
), faz-se V x 

VII, e VI x VIII. 

6 - Na verificação do efeito da profimdidade (2a) de trincas sub-superficiais com 

praticamente idêntico comprimento (f), são comparadas entre sí as trincas 11 x Ill. 

7 - Finalmente, na veiificação do efeito da profundidade (a) de trincas de 

superfície com quase o mesmo comprimento (f), são confrontadas as trincas VI x VII. 

As principais observações são como seguem, em vista dos resultados de previsão 

de falha em termos dos níveis de pressmização interna e deformações na parede do vaso: 

1 - As trincas de superfície são sempre mais críticas que as respectivas sub

superficiais, com idênticas profundidades e comprimentos (ou razão de aspecto), como 

preconizado por MUDGE & GARWOOD [319], sendo que as previsões da MFEL são 

particularmente suceptíveis, e, dentro dos domínios da MFEP, embora as diferenças entre 

previsões sejam sempre significativas, elas são reduzidas à medida ~m-que.._se utilizam os 

(/ ' ·:]): 
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Figura 112 - Comparação entre as características das oito trincas consideradas no 

presente estudo, para a verificação de seus efeitos nos resultados de previsão de falha do 

componente nuclear. 
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critérios menos conservativos e mais realistas, a saber, na sequência crescente, Ji, Jso e 

Jinstab.dúctil. Este fato advém do próprio fmmato das curvas relacionando pressão intema e 

integral-J (JAPL x Pi) e esta última às deformações máxima e mínima de membrana 

circmlferencial (JAPL x em), em analogia às curvas J-R. Com base nos resultados obtidos 

para as trincas tipos I e li, as menos críticas de todas as aqui analisadas (em termos de 

pressão e deformações para a falha do vaso), verifica-se a nítida tendência das previsões 

via Klc e Ji se igualarem à medida em que se reduzem as dimensões das trincas, em 

decorrência dos altos valores de previsão de falha via Klc nessas condições; porém, tais 

previsões correspondem a deformações já no regime plástico, o que inviabiliza qualquer 

conclusão acerca dos resultados com base nesse parâmetro da MFEL. Também, observa

se a nítida tendência, novamente em especial nos casos das trincas sub-superficiais menos 

críticas (ou profundas, tipos I e li), dos critérios Jso e Jinstab.dúctil produzirem os mesmos 

resultados de previsões de falha, com essa tendência se reduzindo rapidamente à medida 

em que se analisam as trincas mais deletérias (superficiais mais profundas, tipos VII e 

VIII). Relativamente ao tamanho dos intervalos de predição de falha para as trincas aqui 

analisadas via critérios Jso e Jinstab.dúctil, pode-se afumar que de modo geral as sub

superficiais são passíveis dos resultados mais precisos em função dos mais estreitos 

intervalos dados em termos de pressão e das defonnações no evento da falha do 

componente. 

2 - A influência do comprimento da trinca sub-superficial (/), ou de sua razão de 

aspecto (2all), é absolutamente desprezível, especialmente para a determinação das 

previsões de falha para as trincas I e II por intermédio do critério Ju,stab.dúctil quando os 

intervalos de previsões de falha são quase que absolutamente coincidentes; a sua 

influência é ínft.ma também nos casos das análises das trincas m e IV segundo os critérios 

Klc, Ji e Jso, quando, especialmente para esse último, os intervalos de previsão de falha 

coincidem quase que exatamente. 

3 -Também, mas não tão drasticamente como no caso das trincas sub-superficiais, 

o comprimento da trinca de superfície exerce pouca influência nos resultados. A pequena 

influência do comprimento das trincas interna e de superfície, relativamente àquela 

exercida pela profundidade das mesmas, decorre basicamente do fato dessa última 

determinar diretamente a intensidade dos parâmetros de força motriz da trinca na estrutura 

(JAPL,Exps.59,69,70,71,77 .. 
1

J/T APL, 64,74,75;89,98 ... ), enquanto que os termos de correção 

geométrica (onde o comprunento de trinca se insere) pouca influência exerce sobre os 

mesmos. 

4 - Os resultados da MFEL são os mats sujeitos à influência da variável 

profundidade de trincas sub-superficiais com idêntico formato, sendo que novamente, nos 

domínios da MFEP, a influência diminui à medida em que se utilizam os critérios menos 

conservativos e mais realistas, o que constitui novamente uma decorrência do formato das 
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inter-relações JAPL x Pie JAPL x em. Tendo em vista os resultados apresentados no ítem 2, 

todo efeito nos resultados aqui analisados é creditado essencialmente às mudanças na 

profundidade da trinca e não às alterações em seu comprimento. 

5 - Identicamente às observações iniciais acima realizadas (ítem 4), porém as 

tendências parecem ser neste caso, trincas de superficie, mais nítidas que para as trincas 

sub-superficiais, em especial para as trinca menos profundas, quais sejam, aquelas 

capazes de supmtarem maiores pressões e deformações. 

Observa-se como destaque o extremamente pequeno intervalo de previsões de 

falha para a trinca tipo V segundo o critério Jso, indicando excepcionalmente boas 

semelhanças entre resultados segundo os procedimentos de extrapolação linear e não

linear de curvas J-Tr-.fAT. Também, verifica-se a ótima aproximação entre os resultados de 

previsão segundo Jso e Jinstab.dúctil para essa mesma trinca, a menos crítica das de superficie 

consideradas nesse estudo. Conclui-se assim pela excelente capacidade preditiva da 

metodologia aqui aprimorada, no sentido de produzir precisos resultados de previsão de 

falha por instabilidade dúctil na presença das trincas mais provavelmente encontradas em 

componentes PWR durante inspeções periódicas, quais sejam, as de pequenas dimensões 

localizadas na superficie de vasos e tubulações. 

6 e 7 - Novamente verifica-se, e confirma-se definitivamente, o grande efeito 

exercido pela profundidade de trincas sub-superficiais e em especial de superfície, 

particularmente para os critérios mais conservativos, reduzindo-se à medida em que se 

adotam aqueles mais realistas para a situação aqui analisada (condições de patamar 

superior de tenacidade). 

Somente as previsões de falha aqui realizadas, em termos da pressão interna, via o 

critério mais conservativo Kic aplicado às trincas mais críticas de superficie tipos VII e 

VIII, são da ordem daquelas comumente utilizadas como padrão na indústria de potência 

nuclear (Babcock & Wilcox) para projeto de vasos de pressão, entre 17,4 e 20,5MPa 

[10,40], estas obtidas segundo o critério Ji de iniciação de rasgamento dúctil e certamente 

considerando efeitos de fragilização do componente durante a sua vida útil em serviço. 

Um aspecto bastante interessante com relação às previsões de falha do vaso PWR 

aqui avaliado é dado pela quase-igualdade entre os resultados obtidos para as trincas tipos 

m, IV (sub-superficiais), V e VI (de superfície), sendo a profundidade das primeiras o 

dobros dessas últimas, concluindo-se que, em princípio, uma trinca de superficie com 

uma determinada profundidade equivaleria (em tennos de previsão de falha com base na 

pressão interna e nas deformações na parede do vaso) a uma sub-superficial com o dobro 

dessa mesma profundidade, independentemente do comprimento das mesmas. Tal fato 

advém diretamente das expres95es originais K que determinam a força motriz da trinca na estrutura 

(Exps. 58 e 111 ), onde a denota a profundidade da trinca de superfície porém representa 
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apenas a metade da trinca sub-superficial. Por outro lado, embora as quatro trincas 

possuam idêntica força motriz (JAPL), as trincas embutidas possuem duas frentes de 

propagação e portanto o seu rúvel de propagação anteriormente ao estabelecimento da 

falha do vaso por qualquer critério da MFEP sempre será o dobro das de superfície com 

metade de sua profundidade, constituindo-se exatamente aí o diferencial analítico entre as 

mesmas. 

Com relação aos resultados da tabela XIV, de previsão de falha em termos do nível 

esperado de propagação de trinca dúctil anteriormente à instabilidade do componente, três 

observações mais importantes podem ser extraídas: 

1 - A variabilidade do nível de crescimento dúctil da trinca anterior à falha é 

sempre maior para o critério mais liberal (Jinstab.dúctil) e particularmente extenso para o caso 

das trinca de superfície mais profundas ou criticas (tipos VII e VIII). 

2 - Em analogia ao critério LBB ("Leak-Before-Break") de segmança contra a 

falha de componentes internamente pressurizados (vasos e tubulações), pode-se aqui 

propor um critério específico para componentes metálicos estruturais operando no regime 

de plasticidade total ou global, denominado LBDI ("Leak-Before-Ductile lnstability"); 

verifica-se na tabela XIV que as trincas de superfície e sub-superficiais mais criticas 

(respectivamente VWVIII e IIIIIV) estão mais sujeitas a produzirem o vazamento do meio 

pressurizante anteriormente à falha do vaso, em virtude dos fatos de terem os maiores 

comprimentos iniciais de trinca e experimentarem os maiores níveis de propagação dúctil 

de trinca dmante o carregamento quase-estático do componente. Assim, as trincas em 

princípio mais criticas (em termos das mais baixas pressões e deformações para a falha), 

tipos III, IV, VII e VIII, provavelmente apresentarão sinais da iminência da falha do vaso 

de pressão através de vazamentos facilmente detectáveis, enquanto que aquelas menos 

críticas (nas bases acima estipuladas) provavelmente provocarão falhas súbitas, 

repentinas, catastróficas ou mesmo explosivas do componente internamente pressmizado 

(ítem 2.6.2), sem nenhum sinal prévio, uma condição denominada falha sem vazamento 

("break-without-leak") [320]. Além disso, o vazamento do meio pressurizante pode, sob 

certas circunstâncias e dependendo do balanço entre a taxa de pressurização 

anteriormente ao mesmo e aquela de despressurização em virtude deste, constituii um 

evento de freamento de trinca ("crack arrest" [267]), impedindo o desenvolvimento de 

ocorrências mais graves tais como acima mencionadas e até mesmo evitando o fenômeno 

absolutamente indesejável de choque térmico sob pressurização (PTS - "Presstuized 

Thennal Shock"). 

3 - Por fnn, verifica-se que as análises de falha do vaso nuclear devem ser 

conduzidas concomitantemente em termos de pressão interna, deformações na parede do 

mesmo e do nível esperado de crescimento dúctil e estável da trinca (exceto para o 

critério Kic ), visto que, como comprovam as análises acima efetuadas, altos níveis de 
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pressurização interna, invariavelmente acompanhados de grandes defonnações na parede 

do componente, não necessariamente coexistem com grandes níveis de propagação dúctil 

e estável de trinca, muito ao contrário, como especialmente verificado por intennédio do 

critério Ji.nstab.dúctil . 

5.5.4 - Alguns Comentários Pertinentes com Relação às Hipóteses Aqui 

Assumidas e Afirmações Realizadas 

As previsões analíticas aqui efetuadas dizem respeito à placa de aço E6311 numa 

condição original, ou seja, na ausência de efeitos de defonnação introduzidos por sua 

confmmação (dobramento) na geometria cilíndrica fmal da "belt-line"; efeitos adicionais 

de deformações advindas do processo de soldagem da placa precisariam também ser 

computados (incorporados à própria cwva J-R do material) de modo a se obterem os 

resultados mais precisos, embora sob tais circunstâncias o próprio cordão de solda 

certamente constituiria-se no elo mais fraco do sistema. Mesmo asswnindo-se que a "belt

line" fosse diretamente confmmada (por forjamento) em seu fonnato cilíndrico típico 

("ringlhollow forgings"), com a consequente eliminação das criticas soldas longitudinais, 

processos de soldagem e de flangeamento dos hemisférios inferior e superior do vaso 

provavelmente contribuiriam com certa história de pré-defonnação à região aqui avaliada 

e deveriam ser incorporadas às análises para resultados mais confiáveis [173,203,246]. 

As análises segundo o código ASME de construção de vasos PWR, e por 

consequência a metodologia aqui apresentada com base na Teoria da Instabilidade do 

Rasgamento Dúctil ou Elasto-Plástico (TIRD/TIREP), a rigor [298] devem ser aplicadas 

somente a componentes internamente pressurizados cuja espessW"a da parede não seja 

inferior a cerca de 65mm (2,5in) de modo que uma condição de defonnação plana possa 

se estabelecer no componente. Nos casos em que a parede tem espessW'a inferior a aqui 

estabelecida, os métodos referidos no início do capítulo 1, bem como aqueles descritos na 

Ref.321 devem produzir os melhores resultados. Nos componentes satisfazendo o 

mencionado critério de espessw·a mínima de parede e contendo trincas cujo carregamento 

é dominado pelas tensões circunferenciais ('hoop-stresses"), isto é, trincas axiais ou 

longitudinais, as deformações axiais ou longituinais são sempre muito próximas de zero, 

caracterizando condição predominante de deformação plana; sob tais circunstâncias, os 

resultados de curvas J-R e J-T~lAT derivados de corpos de prova laboratoriais contendo 

entalhes laterais e cujas dimensões sejam representativas do componente (tal como aqui 

assumido para o cp JR T2), podem certamente ser diretamente aplicados às análises de 

fratura do componente estrutural trincado pois as respectivas trincas estarão submetidas a 

quase idênticas condições de restrição ao fluxo plástico [246]. 
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Não obstante tanto o grau de tunelamento da frente de propagação da trinca dúctil 

quanto o nível de variação dimensional exibidos pelo corpo de prova JRT2 indiquem 

claramente o estabelecimento de uma condição predominante de deformação plana, tal 

como acima mencionado, a rigor os limites máximos de crescimento dúctil de trinca e de 

valor J (J~IAT) estabelecidos pela norma ASTM-E1152 (que embutem limites quanto às 

dimensões mínimas pennitidas para o corpo de prova, tal como extensivamente discutido 

nos ítens 2.3 e 2.4) foram claramente violados, de fmma que, à luz da norma de curvas J

R, a condição de deformação predominantemente plana não pode ser garantida. De 

qualquer modo, foi assumida em todas as análises elasto-plásticas uma condição 

intetmediária entre tensão (mais conservativa) e defonnação (mais liberal) planas puras, o 

que de certo modo é compatível com o raciocínio acima desenvolvido. Por sua vez, no 

campo da MFEL, as condições de ponta de trinca em ensaios válidos segundo a norma 

ASTM-E399 de K.Jc são certamente de deformação plana predominante; não obstante, 

como graficamente demonstrado, a hipótese de condição intermediária tanto para JAPL 

quanto para J~IAT não exerce aí qualquer efeito mensurável nos resultados finais de 

previsão de falha em termos de pressão e defmmações para fratura do vaso PWR. 

A aplicação de soluções intermediárias entre tensão e deformação planas puras 

para ambas as análises MFEL (5.5 .2) e MFEP (5.5.3), deveu-se basicamente às melhores 

correlações entre resultados analíticos e experimentais de falha em vasos protótipos (com 

espessura de parede muito próxima à aqui utilizada) obtidas por T ANG et alli [20] (ítem 

2.7.5.3); também, PARIS & JOHNSON [1] sugerem que essa aproximação é a mais 

conveniente para ambas trincas de superficie e internas em paredes de vasos de pressão. 

Embora as profundidades das trincas aqui avaliadas possam parecer excessivas no 

sentido dessas últimas estarem presentes em vasos PWR em condições reais de serviço, e 

realmente o são, em ensaios de hidro-pressurização tais trinca são indispensáveis tanto no 

tocante à maior facilidade e precisão de sua introdução na estrutura (daí também a 

preferência da sua localização na superfície externa da parede do componente protótipo) 

quanto devido à maior sensibilidade das metodologias aqui utilizadas à essa variável 

super-dimensionada. O código ASME por sua vez indica como referência uma 

profundidade relativa de trinca da ordem de um quarto da espessura da parede do vaso 

PWR, constituindo assim num valor intermediário aos aqui utilizados. 

A suposição da presença de trincas na superfície externa da parede do vaso PWR, 

ao invés de na intema31 (mais prováveis de surgirem e propagarem em virtude do maior 

nível de fragilização dessa região em vasos durante a sua vida-útil em serviço, bem como 

da mais elevada força motriz aí disponível) deveu-se às grandes dificuldades analíticas em 

se considerarem os efeitos da pressão atuando nas faces da trinca interna enquanto essa se 

propaga de modo dúctil e estável. Assim, enquanto no regime elástico-linear, ou mesmo 

no elasto-plástico porém anteriormente ao início da propagação da trinca, os cálculos são 
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absolutamente simples em virtude da existência na literatura [9,270-272] de expressões 

que já computam o efeito acima mencionado, na presença de crescimento dúctil e estável 

(ou mesmo instável) requer-se literalmente a integração dessa força adicional à medida 

em que a trinca se estende, introduzindo-se assim mna grande complexidade ao processo 

de detenninação da força motriz da trinca na estrutura sob investigação. Por outro lado, a 

influência exercida pela chapa de revestimento interno de vasos PWR ("cladding") no 

sentido de reduzir a probabilidade do desenvolvimento de trincas intemas, bem como a 

maior facilidade operacional na introdução de trincas (ou entalhes agudos) na superfície 

extema de vasos já completamente montados e a serem submetidos a ensaios de hidro

presswização [20], encorajou-nos a assumir tal hipótese. 

Durante o texto mui pouca informação foi fornecida com relação à utilidade do 

critério seguro e não-conservativo Jso na etapa de projeto de vasos PWR. Deve ser aqui 

mencionado que tal aplicação se dá basicamente com relação à espessura de parede do 

componente nuclear intemamente pressurizado: assim, para tun dado diâmetro do vaso, 

que é função direta da potência requerida para o reator, uma dada dimensão de trinca 

permitida existir na estrutura (função por exemplo da capacidade mínima de detecção dos 

equipamentos de inspeção por radiografia ou ultrasonografia), condições de degradação 

de tenacidade do material base que se prevêm durante a vida-útil (pré-estabelecida) do 

componente, e pressão (ou tensões circunferenciais) mínima admissível para o 

funcionamento da planta sob condições normais de operação, pode-se definir um valor 

otimizado (mínimo) para a espessura da parede do vaso. 

O mínimo de tenacidade elasto-plástica (para ambos iniciação e crescimento de 

trincas dúcteis) em ensaios com corpos de prova padronizados de integral-J é obtido no 

intervalo de comprimento relativo de trinca (a!W) de 0,2 a 0,8 (ou, mais rigorosamente, 

0,4 a 0,6), limites os quais não foram violados em quaiquer dos corpos de prova aqui 

ensaiados ( 1 T e 2TCT), em especial no cp JR T2 (2TCT) utilizado nas análises elasto

plásticas. Para a!W inferiores a 0,2 e superiores a 0,8 é assumido que há perda de 

restrição ("constraint") ao fluxo plástico ou de triaxilidade de tensões trativas à frente da 

trinca; no primeiro caso a deformação plástica se concentra basicamente na superfície 

entalhada ou trincada do cp, enquanto que no segundo a excessiva deformação plástica no 

ligamento do corpo de prova e o arredondamento da ponta da trinca se desenvolvem às 

espensas do crescimento dúctil de trinca [48,98,157,270,322-330]. Levando-se em conta 

tal raciocínio (e considerando-se que este se aplica também a qualquer estrutura trincada) 

e lembrando-se que a trinca menos profunda investigada nesse estudo é da ordem de 

grandeza do limite inferior aqui considerado (a/t ~ 0,2, onde t aproxima muito bem a 

largura W dos corpos de prova 2TCT, que incluem o JRT2), pode-se concluir que a 

aplicação dos resultados (curvas J-R e J-Tl\fAT) derivados do corpo de prova JRT2 às 

análises das trincas curtas consideradas no presente estudo (unicamente as de superfície) 
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produziu resultados conservativos, pots subestimou em certo grau a capacidade da 

estrutura absorver e dissipar energia plástica nas proximidades da sua superficie trincada. 

Por outro lado, a aplicação dos resultados obtidos via cp JRT2 às trincas mais 

profundas (de superficie ou mesmo embutidas) produziu resultados muito próximos aos 

reais, pois considerou-se adequadamente o fluxo plástico no ligamento remanescente da 

parede do vaso. 

Por sua vez, embora a MFEL (cujos ensaios são conduzidos para a/W entre 0,45 e 

0,55) exija quase que absoluta restrição ao desenvolvimento de plasticidade, seus 

resultados são aplicados num contexto de escoamento em larga escala, e portanto sob este 

aspecto e considerando-se novamente a sequência acima descrita, seus resultados são 

ainda mais pessimistas do que fôra inicialmente vislumbrado para as trincas de superficie 

tipos V e VI. 

Ainda com relação aos resultados da MFEL, pode-se concluir que a proximidade 

das previsões de falha segundo o critério KJc frente ao Ji (da MFEP), para as trincas 

menos criticas aqui avaliadas (tipos I e 11), decone basicamente da ineficiência 

(exclusivamente sob tais circunstâncias) da Exp.l30, que estabelece as mínimas 

dimensões requeridas para o cp/estrutura (essencialmente espessw·a de parede no caso em 

questão) de tal modo que se ainda garanta elasticidade-linear uma vez efetuada a 

translação de um valor Ktc válido a ser aplicado a maiores temperaturas em relação àquela 

em que foi obtido (vide ítem 5.2). Tal conclusão é amplamente corroborada pelos 

elevados valores de previsão de falha, segundo K.Jc, em termos de pressão, e 

particularmente de deformações, quando se verifica que estas já estão inseridas no regime 

plástico de Ramberg-Osgood à temperatura de 175°C. 

O fato comprovado de que, na MFEP e utilizando-se corpos de prova entalhados 

lateralmente, os cps menos robustos sempre produzirem os resultados mais conservativos 

para as mesmas condições de ensaio (ítem 2.6.1), pode em princípio ter uma explicação 

análoga àquela dada para idêntico efeito nos corpos de prova da MFEL (ítem 5.2). Assim, 

nos cálculos envolvidos no levantamento de curvas J-R, o valor de integral-J é agora 

padronizado com relação às dimensões espessura e comprimento do ligamento do corpo 

de prova, não havendo qualquer referência à terceira dimensão (altura do cps). Nesse 

contexto, pode-se sustentar que ambas energias elástica e plástica sejam, respectivamente, 

armazenadas e consumidas/dissipadas por unidade de volume do cp, havendo assim a 

necessidade do cômputo da terceira dimensão para a padronização global do parâmetro de 

tenacidade. Essa teoria parte portanto do pressuposto de que mesmo regiões bem 

afastadas da ponta da trinca estão sujeitas aos campos de tensão e de deformação aí 

originados. Por outro lado, parecem haver evidências de que as tendências se invertam 

quando ensaiand.o cps sem entalhes laterais, ou seja, os corpos de prova mais robustos 
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gerando as curvas J-R mais conservativas [331], indicando assim o efeito mais drástico da 

introdução dos entalhes laterais na alteração do estado de tensão dos corpos de prova 

menos massivos. Tal verificação não foi aqui realizada, ficando como parte integrante das 

sugestões para futuros trabalhos, devotados a estruturas operando sob tensão plana pma. 

Finahnente, cabe ressaltar a originalidade do trabalho aqui desenvolvido no sentido 

da produção de resultados nwnéricos de previsão de falha em tennos de grandezas 

facilmente mensuráveis (estritamente operacionais, tais como pressão e defonnações) para 

wn componente nuclear com geometria e dimensões bem deftnidas destinado à aplicação 

real e futura, tendo em vista as entidades responsáveis por tal avaliação de integridade 

estrutmal ainda se encontrarem no estágio de seleção de métodos analíticos para execução 

da tarefa, sem ainda quaisquer resultados nwnéricos [332,333]. De qualquer modo, os 

resultados aqui apresentados necessitam da confinnação empírica de sua validade, 

potencialidade e viabilidade, o que só poderá ocorrer por meio de experimentos de hidro

pressurização nas condições aqui claramente estabelecidas. 

5.6 - Ensaios de Tenacidade Charpy em Corpos de Prova Alternativos 

Na Figura 113 observa-se o aspecto de todos aqueles corpos de prova Charpy 

esboçados na Figma 73, uns ainda intactos e outros ensaiados à temperatura ambiente e a 

300°C (estes últimos apresentando wna coloração azulada ti pica da oxidação superficial). 

Esse conjunto de cps Charpy alternativos (incluindo a geometria padrão, tipo 4) pode ser 

dividido em 3 grupos quanto ao comportamento de fratw·a sob o impacto do martelo (3001). 

Grupo 1 - inclui somente o cp tipo 7, o qual é impossível de ser corretamente 

ensaiado tendo em vista a falta de contacto integral entre os apoios existentes na base do 

sistema de ensaios e a face entalhada desse corpo de prova, fazendo com que o mesmo 

seja expulso ascendentemente no momento do choque do martelo, sem a menor 

possibilidade da indução de fratw·a. 

Gmpo 2 - inclui somente o cp tipo 4, qual seja, o padrão tipo A com entalhe em V, 

que, como extensivamente comentado anterionnente (ítens 3.5.3 e 4.6), possui resistência 

ao impacto, já nas proximidades do patamar superior de tenacidade (ou seja, em princípio 

para qualquer temperatura acima da ambiente), muito superior à potência desenvolvida 

pelo pêndulo do sistema de ensaios disponível. No entanto, a possibilidade do efeito do 

envelhecimento dinâmico, fenômeno que produz pico localizado de 

ductilidade/tenacidade núnimas na faixa dos 250 a 300°C nessa classe de aços estruturais 

ferríticos, fazer com que a tenacidade ao impacto do aço E6311 caísse abaixo dos 300J 

nessas temperaturas, e desse modo pudessemos obter um limite inferior para a energia do 

patamar Charpy do referido aço, incentivou a repetição do procedimento agora para a 

temperatw·a de 300°C. No entanto, parece que o desenvolvimento desse mecanismo de 
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Figw·a 113 - Aspecto dos corpos de prova Charpy alternativos intactos e semi

fraturados. 

fragilização por def01mação no aço E6311 à temperatw-a de 300°C não foi 

suficientemente intenso (ao contrário do que oconeu com um aço A508-Cl3 de 

composição bastante similar ao E63 11, a menos do teôr mais elevado de Cr, tal como 

ensaiado por BELCHER & DRUCE [203] - vide figw-a 57) a ponto de abaixar a energia 

para a frahua total desse tipo de corpo de prova para um nível aquém dos 3001. 

Gmpo 3 - inclui todos os outros tipos restantes de corpos de prova, isto é, tipos 1, 

2, 3, 5, 6 e 8, que, sem excessão, fletiram suficientemente o bastante para, sem fratura 

completa, ultrapassarem o vão entre apoios situado à base do sistema de ensaios 

(distância entre apoios de 40mm); nesses casos a capacidade máxima do sistema (300J) 

não foi o fator limitante na determinação do patamar de tenacidade Charpy. De qualquer 

maneira, é impossível, atTavés do ensaio dessas categ01ias ou tipos de cps, e seguindo-se à 

risca a norma ASTM-E23, obtermos direta ou indiretamente o valor de Cv para o aço 

E63 11 . Conclui-se assim que, mantidas as condições atuais do sistema de ensaio 

disporúvel, especificamente, vão ou distância entre apoios de 40mm e potência da 

máquina de JOOJ, é inócua qualquer tentativa de dete1minação de Cv do aço E63 11 na 

condição de como-fornecido ou recebido. 

Por ouh·o lado, a existência de conelações empiricamente detetminadas entre 

algumas propliedades de tenacidade J e o parâmetro Cv podem em princípio auxiliar no 

processo de estimativa da energia Cv do aço em questão. Assim, utilizando-se mn gráfico 

Ji x J5o (Figura 114), derivado a partir das Refs.l, 20-22 (uma composição das figuras 38 

e 39), e plotando-se o par de pontos de dados (Ji = 650 kJ/m2
, J5o = 1925kJ/m2

) para o cp 

JRT2 tal como obtidos para o aço E63 11, respectivamente nas Figs.80, 101 e 102, pode-
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se verificar que, embora fora da faixa de espalltamento de dados da literatura, o túvel de 

tenacidade Cv realmente encontra-se muito além dos 300J, na verdade parecendo estar 

bem próximo do 5001. No entanto, assumindo-se que a banda de espalliamento de dados 

Ji estabelecida na figtu·a 39 não é tão confiável tendo em vista as múltiplas definições 

quanto aos critérios de iniciação de rasgamento dúctil (vide ítem 2.6.1), ao contrário da 

única definição do valor Jso, podemos optar por uma estimativa da energia Cv 

(USE/CVN) do aço E6311 na condição de recebido via figura 115, que mostra a banda de 

espalliamento de pontos de dados Jso x Cv da figura 38 (bem mais completa que a da 

figtua 39) porém extendida para maiores túveis de tenacidade Jso e Cv. Obtem-se assim 

um valor Cv próximo, mais ainda acima, dos 300J, que em princípio (levando-se em conta 

a energia Cv de aços similares produzidos no exterior, como apresentados no Capítulo 3) 

parece ser mais aceitável que o anterimmente estipulado com base também em Ji . 
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Figura 114 - Intervalo de espalliamento de dados Ji x Jso obtidos na literatura 

[1,21,22]. 
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Figma 115 - Banda de espalhamento de dados Jso x Cv da figma 38, agora 

expandida para maiores níveis de tenacidade. 

5. 7 - Análise Fratográfica 

A seguir são efetuadas algumas interpretações com respeito à morfologia de 

superfícies de fratura em corpos de prova de tração monotônica, impacto Charpy e 

tenacidades K e J. Na Figma 116 são mostrados aspectos macro e tnicroscópicos da 

superficie de fratura de corpos de prova de tração ensaiados à temperatura de 175°C, 

enquanto que na Figura 117 tais aspectos conespondem à superfície de fratura obtida a 

300°C. Embora em termos macroscópicos as fraturas sejam bastante semelhantes entre sí, 

é possível verificar uma tendência à geração de "dimples" mais bem definidos e 

homogeneamente distribuídos quanto ao tamanho e fmmato à temperatura de 175°C 

caracterizando a maior tenacidade (otimização entre ductilidade e capacidade de 

encruamento) do aço E6311 relativamente aos 300°C. Nessa temperatura observa-se uma 

tendência à planicidade da fratura e uma menor maleabilidade intrínsica na nucleação, 

crescimento e coalescimento dos microvazios, que se apresentam ora grandes ora 

pequenos, certamente em decoiTência dos fenômenos de envelhecimento por defmmação 
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Figura 116 - Aspectos macro (a) e microscópicos (b) da superficie de fratura de 

corpo de prova de tração monotônica ensaiado a 175°C. 
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Figura 117 -Aspectos macro (a) e microscópicos (b) da superficie de fratura de 

corpo de prova de tração monotônica ensaiado a 300°C. 
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que aí atingem um pico de máximo. 

Na Figura 118 uma pru.tícula fragilizante de 2da fase com diâmetro de 11 ~n 

(awnento de 5800X) induz, via clivagem, a fratura de baixa energia de um cp Chru.-py à 

temperatma ru.nbiente. A natmeza dessa pru.tícula não foi identificada pois não havia 

microsonda (EDX) acoplada ao equipru.nento de microscopia eletrônica de vru.Tedma 

(MEV). 

Na Figma 119 verificam-se os aspectos macro e microscópico de wn sítio de 

disparo de fratma frágil por clivagem ocorrida em corpos de prova 1 TCT de tenacidade J 

com 20% de entalhru.nento lateral, após extensivo crescimento dúctil de trinca antelior, 

ensaiado à temperatma ambiente sob uma taxa de carregamento relativamente elevada 

(2,5mm/min), sendo que a análise por microsonda indicou h·atru.·-se muito provavelmente 

de uma pru.tícula de cementita. As pru.tículas mostradas nas figmas 118 e 119 têm 

dimensões muito próximas entre sí, estando logo acima do limite dimensional 

estabelecido no ítem 2.6.1. quanto ao mínimo tamanho para serem consideradas as mais 

detrimentais às propliedades de tenacidade dos aços estrutmais. 

Figma 118 - Pru.tícula fragilizante trincada em cm-po de prova de impacto Chru.-py 

padrão tipo A. 
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Figura 119 - Ponto de disparo de fratura catastrófica por clivagem à temperatura 

ambiente em cp ITCT de tenacidade J (a) e provável sítio de nucleação da trinca fi·ágil 

(b). 
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Na Figura 120 obsetva-se a fronteira entre a pré-trinca por fadiga e a zona de 

estiramento obtidas em cp 2TCT com 20% de entalhamento lateral ensaiado a l75°C 

(JRT2), esta última apresentando wn aspecto atípico, bem diferente do esperado com base 

em dados da literatura (descrito no ítem 2.6.1). Para as magnitudes de ampliação 

utilizadas e para todos os ângulos de inclinação da amostra, a zona de estiramento (SZW) 

pareceu sempre se confundir com a região de propagação dúctil (posterior) propriamente 

dita, tomando-se indistinguível desta e assim impedindo a mensmação da quantidade 

SZWc (procedimento ilustTado na figura 17); esta possibilidade havia já sido especulada 

no ítem 2.6.1, para aços de elevadíssima tenacidade. Embora Belcher & Dmce [203] 

tenham conseguido mensmar comprimentos ctíticos de zona de estiramento (SZW c) nwn 

aço muito similar ao E6311, eles o fizeram para o material ensaiado a 290°C, e 

provavelmente o sucesso alcançado deveu-se à mais baixa tenacidade do material sob 

essas condições em função do efeito de DSA (figura 57); além disso, o maior teôr de Cr 

do aço de BELCHER & DRUCE cettamente contribuiu, via indução de resistência 

mecânica, para uma maior diferenciação morfologica entre os estágios de estiramento da 

ponta da trinca de fadiga e propagação dúctil monotônica. 

Figma 120 - Intetface entre a propagação sob fadiga e a zona de estiramento da 

ponta da pré-trinca. 
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Na Figma 121 são mostrados em muito mawr ampliação os aspectos 

microscópicos da zona de estiramento (imediatamente à frente da ponta da pré-trinca de 

fadiga) e da região de propagação dúctil propriamente dita (observada em uma posição 

muito remota da intetface ), quando em princípio se verifica uma maior plasticidade 

associada aos fenômenos limítrofes de crescimento de trinca; as fotos conespondem a um 

corpo de prova 1 TCT com entalhamento lateral de 20% ensaiado à temperatura ambiente 

(JRT5). 

Na Figura 122, relativa a um corpo de prova 2TCT com 20% de entalhamento 

lateral ensaiado a 175°C (JRT2), são verificados "dimples" de até 200~ de diâmetro, 

com ampla distribuição de tamanhos, nucleados e crescidos em tomo de grandes (até 

40J..UD. em diâmetro) partículas de 2das fases excessivamente agrupadas ("cluster"). Esses 

grandes alvéolos denotam as excepcionais ductilidade e tenacidade do aço E63 11 a 

175°C, quando comparadas àquelas do aço de BELCHER & DRUCE [203] a 290°C, o 

qual exibiu "~pies" com diâmetro máximo da ordem de 1 OOJ.lm. Em virtude da reflexão 

ou espalhamento elástico das ondas eletromagnéticas nas paredes da matriz ferritica 

(fenômeno defmido informalmente como "eco" pelo operador do equipamento), sempre 

houve a possibilidade de se colher resultados equivocados relativamente à composição 

química das partículas analisadas que se encontravam incrustradas nos microvazios; tal 

incet1eza é acrescida quando se considera a existência de filtro de Berilio que elimina os 

sinais obtidos a partir dos elementos químicos de mais baixa massa atômica. No caso 

dessas partículas apresentadas na figma 122, com até 40Jlffi de diâmetro (comprovando a 

veracidade das afirmações realizadas no ítem 3.4.3 relativamente à análise de superfícies 

metalográficas polidas e sem ataque), o formato de discos (adquirido possivelmente na 

conformação plástica da placa original) das mesmas provavelmente indiquem tanto a 

respeito de sua composição química (MnS, relativamente maleáveis em virtude da 

cobertura de Ca) quanto os registros de absorção obtidos via microsonda (indicando Fe e 

Mn, que provavelmente corresponderiam, respectivamente a FeJC e MnS). 

Na Figma 123, relativa a um cp 2TCT com entalhamento lateral da ordem de 8% 

ensaiado a 17SC (JRTI), os microvazios com diâmetro médio de aproximadamente 30 ~ 

estão homogeneamente distribuídos no espaço e quanto ao seu tamanho, sendo sempre 

nucleados e crescidos em 2das fases que agora apresentam um diâmetro médio mais 

reduzido, da ordem de 5J1ID (conespondendo à ordem de grandeza das menores partículas 

detectadas em superficies metalográficas polidas e sem ataque, como descrito no ítem 

3.4.3), mas mesmo assim consideradas prejudiciais às tenacidades elástica e elasto

plástica dos aços estruturais segundo critétio dimensional estabelecido no ítem 2.6.1. Pela 

comparação entre as figmas 122(a) e 123, verifica-se que a segunda ilustra a motfologia e 

aspecto de fratura mais desejáveis em termos de maior energia requerida para propagar 
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Figma 121 - M01fologias típicas da zona de estiramento (a) e de fratma por 

rasgamento dúctil propriamente dito (b ). 
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Figura 122 - Grandes vazios nucleados, crescidos e coalescidos em tomo de 

grandes prutículas agmpadas de segundas fases (a) e detalhe do maior deles (b). 
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Figura 123 - Conjunto de pequenos microvazios nucleados, crescidos e 

coalescidos em tomo de pequenas partículas de segundas fases homogeneamente 

distribuídas espacialmente e quanto ao seu tamanho. 

a trinca (mais elevada tenacidade), visto possuir a melhor distribuição espacial e de 

tamanho de partículas, sendo essa última concentrada em um tamanho de partícula bem 

reduzido, fazendo com que os resultantes micro-vazios também apresentem tais 

características desde a nucleação até o evento do coalescimento, conduzindo finalmente a 

um maior fomecimento específico de energia por tmidade de área gerada na fratura. 

Novamente a análise por microsonda apontou os elementos F e e Mn (originados 

possivelmente de FeJC e MnS) como constituintes básicos das partículas; porém em 

virtude dos fenômenos acima citados inerentes à técnica em questão, tais resultados não 

são totalmente confiáveis. De qualquer modo, considerando-se a profusa precipitação de 

carbetos oconendo no aço E6311, bem como o papel detenninante das inclusões de 

sulfetos no mecanismo de propagação dúctil de aços feníticos estmturais em geral (ítem 

2.6.1, não obstante o elevado grau de pureza do aço em questão), o processo de fratma 

dúctil do E6311 deve ser mesmo controlado por ambas as prutículas FeJC e MnS, e 

intensamente influenciado pela mmfologia, distribuição espacial de tamanho e tamanho 

médio de prutícula. Também, tal como apontado por BELCHER & DRUCE [203], nessa 

classe de aços, em princípio, o crescimento e o coalescimento de vazios devem dominru· o 

processo de fratura às espensas da etapa de nucleação. 

Na Figura 124 são mostradas partículas de 2das fases incmstradas em superfícies de 

fratura por fadiga e de fi·atrn·a dúctil por canegrunento n·ativo monotônico quase-estático. 

Na primeira partícula foram detectados os elementos S, AI, Si e Ca, enquanto que na 
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Figura 124 - Pru1Ículas de composição química complexa incrustradas em 

superfícies de fratura por fadiga (a) e dúctil monotônica (b ). 
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segunda, mais sujeitas às limitações da técnica, novamente Fe e Mn foram apontados 

como os elementos principais. 

Na Figura 125 verifica-se o aspecto típico de wna micro-região de quase-clivagem 

originada em wn corpo de prova 2TCT com entalhamento lateral de 20% ensaiado à 

temperatma de 175°C (JRT2). A geração de tais regiões, altamente localizadas, 

certamente esteve intimamente associada aos senilhamentos em curvas de carga versus 

deslocamento (figura 59) e aos mídos de disparo de fratura frágil ("pop-ins") ouvidos 

durante os ensaios de J dos corpos de prova mais robustos (JRTI e 2), derivando do 

envelhecimento por defmmação apresentado pelo aço E6311 ; esses sítios de quase

clivagem se apresentam sempre envoltos por material exibindo elevada ductilidade, 

responsável pelo freamento local da propagação rápida. 

Figura 125 - Aspecto típico de uma micro-região de quase-clivagem a 175°C. 

6 - CONCLUSÕES 

As principais conclusões obtidas . a partir do presente trabalho podem ser 

relacionadas na seguinte sequência, não necessariamente obedecendo uma ordem de 

impmiância: 
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1 -A Mecânica da Fratura Elástica Linear (MFEL), por meio do seu critério mais 

liberal ou não-conservativo, Kic, é demasiadamente pessimista relativamente à Mecânica 

da Fratura Elasto-Plástica (MFEP), esta última via ctitérios Jrc, Jso e Jin~ab.dúctil, quando 

aplicada em situações envolvendo componentes estruturais metálicos operando no regime 

do patamar superior de tenacidade. Fica assim comprovado o excessivo conservativismo 

do código ASME para projeto e construção de vasos PWR, quando direcionado a 

avaliações de integridade estrutural em eventos de ensaios de hidro-pressurização e de 

sobre-pressurização do componente em condições reais de serviço, ocasiões em que o 

mecanismo controlador da falha é o de instabilidade do rasgamento dúctil de trincas. 

2 - As dimensões dos corpos de prova utilizados em ensaios de tenacidades K e J 

exercem um papel determinante nas previsões de falha segundo ambas as abordagens 

MFEL e MFEP; nesse sentido, corpos de prova mais robustos, simulando mais 

precisamente o comportamento de fratura de componentes estruturais massivos, produzem 

sempre os resultados mais realistas e menos conservativos. Deste modo fica avalisado o 

procedimento já tradicional de manutenção de corpos de prova de pequeno porte em 

núcleos de vasos de reatores PWR, como amostras de inspeção periódica, desde que 

sempre produzirão estimativas conservativas de integridade estrutural, devendo sempre 

estar entalhados lateralmente no caso de ensaios da MFEP. 

3 - Nas análises da MFEP, o critério de iniciação de rasgamento dúctil, Ji, provou 

ser excessivamente conservativo quando comparado ao critério Jso, o qual já foi proposto, 

e sendo aqui enfaticamente ratificado, como índice seguro de projeto e serviço de vasos 

nucleares PWR, em virtude de sua excelente aproximação, apenas levemente 

conservativa, do valor Jinstab.dúctil, este último defmindo precisamente as condições reais em 

que se estabelece a instabilidade dúctil do componente internamente pressurizado. Não 

obstante relativamente elevadas relações JmruJb.dúctiJ/Jso e relativamente reduzidas relações 

Jso/Ji tenham sido obtidas nos procedimentos analíticos utilizando os diagramas J x T, 

dando a entender em primeira instância que os resultados derivados por Jin~ab.dúctil seriam 

muito superiores aos obtidos via Jso e estes últimos mutio próximos daqueles produzidos 

por meio de Ji, a proximidade entre previsões de falha via Jso e JinruJb.dúctil e as grandes 

diferenças entre aquelas obtidas para Jso e Ji se confirmam basicamente como decorrência 

do notável gradiente da taxa de encruamento do aço E6311 a 175°C, a qual decresce 

rapidamente logo após o limite de escoamento. Esse fato se reflete diretamente no 

formato das cwvas J-~ bem como no das inter-relações de integral-J com a pressão 
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interna do componente e de J com as deformações de membrana circwlferencial remota 

da trinca. Tal verificação está em confonnidade com a defmição básica de J, qual seja, a 

de ser um parâmetro que defme o campo de tensões e defonnações elasto-plástica à frente 

da trinca. 

4- O procedimento de extrapolação linear de cwvas J-R no espaço J x T, isto é, 

de cwvas J~-.tAT-T!-.fAT, a partir dos critérios de validade de crescimento de trinca controlado 

por J-Deformação até os níveis mais elevados de J onde se verifica a instabilidade dúctil, 

produz resultados levemente conservativos quando comparados àqueles levantados a 

partir de extrapolações não-lineares, seguindo lei de potência, os quais são 

frequentemente realizados e dos quais se esperam obter as previsões mais realistas de 

falha estrutural. 

5 - Trincas de superficie são sempre muito mais críticas que as co11'espondentes 

sub-superficiais de idênticos comprimento e profundidade. 

6 - As previsões de falha dmante avaliações de integridade estrutural pela MFEL 

e MFEP são muito mais sensíveis às variações na profundidade da trinca relativamente a 

alterações no seu comprimento, sendo que esta última variável não tem praticamente 

qualquer efeito nas análises em se tratando de trincas embutidas com as dimensões mais 

modestas. 

7 - Existe wna tendência das previsões de falha segundo ambas as abordagens 

MFEL e MFEP, incluindo todos os critérios de análise dessa última, convergirem para 

valores comuns, em termos de pressão interna e gradiente de defonnações na parede do 

vaso, à medida em que se reduzem as dimensões tanto das trincas sub-superficiais quanto 

das de superfície, sendo que o efeito é mais nitidamente observável nas primeiras. Nessas 

circunstâncias as previsões segundo a MFEL, por intermédio do critério Kic, são 

inviabilizadas pois incorporam acentuados efeitos de plasticidade. 

8 - As aproximações entre os resultados obtidos via critérios Jso e Jinstab.dúctil, bem 

como através de procedimentos de extrapolação linear e não-linear de cwvas J-R no 

espaço J x T, as denominadas cwvas J~-.tAT-T!-.fAT, são extremamente boas para as trincas 

sub-superficiais, mesmo para as mais críticas, isto é, mais longas e, principalmente, mais 

profundas. Excessão foi verificada para a trinca menos crítica situada na superficie da 

parede do componente (tipo V), para a qual obtiveram-se os intervalos mais reduzidos de 

previsões de falha via critério Jso (e muito próximos daqueles derivados por Jinstab.dúctil) 

dentre todas as trincas aqui analisadas. Tal verificação é valiosa no sentido de indicar 
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ótimas previsões analíticas de falha do componente nuclear para as trincas de máximo 

interesse (ou probabilidade de detecção) dmante inspeções periódicas de vasos PWR em 

condições reais de serviço, quais sejam, as de menores dimensões situadas 

superficialmente na parede do componente. 

9 - Tiincas mais profundas, as mais críticas em termos das menores pressão 

interna e deformações na parede do vaso, são muito mais sujeitas ao fenômeno de 

vazamento antelior à falha pelo mecanismo de instabilidade dúctil que as pouco 

profundas; este fato pode constituir vantagem às plimeiras no sentido da detecção visual 

da iminência da falha, da promoção de evento de freamento de trinca, bem como de se 

contomar o estabelecimento de choques térmicos sob pressurização. Por outro lado, as 

trincas em princípio menos pemiciosas, que suportam maiores pressões de deformações, 

têm o inconveniente de promoverem falha do vaso por instabilidade dúctil sem vazamento 

anterior do meio refrigerante; considerando-se que altas velocidades de propagação de 

trinca dúctil e instável podem ser desenvolvidas, existe a possibilidade de falha 

catastrófica do componente com consequente altas taxas de despressurização do sistema. 

10 -A introdução de entalhes laterais, com profundidade de 20% da espessura 

bruta do corpo de prova de tenacidade elasto-plástica integral-J se mostrou absolutamente 

imprescindível na geração de frentes retas de propagação dúctil de trinca e na simultânea 

eliminação das vadações dimensionais na direção da espessw·a do corpo de prova. Tal 

prática é assim de vital importância na simulação de trincas se propagando em 

componentes estrutmais robustos, em especial, no caso dos vasos PWR, aquelas axiais ou 

longitudinais se extendendo na direção radial, quando os entalhes laterais exercem 

idêntico efeito àquele do material circunvizinho à trinca na estrutma, restringindo o fluxo 

plástico pela imposição de uma condição de deformação plana ou de tensão tt·ativa triaxial 

predominante. 

11 - A técnica analítica de normalização linear para o levantamento de curvas J-R 

e, como consequência, Jr-.fAT-Tr-.fAT mostrou ser um valioso instrumento em avaliações de 

integlidade estrutmal de componentes massivos sujeitos a grandes níveis de crescimento 

dúctil de trincas anteriormente à falha. Ela produziu resultados satisfatólios em ensaios 

realizados com corpos de prova de até duas polegadas de espessura (2TCT) e sob grandes 

deslocamentos de abertura de trincas, quando crescimentos relativos de trinca de até 

metade do ligamento original do cp foram alcançados. Sob essas circunstâncias, tal 

metodologia de ensaios de tenacidade J muito provavelmente produza os resultados mais 
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confiáveis e com um mínimo de dispêndio de material, tempo e equipamentos de ensaio 

relativamente a todos às outras técnicas atualmente disponíveis. 

12 - Finalmente, foi aqui sugerido o ajuste logaritmico de pontos de dados de 

curvas J-R com a fmalidade de se levar em conta o fenômeno de saturação do valor I

Deformação (Jn) que se estabelece para níveis de crescimento de trinca da ordem de 50% 

do ligamento original do corpo de prova. Visto que, em se tratando da avaliação de 

integridade de componentes robustos operando no regime de ductilidade total, tais níveis 

de extensão de trinca são frequentemente atingidos em ensaios laboratoriais, e que 

provavelmente ainda são necessários procedimentos de extrapolação de dados para que se 

atinjam aqueles níveis de propagação de trinca em que a instabilidade do componente é 

esperada, tal metodologia de ajuste aqui proposta parece ser ideal no sentido de 

proporcionar conservativismo (e eventualmente realismo) e portanto maior segurança nas 

avaliações de integridade estrutural quando comparadas àquelas derivadas segundo a 

metodologia atual utilizando ajustes de curvas J-R pela lei de potência. 

SUGESTÕESPARAFUTUROSTRABALHOS 

1 - Tendo em vista que a fmalidade última da metodologia de avaliação de 

integridade estrutmal de vasos PWR aqui aprimorada é a sua aplicação às condições reais 

em que operam tais componentes nucleares, isto é, sob elevadas temperaturas, ambiente 

radioativo e agressivo que conduzem à fi·agilização crescente por mecanismos variados de 

envelhecimento do aço estmtural com consequente redução na capacidade do componente 

suportar trincas fi·ágeis e dúcteis, é imprescindível a verificação de sua validade e 

potencialidade em tais circunstâncias. Desde que o manuseio (que dirá o ensaio mecânico, 

em especial no campo da Mecânica da Fratura) de materiais na condição de iiTadiados é 

prática pouco difundida (ou mesmo limitadíssima) no país (e indispenssável para o 

desenvolvimento de tecnologias de projeto e manutenção de equipamentos na indústria 

nuclear), em virtude de fatores limitantes que vão desde a carência de pessoal 

especializado até a restrita disponibilidade de recursos materiais e financeiros para a 

construção de laboratórios especialmente destinados a tais experimentos, uma 

possibilidade interessante Uá em prática a bom tempo em países mais desenvolvidos nessa 

área) seria a da simulação de danos por iiTadiação via tratamentos térmicos específicos 



I) 

278 

para degradação das propriedades de tenacidade e ductilidade. Assim, a obtenção de 

diversos níveis de tenacidade, via tratamento ténnicos simples e rápidos, em conjunto à 

aplicação da metodologia de avaliação de integridade estrutural desctita no presente 

trabalho, cet1amente fomeceria importantes infmmações com relação ao desempenho do 

conjunto matetiaVcomponente durante as sua operação em serviço em termos de vida-útil. 

2 - A análise de tensões de migem térmica, advindas das operações cíclicas 

convencionais de desligamentolreligamento a que são submetidos os vasos nucleares 

PWR poderia ser incorporada à de tensões principais de origem mecânica por 

pressmização intema nos moldes dos diagramas J x T, permitindo assim a obtenção de 

previsões mais realistas e precisas de falha a que o componente está sujeito em serviço. 

3 - A consideração de trincas localizadas na superfície interna da parede do vaso, 

teoricamente mais prováveis de serem nucleadas basicamente em função do pico de 

tensão/deformação (e força motriz da trinca) que lá se estabelece, fomeceria infmmações 

impot1antes quando comparadas aos resultados aqui obtidos para trincas localizadas na 

superficie extema. Também, a consideração de trincas sub-superficiais excêntricas 

podetia fomecer resultados interessantes ao serem comparados aos obtidos neste estudo 

para trincas de excentricidade zero ou nula. 

4 - Ensaios realizados em juntas soldadas, com especial atenção à zona 

termicamente afetada, seja na condição otiginal ou mesmo degradada pelos mecanismos 

de envelhecimento, forneceriam dados que comporiam mn limite inferior de propriedades 

de tenacidade e como consequência de desempenho do componente nuclear (cuja "belt

line" é soldada longitudinalmente) como mn todo. 

5 - No presente estudo grandes dificuldades analíticas foram encontradas tanto no 

levantamento de curvas J-R via técnica de nonnalização linear quanto na conversão de 

valores J da nonna E813 para valores J da E1152 corrigidos para o crescimento da trinca; 

tais obstáculos poderiam ser facilmente superados por meio da elaboração de programas 

computacionais relativamente simples que, basicamente por falta de tempo, não puderam 

ser aqui desenvolvidos. 

6 - Neste trabalho não foram executados ensaios que pudessem ser utilizados na 

verificação do efeito da massividade de corpos de prova não entalhados (ou levemente 

entalhados) nos resultados de cmvas J-R. Fica assim sugerida a realização dos mesmos, 

os quais poderão fornecer importantes infonnações a respeito tanto do efeito dos entalhes 
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laterais em fimção das dimensões do corpo de prova, como relativamente ao desempenho 

de estruturas operando em condições de tensão predominantemente plana. 
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