
Campus de São Carlos 

AV ALIAÇAO DAS PROPRIEDADES MECANICAS DE 
FADIGA DE BAIXO E ALTO CICLO E TENACIDADE À 
FRATURA DE UM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 

DO SISTEMA Cr-Mn-N 

LUIZ VICENTE V AREDA 

Orientador: Prof.Dr.Dirceu Spinelli 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DE SÃO CARLOS 



A V ALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE 

FADIGA DE BAIXO E ALTO CICLO E TENACIDADE À 

FRATURA DE UM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 

DO SISTEMA Cr-Mn-N 

LUIZ VICENTE V AREDA 

Tese apresentada à Escola de Engenharia 

de São Carlos, da Universidade de São 

Paulo, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Doutor em 

Engenharia Metalúrgica. 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Dirceu Spinelli 

São Carlos 

1997 



j ;;;:, ~= fê~(~ Wtt , 
I Cutt. .k2S:'j_ _ _ _ , 

-~ ) (\~ o ( l 1 I < 

I -
I Tombo T o--t )9 -+-

s-f Olt.. \ tbOO 

V292a 

Ficha catatográfica preparada peta Seção de Tratamento 
da Informação do Serviço de Biblioteca- EESC-USP 

Vareda, Luiz Vicente 
Avaliação das propriedades mecan1cas de fadiga 

de baixo e alto ciclo e tenacidade à fratura de um 
aço inoxidável austenítico do sistema Cr-Mn-N I 
Lui z Vicente Vareda. -- São Carlos, 1997. 

Tese (Doutorado). -- Escola de Engenharia 
de São Carlos-Universidade de São Paulo, 1997. 

Área: Engenharia Metalúrgica 
Orientador: Prof. Dr. Dirceu Spinelli 

1. Aço inoxidável austenítico. 2. Fadiga 
de baixo ciclo . 3. Fadiga de alto ciclo. 
4. Tenacidade à fratura. I . Título 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

Tese defendida e aprovada em 20-3-1997 
pela Comissão Julgadora: 

Prof. Assoe. DIR (Orientador) 

(Escola de Engenharia ~o~rsidade São Paulo) 

Prof. Livre Docente ITAMAR FERRE 
(Universidade de Campinas - UNICAMP) 

Prof. Dr. IDEONOR NOV AES DA CONCEI 
(Centro Federal de Educação e Tecnologia do Paraná - CEFET) 

Prof. Doutor VIDIO RICHARD CRNKOVIC 
Coordenador da Área de Engenharia de Materiais 

Presidente da 



\ 

\ 

.... 

JÍ nzin/uu ~ 6~ 

(7 ao- nzetú Jf/lw-- 00/lid 



AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Dr. Dirceu Spinelli, pela amizade, conhecimentos transmitidos 

e orientação deste trabalho. 

A todos os colegas, funcionátios e professores do Departamento de 

Engenhruia de Materiais da EESC-USP, pela amizade e colaboração na 

confecção deste trabalho. 

Ao Prof. Dr. Samuel Irati Novaes Gomes, pela amizade e 

conhecimentos transmitidos. 

À F APESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 

pelo auxilio de pesquisa correspondente ao Processo 91/5010-3. 



o 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS .... ........... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ..... .. ... ... ... .. ... .. ... .. ... ... ... . 

LISTA DE TABELAS .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . xtt 

LISTA DE SÍMBOLOS . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . XIV 

RESUMO ........ ... .. .............. .... ... ... .. ... ...... ... ...................... ............. ... ....... XXI 

ABSTRA CT ...................... .... ........... .. ...... ...... ... .. ....... ... .. .. ...... ... .. ..... ... .. ... xxiii 

I - INTRODUÇÃO . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . 1 

1. 1 - Considerações gerais .. .............. .. .............. .. .. ................ .. ...... .... . 

1.2 - Objetivos ..... ...... .. ... .. ........ ...... ..... ................... .... ..... ..... ......... ... . 

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......... ........ ........ .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. 

2 I A . 'd ' . t 'tt' . - ços mo XI avets aus em c os .......................... .. ............ .......... .. 

4 

6 

6 

2. 1.1 - Relações entre microestrutura e propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

2. 1.2 - Sensitização dos aços inoxidáveis austeníticos 

2.1.3 - Fases intermetálicas dos aços inoxidáveis 

11 

austeníticos .. .. .. .. .. ... ... .. .. .... ... ... .. .. . .... ... ....... .. .. ... .. .. .. .... .. 12 

2.2 - Adição de nitrogênio aos aços inoxidáveis austeníticos .............. 13 

2.3- Aços do sistema Cr-Mn-N .................. .. .... .. ........ .......... ...... .... ... 18 

2.3.1 -Metalurgia fisica ................ .. .......................................... 18 

2.3.2 - Precipitação de carbetos e nitretos .......... ........ .... .. .. ...... . 20 

2.3.3 -Solubilidade do nitt·ogênio .............................................. 22 

2.3.4 - Propriedades de conosão .. .. .. .. ............ .. ........ .. .. .... .. .. .. ... 24 

2.3 .5 -Mecanismos de endurecimento ................ ...................... 25 

2.3 .6- Aços para confecção de colares para perfurações ........... 33 

2.4 - Comportamento tensão-defmmação monotônica dos metais .. .. .. 34 

2.4.1 -Comportamento tensão-defonnação-real .................... .. .. 35 

2.4.2 -Relação tensão-defmmação real .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. ............. 38 

2.5- Fadiga dos metais .. .. ... .. ......... ... .. .. .... ...... ..... .. .. .. .. .... ..... ...... ... .. .. 41 

2.5.1 -Aspecto microscópico da fadiga ...... ................... .. .. .. .. .. .. 42 

\. 



" 

2.5.1.1 - Nucleação de trinca por fadiga . .. . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 43 

2.5.1.2 - Propagação de ttinca por fadiga .. .. . .. . . . .. ... . .. .. . .. . . .. . . . 49 

2.5.2 - Fadiga de alto ciclo .... .... ..... ..... ... ........ .... .. .. .... .. ... .. ........ 51 

2.5.2. 1 - Curvas S-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52 

2.5.2.2- Limite de fadiga ....... ... .... .. ... ...... .... .. ... .. .... ... .. .. .. .... . 55 

2.5.2.3 - Influência das propriedades mecânicas 

na curva S-N . . . . . . .. ... .. . . . . .. . ... ... .. ... .. . .. .... .. .. .. . . . .. ... . . . . 56 

2.5.3 -Fadiga de baixo ciclo ..... ... .. ... ... ... ..... ....... .... ... ... ..... ... .... 57 

2.5.3.1 - Compmtamento cíclico dos metais ........... .. ... .... .... . 59 

2.5.3.2- Determinação da cmva tensão-defonnação cíclica 

utili zando o método do passo incrementai . . . . . . . . . . . . . . 64 

2.5.3.3 - Cmva defom1ação-vida ..... ... ..... .. .... ... .. ...... ..... .. ... ... 70 

2.5.3.4- Previsão da vida à fadiga axial a partir das 

propriedades mono tônicas de tração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

2.5.4- Propriedades de fadiga dos aços inoxidáveis 

austeníticos com nitrogênio ..... .. ...... ...... ........ ..... ....... .... 86 

2.6- Tenacidade à fratura .... .. ... ....... ... ... ........ ........................ ..... .. .. ... 89 

2.6.1 - Fator de intensidade de tensão (K) ...................... ........ ... 90 

2.6.2- O ensaio de K1c ....................... .. .... .. .. ..... .... ... ....... ... ....... 94 

2.6.3 - Tenacidade à fratura J1c .. .. ... ... .. . ... ...... .... ... ... .. ..... .. ...... ... 98 

2.6.3 .1 -Integra l J .... .. ...... .. .. .... ..... .. ... ... ... .... ... .. .. ...... ... .. .. .. ... 99 

2.6.3 .2- Utilização de J como mn critério de fratura ..... ... .. ... 102 

2.6.3.3 - Restrições no uso da integral J .. ..... ... .... .. .. ....... .... ... 105 

2.6.3.4- O valor de J segundo a nmma ASTM .. ......... ........... 107 

2.6.3.5 - O valor de J segundo a nmma ASTM E813-81 109 

2.6.3.6 - O valor de J segundo a nmma ASTM E813-87 110 

2.6.3.7- Qualificação dos resultados para validade do 

ensaio de J1c .. ... . ... .. ... .. .... .... ... .... ... .. .. .. .. ............ ... .. 112 

2.6.3.8 - Métodos para detenninação de J1c ...... ... .... .. .... ... ..... 117 

3 - MATERIAL E MÉTODOS .. ... ... ... .. .... .. ... ..... ... .. ... .... .... .... ... .. ........ .... 125 



3.1 -Material ........................ ..... .... ..... ...... ... ............. ...................... 125 

., 3.2 -Análise metalográfica ..... ......... ...... .. .... ... ... .. ..................... .. ..... 126 

3.3 -Propriedades mecânicas de tração .... .. .. ...... .. .. ................... .. ..... 127 

3.4 -Ensaios de fadiga de baixo ciclo .. ................ ...... .. ...... ...... .......... 130 

3.5 -Método do passo incrementai ............ ... ............................ ........ 134 

3.6 -Ensaios de fadiga de alto ciclo .......... ................... ................. ... 135 

3.7 -Ensaio de tenacidade ao impacto Charpy ....................... ....... ... 136 

3. 8 - Ensaio de tenacidade à fratura K1c .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 13 7 

3.9 -Ensaio de tenacidade à fratura J1c ..... .... .................. .. .. ...... .. .. ... 138 

3.10- Análise fractográfica .......... .... ...... ....... ... .. ................................ 140 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES ................. .. .............. ...... .............. ... 141 

4. I -Análise metalográfica .................................................... .. ...... .. ... 141 

4.2- Propriedades monotônicas .................... .... .... ........................... .. 144 

4.3 - Fadiga de baixo ciclo ........ ... ... .................................................. 150 

4.4- Método do passo incrementai .. .. ................................................ 166 

4.5 - Fadiga de alto ciclo ........ ... .. ............ ........ .................. ...... ........ .. 177 

4.6- Tenacidade ao impacto Charpy .. .... .... ....................................... 180 

4. 7 - Tenacidade à fratura K1c .... .. .... ........ ........ .. .. .... ...... .......... ......... 182 

4.8 - Tenacidade à fratura J1c .. .............. ........................ ...... .. .. .......... 186 

4.9 - Análise fractográfica .......................................... ........ ..... ... ....... 200 

5- CONCLUSÕES ... .. ..... .... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... .. ... .. ...... .. .. ..... ... ............ ... 216 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS .. .... .... ............................ 221 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 223 

APÊNDICE - Ensaio de dilatometria 



·: 

'r 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA I -Efeito do teor de níquel na estabilidade da austenita em 

uma liga de feno com 18% de cromo, LULA ( 1989) . . . . . . . . . . . . 7 

FIGURA 2 - Diagrama de Schaeffler-Schneider. Campo de estabilidade 

das fases em função das quantidades de níquel equivalente 

e cromo equivalente presentes nos aços (A= austenita; 

M = martensita; F= fenita 8), KEOWN & PICKERING 

apud SORDI (1994) ...................................................... .... .... 8 

FIGURA 3 - Efeito dos elementos de liga no endurecimento por solução 

sólida em aços inoxidáveis austeníticos, LLEWELL YN 

(1993) ..... ... ... .. ... .. ... ............. ............ ... .......... .... .................... 11 

FIGURA 4 - Influência do nitrogênio em solução sólida no limite de 

escoamento e tenacidade à fratura de um aço inoxidável 

austenítico na temperatura ambiente, SPEIDEL (1989) ......... 16 

FIGURA 5 - Desenvolvimento histórico dos aços inoxidáveis austeníticos 

com adição de nitrogênio, HENDRY (1994) ........ .. ...... .. .... .. 17 

FIGURA 6 - Est:Iutura do aço Cr-Mn com O a 5% de níquel, à 1075° C, 

LULA (1992) ............ ... ....... .. ..... .... ... ............... ..... ... .. ... ... .... 19 

FIGURA 7 - Influência do nitrogênio no campo austenítico, LULA 

(1992) ............. ........ ...... ... .. .. .. .. ... ... ................................. ..... 19 

FIGURA 8 - Influência dos elementos de liga na solubilidade do 

nitrogênio no feno à 1600° C, POULALION & 

BOTTE ( 1989) . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. . 23 

FIGURA 9- Influência da temperatura no limite de escoamento para 

diferentes teores de nit:t·ogênio para um aço 18%Cr, 

18% Mn, UGGOWITZER & HARZENMOSER ( 1989) 26 

FIGURA 1 O - Influência do teor de nitrogênio e da temperatura no valor 

de KE, UGGOWITZER & SPEIDEL (1991) ...... .. .. ...... .. .. .. 30 



,, 

FIGURA 11 - Influência do teor de nitrogênio e da deformação a fiio 

no limite de escoamento, UGGOWITZER & SPEIDEL 

i i 

(1991) ····· ··· ···· ··· ········ ··· ·· ··· ········· ····· ····················· ··· ··· ...... .. 31 

FIGURA 12 - Cmva tensão-defonnação convencional ......... ............ ..... ... . 35 

FIGURA 13- Dimensões do corpo de prova (a) iniciais e (b) instantâneas 36 

FIGURA 14- Cmvas tensão-defmmação real e de engenharia para wn 

aço de baixo carbono ......... ............... ..... ............. ........ ..... .. 37 

FIGURA 15 - Ilustração das componentes da defonnação total ... ........ ..... 39 

FIGURA 16 - Deformação plástica real em função da tensão real, 

coordenadas bilogarítmicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

FIGURA 17- Taxa de defonnação em função da defmmação plástica 

real, MONTEIRO & REED-HILL (1972) ..... .... .... ..... ... ..... 41 

FIGURA 18 - Linhas de esconegamento em metais dúcteis submetidos a 

canegamento (a) monotônico e (b) cíclico, REED-HILL 

(1982a) ...... ...... .. ... ..... .. .. .. .... ... .. ................... ... .......... ....... ... 44 

FIGURA 19 - Estágios I e II do crescimento de trinca por fadiga, 

FUCHS & STEPHENS (1980a) .. .. ... ............................... .... 46 

FIGURA 20 - Modelo do estágio I de nucleação e propagação de 

submicrotrincas em um corpo de prova cilíndrico: (a) 

nucleação das submicrotrincas, (b, c) crescimento das 

submicrotrincas, ( d) formação da submicrotrinca, 

PROV AN & ZHAI (199la) ........ ........... ... .. ... ....... .. ...... ..... 47 

FIGURA 21 -Modelo da propagação de microt:tincas no estágio I em um 

corpo de prova cilíndtico: (a) iniciação da microtrinca, 

(b) crescimento da microt:tinca, (c, d) crescimento da 

microtrinca para dentro do matetial, PROV AN & ZHAI 

(1991a) .... ...... ... ..... ... ... ..... ....... ......... ....... ... ... ... .. ... .. .. ....... . 48 

FIGURA 22- Processo plástico de anedondamento e reaguçamento da 

ponta da trinca para o estágio II de propagação de t:tmca 

por fadiga, segw1do LAIRD apud DIETER ( 1981 a) . . . . . . . . . . . . 50 



·I 

iii 

FIGURA 23 - Ciclos de tensão típicos em fadiga, SHIGLEY & 

MISCHKE ( 1989) .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . 51 

FIGURA 24 - Curvas de fadiga típicas para metais fenosos e não fenosos, 

DIETER ( 198la) .. ..... .. ... .... ...... ...... .. ..... . .. ................. .......... 54 

FIGURA 25- Curva S-N generalizada para aços, SHIGLEY & 

MISCHKE (1989) . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. 57 

FIGURA 26 - Resposta em tensão para ensaio sob controle de 

defonnação, MITCHELL (1978) .. .. .. .. . .. .... ... .. .. ...... ... ... ... .. . 60 

FIGURA 27- Obtenção das defonnações elástica e plástica a partir da 

lústerese tensão-defonnação estável .. .... ...... .. ..... .. .. .. ..... ... .. 61 

FIGURA 28- Constmção da curva tensão-defmmação cíclica, 

MITCHELL (1978) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 62 

FIGURA 29 - Exemplo dos vários tipos de curvas tensão-defmmação 

cíclicas, MITCHELL ( 1978) .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 63 

FIGURA 30 - Bloco de acréscimos e decréscimos de deformação 

utilizado para obtenção da curva tensão-deformação 

cíclica pelo método do passo incrementai ................... .. ...... 66 

FIGURA 31 - Histereses tensão-defonnação estáveis obt1das pelo 

método do passo incrementai. Quantidade de níveis M= l3 : 

(a) deformações aumentando, (b) defonnações diminuindo, 

( c ) todo bloco aplicado .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 67 

FIGURA 32- Tensão verdadeira em função do número de reversos, 

escala bilogatitmica .. ... .... .. .... ... .. .. .. ... .. ........ .. ... .. .... ..... .. ..... 71 

FIGURA 33 - Amplitude de defonnação plástica em função do número 

de reversos, escala bilogatítmica .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 72 

FIGURA 34- Amplitude da deformação em função do número de 

reversos, escala bilogmitmica .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . 73 

FIGURA 35 - Método conelação 4 pontos, MANSON (1965) .... .......... .. .. 76 

FIGURA 36 - Método inclinações universais, MANSON (1965) ............ .. 79 

FIGURA 37- Método proposto por Socie et ai ... .... ....... .. ........ .. ............... 81 



I 

I 

FIGURA 38- Logarítimo da vida de transição, 2N" em função da dmeza 

Brinell para aços, HIGASHIDA & LA WRENCE apud 

i v 

MITCHELL (1978) ........ ....... ... ..... ... ..... .. ... ... ... .... .. ............ 82 

FIGURA 39- Método conelação 4 pontos modificado, ONG (1993b) ... ... 84 

FIGURA 40 - Tensões em um ponto na frente de uma ttinca, EW ALDS 

& WANHILL (1986) ... .... ......... ........... .. ......... ... ..... .... ..... ... 91 

FIGURA 41 - Zona plástica fonnada na frente da trinca ao longo da 

espessura, EW ALDS & W ANHILL ( 1986) . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 92 

FIGURA 42- Efeito da espessura no plano de propagação da ti-inca, 

TOKIMATSU & FERREIRA (1995) .. .. ....... .... ............... .. . 93 

FIGURA 43- Influência da espessura no valor de Kc, BROEKS (1989) 93 

FIGURA 44 - Corpo de prova do tipo CT utilizado em ensaios de K1c, 

ASTM E399 (1991) ....... ................. ..... .. .... .. ..... ... .. .. ... ... .. ... 94 

FIGURA 45- Ilustração da determinação de P5 e P0, ASTM E399 (1991) 96 

FIGURA 46 - Cmva esquemática da resistência do processo de fratma, 

CLARK & LANDES (1977) .... ............ ................ .. .. .... ....... 99 

FIGURA 47- Integral J em um corpo bidimensional, RJCE (1968a) ..... .. .. 100 

FIGURA 48 - Taxa de alívio de energia para comportamentos linear 

e não linear de corpos trincados, MEGUID (1989) . . . . . . . . . . . . 103 

FIGURA 49- Comparação entre os compm1an1entos elástico linear, 

elasto-plástico e elástico não linear, para o 

descarregamento, BROEK (1989) .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . 106 

FIGURA 50 - Representação esquemática das condições na ponta da 

trinca, para uma trinca não estacionária e crescimento 

controlado por J, HUTCHINSON & PARIS apud 

RITCHIE & THOMPSON (1985) ...... ...... .. .. ........ ....... ...... 107 

FIGURA 51 - Corpo de prova do tipo compacto utilizado pelas nmmas 

ASTM E813 e E 1152 .. ................. ...... ...... ... ....... .. .. .. ...... ... 108 

FIGURA 52 - Ilustt·ação do trabalho para uma dada deflexão, 

ASTM E8 13-8 ... ... ... ....... ...... ....... ...... ..... .. ...... ... .... ...... .. ... 110 



\' 

FIGURA 53 - Definição da área para o cálculo de J, segundo a nonna 

ASTM E813-87 ... ..... ... ........... ...... ............. .... ..... .. .. ........ .. 112 

FIGURA 54 - Definição dos dados qualificados segundo a nonna ASTM 

E813-81 .... ...... ... ... ... .... .......... ............ ...... ... ........ ......... ..... 113 

FIGURA 55- Definição dos dados qualificados segundo a nonna ASTM 

E8I3-87 .. ............. .. ....... ... .. ... ... .. ..................... ..... ... ..... ..... 115 

FIGURA 56- Definição das regiões para espaçamento dos resultados 

obtidos, ASTM E813-87 ....... ...... .. ....... ..... ........ ..... ... .... .... I 16 

FIGURA 57 - Variação da flexibilidade elástica do corpo de prova com o 

crescimento dúctil da tiinca .. .... ........ .. ....... .. ... .. .. ........ ..... . 120 

FIGURA 58 - Posição das seções no tubo ........ ....... .. ... ..... ... ... .... .... ....... . 127 

FIGURA 59 - Corpo de prova utilizado no ensaio de tração. Dimensões 

em trun .. ..... .... ..... ...... ...... .. .. .... .. ... ... .... .. .. ................. .... ... .. 128 

FIGURA 60- Direções relativas dos corpos de prova de tração ... ... ...... ... 128 

FIGURA 61 - Ensaio de n·ação à quente - máquina de ensaio MTS . . . . . . . .. 129 

FIGURA 62 - Ensaio de tração à quente - máquina de ensaio Instron ...... 130 

FIGURA 63 -Corpo de prova utilizado no ensaio de fadiga de baixo ciclo 131 

FIGURA 64 - Ensaio de fadiga de baixo ciclo .. .. ............. .................. ... .... 132 

FIGURA 65 - Histerese tensão-defonnação com a fmmação da cúspide . . 133 

FIGURA 66- Bloco de defonnação utilizado no método do passo 

incrementai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 35 

FIGURA 67 - Corpo de prova utilizado no ensaio de tenacidade ao 

Ílnpacto Charpy .. .. ... ... ... .. .. .. .. ... ...... .. ... ... ... .. ..... ........ .... .... 137 

FIGURA 68 - Cmvo de prova do tipo CT utilizado no ensaio de K1c .... .. 137 

FIGURA 69 - Corpo de prova do tipo CT utilizado nos ensaios de J1c. 

Dimensões em mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8 

FIGURA 70 - Detalhes do corpo de prova utilizado no ensaio de J1c . . . . . .. 139 

FIGURA 71- Microestrutura do aço E3949 na seção n·ansversal ...... ..... . 142 

FIGURA 72- Microestrutura do aço E3949 na seção longitudinal radial 142 

FIGURA 73 - Microestrutura do aço E3949 na seção longitudinal 



,, 

'> 

vi 

tangencial . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . 143 

FIGURA 74 - Microestmtura do aço E3949- região com recristalização 

incompleta - direção transversal .. ......................... .. .... .. ..... 143 

FIGURA 75 -Limites de resistência e de escoamento nas direções 

longitudinal, transversal e radial do tubo, na temperatm·a 

ambiente .... ...... .. .. .. ................ ... .................................. ...... 144 

FIGURA 76- Redução de área e alongamento nas direções longitudinal, 

transversal e radial do tubo, na temperatm·a ambiente 145 

FIGURA 77 - Limites de escoamento e de resistência em função da 

temperatura, na direção longitudinal do tubo .. .................. 148 

FIGURA 78 - Redução de área e alongamento em função da temperatm·a, 

na direção longitudinal do tubo .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 148 

FIGURA 79- Curvas defonnação-vida obtidas experimentalmente na 

direção longitudinal .. ... .... ........... ... ............ .. . .. ... .. . .. .. . ... .... 152 

FIGURA 80- Curvas tensão- defonnação monotônica e cíclica .. .... .. .. .. .. 153 

FIGURA 81 -Variação da tensão máxima com o número de ciclos .......... 155 

FIGURA 82- Variação da componente de deformação plástica com o 

número de ciclos . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 155 

FIGURA 83 - Detetminação das defmmações elástica e plástica 

utilizando o ciclo 7 e o ciclo 460 para um corpo de 

prova ensaiado com !J..E/2 = ± 1,5% ..... . .. .. ............ .. .......... 156 

FIGURA 84 - Comparação entre as propriedades de fadiga do aço 

E3949, obtidas neste trabalho, e dos aços 316L e 

316LN, obtidas por DEGALLAIX et al (1983) ...... .... .. ..... 157 

FIGURA 85 - Curvas defonnação total - vida obtidas experimentalmente 

e pelos métodos estimativos ..... .. ... . .. ........... ...... ..... ...... .. .. 158 

FIGURA 86- Curvas defonnação plástica-vida obtidas expelimentalmente 

e pelos métodos estimativos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 160 

FIGURA 87- Cw-vas defonnação elástica-vida obtidas experimentalmente 

e pelos métodos estimativos ......... .. .. ....... .. ........ .. .... .. .. .... .. 160 



... 

vi i 

FIGURA 88 - Curvas defonnação total-vida estimadas e experimental .. .. 162 

FIGURA 89- Vida estimada em função da vida experimental ................. 163 

FIGURA 90 - Cm-vas defonnação-vida estimadas pela equação (90) 

para temperaturas de 150 e 300° C .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 165 

FIGURA 91 -(a) bloco de defmmação aplicado e (b) bloco de tensão 

resultante no método do passo incrementai .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 167 

FIGURA 92 - Histereses tensão-defonnação obtidas no método do passo 

incrementai, para os blocos de números: (a) 1, (b) 120, 

(c)256e(d)263 .................................................. .. .. .. .... ... 168 

FIGURA 93 - Histereses tensão-defmmação obtidas no método de 

múltiplos corpos de prova (ó.E/2 = ± 1,5%) ...... .. .............. 169 

FIGURA 94- Resposta da tensão cíclica em função do número de blocos 

no método do passo incrementai .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . I 70 

FIGURA 95 - Curvas tensão-defonnação cíclica do primeiro bloco, 

obtidas utilizando as análises da metade do bloco e do 

bloco inteiro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 172 

FIGURA 96 - Cm-vas tensão-deformação cíclica para o segundo bloco e 

o bloco de número 120 (bloco estável) .. .. .. .... .... .. ...... .. .. .... 172 

FIGURA 97 - Curva tensão-deformação cíclica obtida pelo método 

método do passo incrementai, para dois corpos de prova 173 

FIGURA 98 - Comparação entre as cm-vas tensão-defonnação real 

FIGURA 99- Histereses tensão-deformação obtidas no método de 

múltiplos corpos de prova - ausência do compm1amento 

175 

Massing ..... .... ... .. ... ... ...... .... .... ...... ...... ..... .. ...... ...... ... ... ..... 176 

FIGURA 100- Histereses tensão-defonnação obtidas no método do 

passo incrementai - comportamento Massing .. .. .. .. .. .. .. .. .. 176 

FIGURA 101 - Crn-va S-N obtida experimentalmente para o aço E3949, 

na direção longitudinal e na temperatma ambiente 

FIGURA 102 - Cw-va S-N obtida experimentalmente e estimada -

179 

temperatura ambiente .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 180 



'• 

VIII 

FIGURA 103 - Resultados do ensaio de tenacidade ao impacto Charpy 

do aço E3949 ....... ...... ..... .. .................. ...... .. ................... 181 

FIGURA 104 - Tenacidade ao impacto Charpy do aço E3949 na 

condição fmjado a momo e solubilizado a I 060° C 

por mna hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

FIGURA 105- Carga em função do COD, obtida no ensaio de K1c para 

o corpo de prova K2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183 

FIGURA 106 - Carga em função do COD obtida no ensaio de K1c para 

o corpo de prova K3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 184 

FIGURA 107- Corpo de prova utilizado no ensaio de K1c, onde pode 

ser observado a zona plástica na frente da trinca . . . . . . . . . . . . . 185 

FIGURA I 08 - Aspecto da propagação da trinca no ensaio de K1c, 

mostTando a propagação in·egular e não aceitável pela 

norma ASTM E 399 . .. . . . . . . . . ... . .. . .. . .. . ..... .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 185 

FIGURA 109 - Resultado do ensaio de J1c na temperatura ambiente 

para o corpo de prova J3 - ASTM E813-87 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 187 

FIGURA 110 - Resultado do ensaio de J1c na temperatura ambiente 

para ocorpo de prova J4 - ASTM E813-87 ...... ....... .. .. ..... 188 

FIGURA 111 - Resultado do ensaio de J1c na temperatura ambiente 

para o corpo de prova J5 - ASTM E813-87 . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 188 

FIGURA 112 - Resultados dos ensaios de J1c na temperatura ambiente, 

analisados segundo a norma ASTM E81 3-87 .... ... ... .. .. ... . 189 

FIGURA 113 -Resultados dos ensaios de J1c na temperatura ambiente, 

analisados segundo a norma ASTM E813-81 .. ... ..... ....... . 190 

FIGURA 114 - Curva de canegamento-desca.negamento para o corpo 

de prova J3 -temperatura ambiente .. .. .. ... ..... ..... .... ... ...... 191 

FIGURA 115- Cwva de canegamento-descanegamento para o corpo 

de prova J4- temperatura ambiente ... .... ..... .... .... ... ... .. .... 191 

FIGURA 116 - Cwva de canegamento-descanegamento para o corpo 

de prova J5 - temperatura ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 



'• 

FIGURA 117 - Comparação entre as curvas de canegamento

descanegamento dos corpos de prova J3 e J4 -

ix 

temperatura ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

FIGURA 118- Aspecto da propagação estável da trinca no ensaio de 

J1c - propagação unifonne ao longo da espessura do 

corpo de prova . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. 194 

FIGURA 119 - Resultado dos ensaios de J1c à 150° C para o corpo de 

prova J7- ASTM E813-87 ....................................... .. .. ... 196 

FIGURA 120- Resultado dos ensaios de J1c à 150° C para o corpo de 

prova J8 - ASTM E813-87 ...... .. ....... .. ................. .. .. ... .... 196 

FIGURA 121 - Curva de canegamento-descanegamento para o corpo de 

prova J8 à 150° C .. .. .. ..... .. .......... ..... .. ......... .. .. .. .. ............ 197 

FIGURA 122 - Curva J-~a para o cotpo de prova J8 ensaiado à 150° C 

instabilidade no crescimento da trinca col1'espondentes 

à figura 121 . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . 197 

FIGURA 123- Curva de canegamento-descanegamento para o cmpo de 

prova J7 à 150° C .. ... .. .. ....... .. ................... .. .. .. .. .. .. .... .. .... 198 

FIGURA 124 - Resultados dos ensaios de J1c realizados na temperatura 

ambiente e à 150° C - ASTM E813-81 ...... .. .. .. .... .. ........ .. 199 

FIGURA 125- Resultados dos ensaios de J1c realizados nas temperaturas 

ambiente e 150° C - ASTM E813-87 ........... .. .. .. ........... .. 199 

FIGURA 126- Cmpo de prova ensaiado em tração na temperatura 

runbiente . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 200 

FIGURA 127 - Cmpo de prova ensaiado em tração à 400° C .. ... .. .. .... ..... . 201 

FIGURA 128- Aspecto fractográfico do aço E3949- Presença de 

fases fi·ágeis . . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. 20 1 

FIGURA 129- Corpo de prova Charpy ensaiado à 300° C - presença 

de fases fi·ágeis . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . 202 

FIGURA 130- Cmpo de prova Chatpy ensaiado à -196° C- presença 



de fases frágeis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

FIGURA 131 -Corpo de prova ensaiado em fadiga de baixo ciclo com 

1'1êtl2 = ± 0,5%, onde pode ser obsetvada a região de 

nucleação da trinca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

FIGURA 132- Ampliação da foto anterior, mosh·ando o aspecto 

fractográfico da região próximo à nucleação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

FIGURA 133 - Esh-ias de propagação em estágio II, obse1vadas em 

corpos de prova ensaiados em fadiga de baixo ciclo 

com 11Etl2 = ±0,5% . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. 205 

FIGURA 134- Trincas secundárias próximas à superfície do corpo de 

prova ensaiado em fadiga de baixo ciclo com 1'1Etl2 = 

±0,5% ... ... .. .. .... .. ... .. ..... ... .. .. .... .. .. ... .. .. .. ... .. .... .................. 205 

FIGURA 135 - Nucleação e estágio I de Forsyth de propagação da 

trinca por fadiga .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 206 

FIGURA 136- Estágio li de Forsyth de propagação da hinca por fadiga .. 207 

FIGURA 137- Corpo de prova ensaiado em fadiga de baixo ciclo com 

amplitude de defonnação de ±1,5% ................................ 208 

FIGURA 138 - Corpo de prova ensaiado em fadiga de alto ciclo - região 

de nucleação da h·inca .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 208 

FIGURA 139- Corpo de prova ensaiado em fadiga de alto ciclo- esh·ias 

de propagação em estágio 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 209 

FIGURA 140- Corpo de prova ensaiado em fadiga de baixo ciclo, 

utilizando o método do passo incrementai .. ............... .. ... 209 

FIGURA 141 -Vista geral da superfície de fratura do corpo de prova J3 

ensaiado na temperatura ambiente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 O 

FIGURA 142- Região próxima ao início do crescimento estável da 

h-inca do corpo de prova J3 - temperatura ambiente .. .. .. .. 211 

FIGURA 143 -Região próxima ao início do crescimento estável da 

h·inca do corpo de prova J5 - temperatura ambiente .... .. .. 212 



xi 

FIGURA 144- Região próxima ao itúcio do crescitnento estável da 

da trinca do corpo de prova J7 - 150° C ... .. .. ... .. ... ..... .. .... 212 

FIGURA 145 - Detalhe e composição química das fases frágeis ... ... ....... . 213 

FIGURA 146 - Vista geral da superfície de fratura do corpo de prova J7 

ensaiado na temperatura de 150° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 

FIGURA 147- Aspecto da superfície de fratura do corpo de prova J7 

ensaiado na temperatura de 150° C ... ..... ... ........ .. .. .......... 215 



( • 

'• 

x.ii 

LISTA DE TABELAS 

TA BELA 1 - Métodos utilizados paTa determinar as curvas tensão-

deformação cíclica .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

TABELA 2 - Composição química do aço E3949,% em peso ......... ......... 125 

TABELA 3 - Variação do diâmetro de grão nas seções avaliadas .... .. ....... 144 

TABELA 4- Propriedades monotônicas do aço E3949 na temperatura 

ambiente ............. .. ... .. ... ... ... ..... ...... ........ ..... .... .. ........ ... ....... . 145 

TABELA 5 - Valores médios do expoente de encruamento, n, e 

coeficiente de resistência, K, na temperatura ambiente . . . . . . . . 146 

TABELA 6- Valores médios das propriedades monotônicas do aço 

E3949 em função da temperatura na direção longitudinal ... . 147 

TABELA 7- Valores médios do expoente de encruamento e do 

coeficiente de resistência nas temperaturas ambiente e 

150 °C, para a direção longitudinal .... ................... ..... ... ..... . 150 

TABELA 8 - Propriedades monotônicas do aço na temperatura de 

150°C ... ... ...... ....... ... ..... ... ... ... ........ ...... .. .. ..... ... .... ... .. ... ... .... 150 

TABELA 9 - Resultados dos ensaios de fadiga de baixo ciclo obtidos 

na temperatura ambiente e na direção longitudinal ....... .. .... 151 

TABELA 10 - Propriedades de fadiga do aço E3949, na temperatura 

ambiente e na direção longitudinal . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . .. 153 

TABELA 11 - Expoente de encruamento e coeficiente de resistência 

monotônica e cíclica - direção longitudinal .... .. ..... .. ... . .... .. 154 

TABELA 12 - Propriedades monotônicas dos aços 316L, 3 16LN e 

E3949 .... ... .... .... .. ...... ... .. .. ... ......... .......... .. .... ........ ... ... ... .... 157 

TABELA 13 - Equações defonnação-vida obtidas experimentalmente e 

pelos métodos estimativos ........ .. .. ...... ... ... .. ...... .. ... .. ......... 159 

TABELA 14 - Coeficiente de resistência e expoente de encruamento 

cíclicos obtidos nos métodos do passo incrementai e de 



xiii 

múltiplos corpos de prova . ... ... . . . . ... .. ... .. .. .. .. .. . ... .. .... .. ........ 174 

TABELA 15 - Resultados obtidos nos ensaios de fadiga de alto ciclo, 

realizados na direção longitudinal e na temperatma 

ambiente . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 178 

TABELA 16- Valores de Kq obtidos nos ensaios de K1c, para o aço 

E3949 ................... ... .. ..... .. .. ........... ................................... 183 

TA BELA 17 - Comparação entre os valores de J1c obtidos segundo as 

nonnas ASTM E 813-87 e E813-81, na temperatura 

ambiente . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . 187 

TABELA 18- Valores de J1c obtidos segundo as nmmas ASTM E 

813-87 e E813-81, à 150° C .................... .............. ...... .. ... 195 



xiv 

LISTA DE SÍMBOLOS 

a comprimento de h-inca em corpos de prova de tenacidade à 

fratura 

ai comprimento instantâneo ou atualizado de tlmca 

a0 comprimento do entalhe, incluindo a pré-h-inca por fadiga, em 

corpos de prova para ensaio de tenacidade à fratura 

A área de seção transversal de corpo de prova, ou área (energia) 

sob o diagrama de carga em função do deslocamento 

Aptast componente plástica da área sob diagramas de carga em função 

do deslocamento 

Aptas!( i) 

Aplast(i, i-1 ) 

Ao 

Ar 

b 

bo 

B 

componente plástica da área sob o diagrama de carga em função 

do deslocamento, no ponto i 

incremento de energia de defonnação plástica no diagrama de 

carga em função do deslocamento 

área de seção u·ansversal inicial do corpo de prova 

área de seção transversal fmal do corpo de prova 

expoente de resistência à fadiga (expoente de Basquin), ou 

ligamento não trincado do corpo de prova utilizado no ensaio de 

tenacidade à fratura 

ligamento miginal do corpo de prova não hmcado 

espessura bruta do corpo de prova utilizado no ensaiO de 

tenacidade à fratura 

Bc espessura efetiva do corpo de prova 

BN espessura liquida do corpo de prova 

c expoente de ductilidade à fadiga 

C flexibilidade elástica do corpo de prova 

ci flexibilidade elástica do corpo de prova 

Creq cromo equivalente em % 



Co 

d 

dl 

ds 

dcr/dEp 

D 

D 

Do 

e 

E 

f(a/W) 

G 

flexibilidade elástica inicial do corpo de prova anteriormente à 

propagação dúctil da trinca 

diâmetro de grão médio 

variação instantânea no comprimento da seção útil do cotpo de 

prova 

elemento do arco ao longo do cantinho de integração na figura 54 

tensor da defonnação infmitesimal 

taxa de encruamento 

diâmetro instantâneo da seção transversal útil do corpo de prova 

logaritmo da ductilidade do material, defmida como In (1 -RAr1 

diâmetm inicial da seção transversal útil do corpo de prova 

defonnação convencional ou de engenharia 

amplitude de deformação convencional 

amplitude de deformação, na análise do "bloco inteiro" 

amplitude de deformação, na análise "metade do bloco" 

deformação convencional máxima 

módulo de elasticidade ou módulo de Y oung 

módulo efetivo de elasticidade 

fator de coneção geométrica para intensidade do campo de 

tensões e deformações na frente da trinca 

energia total absorvida durante o crescimento da trinca, por 

unidade de comprimento e de espessura 

Gc força motriz real para a extensão da trinca ou taxa de alívio de 

energta 

H meia alhua do corpo de prova do tipo compacto (CT) 

In função de n nas equações (66) e (67) 

J integral-J desenvolvida por Rice; uma taxa de alívio de energia 

elástica (disponível para a fratura) linear ou não linear 

Jelast componente elástica de J 

Jplast componente plástica de J 



,•, 

J1c valor de J de iniciação do rasgamento dúctil em defonnação 

plana 

lmax máximo valor da integral J 

JQ 
J-R 

valor de J provisório e candidato à J1c 

curva de resistência ao trincamento dúctil, tendo como parâmetro 

de tenacidade a integral J da MFEP 

K fator de intensidade de tensões lineares na ponta da trinca, ou 

coeficiente de resistência na relação cr = KE ~ 

Kc fator de intensidade de tensão crítica 

K' coeficiente de resistência cíclico 

Kmax fator de intensidade de tensão máximo 

Kmin fator de intensidade de tensão mínimo 

KE constante do material, na relação de Hall-Petch 

K1c fator K de iniciação da fratura catastrófica por clivagem, com ou 

sem rasgamento dúctil anterior, sob condições de defonnação 

plana 

KQ valor de K provisório e candidato ao cálculo de K1c 

I comprimento da seção útil deformada ou comprimento 

instantâneo 

ln logaritmo neperiano 

10 comprimento inicial da seção útil do corpo de prova 

M níveis de defonnação no ensaio do passo incrementai 

Md temperatura de transfonnação da mat1ensita induzida por 

defonnação 

Ms temperatura de transfonnação da mrutensita 

n expoente de encrurunento 

n' expoente de encruamento cíclico 

~ 

n vetor normal à linha ou superfície de integração J 



:-.-vi i 

número de ciclos para romper o corpo de prova em fadiga, ou 

vida total em fadiga de corpo de prova ou de componente 

estrutural 

Ni número de ciclos para iniciar uma trinca 

Nieq níquel equivalente em % 

Nr número de ciclos para propagar mna trinca até a fratura do corpo 

de prova ou componente estlutural 

carga monotônica aplicada de modo quase estático 

carga de fratura no ensaio de tração 

carga provisória e candidata ao cálculo de K1c 

carga obtida como mosn·ado na figma 52 

distância radial (coordenada polar) a partir da ponta da trinca 

relação entre a carga máxima e a carga mínima no ensaio de 

fadiga de alto ciclo, ou relação de tensões 

redução de área, detenninada no ensaio de n·ação 

tensão convencional ou de engenharia 

amplitude de tensão convencional 

amplitude de tensão, na análise do "bloco inteiro" 

amplitude de tensão, na análise "metade do bloco" 

limite de fadiga 

tensão de atrito, na relação de Hali-Petch 

tensões nas proximidades da ponta da trinca 

tensão média convencional 

tensão máxima convencional 

tensão mínima convencional 

limite de escoamento convencional ou de engenharia 

limite de resistência à n·ação convencional ou de engenharia 

limite de escoamento efetivo, calculado como a média entre o 

limite de escoamento e o limite de resistência 

resistência à fadiga para 103 ciclos 



.. 

xviii 

s6 resistência à fadiga para 106 ciclos 

t espaçamento entre macias 

T vetor nonnal de tração 

~ 

Ti componente de vetor tração (tensão) aplicado extemamente a um 

corpo trincado 

Up energia potencial elastica linear, ou não linear, annazenada 

durante o canegamento, por unidade de espessura do corpo de 

prova 

~ 

u vetor deslocamento, na figura 4 7 

W largura do corpo de prova utilizado no ensaio de tenacidade à 

fratura 

W densidade de energia de defonnação elástica 

x, y coordenadas retangulares paralela e ortogonal, respectivamente, 

à superficie da trinca 

y fator de coneção geométrica para a intensidade do campo de 

tensões e de defonnações na frente de wna trinca 

2Nr número de reversos para romper, em fadiga, o corpo de prova ou 

componente estmtural 

2N, número de reversos na transição entre a fadiga de baixo ciclo e a 

de alto ciclo 

a ftmção do comprimento da trinca e do ligamento não trincado na 

equação 100 

a' parâmetro de validade assegurada quanto ao crescimento de 

trinca controlado por l-deformação, tal como derivado por 

Hutchinson & Paris 

a relação entre o tamanho da trinca e a largura do corpo de prova 

utilizado no ensaio de tenacidade à fratura 



,, 

xix 

deslocamento monotonicamente crescente, aplicado de modo 

quase estático, monitorado preferencialmente na linha de 

canegamento do corpo de prova 

Oelost componente elástica do deslocamento 

()i deslocamento de abertura da trinca na linha de aplicação da 

carga na iniciação real do rasgamento dúctil 

8plast componente plástica do deslocamento 

E defmmação real ou verdadeira 

Ea amplitude de defonnação real 

Ee componente elástica da defmmação real 

Er ductilidade à fratura real, que conesponde à deformação real na 

E' f 

Eij 

Ep 

Epij 

E pij(O) 

Et 

Eu 

~ 

E ij 

ll 

I] 

v 

e 

p 

fratura 

coeficiente de ductilidade à fadiga 

campo de defonnações imediatamente à frente da trinca 

componente plástica da defonnação real 

campo de deformação plástica na frente da trinca 

função universal de e, nas equações 93 e 94 

defonnação real total 

defonnação real unifonne 

tensor defonnação 

parâmetro que mede a quantidade de fratura oblíqua 

função do ligamento original não trincado e da largura do corpo 

de prova na equação (79) 

coeficiente de Poisson 

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

propagação da trinca 

constante na equação 69 



cr, 

' crr 

<Jjj 

cr ij(El) 

~ 

cr ij 

óK 

ól 

óS 
., 

ócr 

ór-J2 

ór-rf2 

ó r-/ 2 

r 

XX 

tensão real ou verdadeira 

amplitude de tensão real cíclica 

tensão de fratura real, definida como a carga de mptura dividida 

pela área de seção transversal, medida após a mptma do corpo de 

de prova 

constante de proporcionalidade na relação Ramberg-Osgood 

coeficiente de resistência à fadiga 

campo de tensões elásticas imediatamente à frente da trinca 

função universal de e, nas equações 93 e 94 

tensor tensão 

variação do fator de intensidade de tensão 

variação no comprimento axial da seção útil do corpo de prova 
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RESUMO 

V ARE DA, L. V. (1997). Avaliação das propriedades mecânicas de fadiga de 

baixo e alto ciclo e tenacidade à }/·atura de um aço inoxidável austenítico 

do sistema Cr-Mn-N. São Carlos. 237p. Tese (Doutorado) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Neste trabalho, foram determinadas as propriedades mecânicas de 

fadiga de baixo e alto ciclo e de tenacidade à fratura J,c de um aço inoxidável 

austenítico do sistema Cr-Mn-N, utilizado na confecção de colares para 

perfurações pela indústria de exploração de petróleo. Foi também avaliada a 

influência da temperatura de serviço nas propriedades mecânicas do aço, que 

apresentou um decréscimo significativo nos valores dos limites de escoamento 

e de resistência e do alongamento com o aumento da temperatura. Na 

temperatura ambiente, os ensaios de fadiga de baixo e alto ciclo foram 

realizados segundo as normas ASTM E606 e ASTM E466. Em temperaturas 

superiores, as propriedades de fadiga foram estimadas utilizando alguns 

métodos atualmente disponíveis, que utilizam somente as propriedades 

mecânicas de tração. Os resultados obtidos mostraram uma pequena influência 

da temperatura na vida à fadiga na região de baixo ciclo e uma grande 

influência na região de alto ciclo. A curva tensão-deformação cíclica do 

material foi obtida pelo método convencional e pelo método do passo 

incrementai, que utiliza somente um corpo de prova. Os ensaios de J1c foram 

realizados nas temperaturas ambiente e 150°C, segundo a norma ASTM E813, 

utilizando a técnica de variação da flexibilidade elástica. Na temperatura 

ambiente, foi observada uma grande dispersão nos valores obtidos de J1c, 

atribuída à presença de uma fase frágil, identificada como precipitados de 

carbonitretos mistos de ferro, cromo, manganês e nióbio. Foi também 
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observada uma diminuição no valor médio de J1c com o aumento da 

temperatura. 

Palavras chaves: aço inoxidável austerútico; fadiga de baixo ciclo; fadiga de 

alto ciclo; tenacidade à fratura. 
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ABSTRACT 

V AREDA, L. V. ( 1997). Evaluation o f the /ow and high cycle fatigue and 

fi'acture toughness mechanica/ properlies of a Cr-Mn-N auslenitic 

stainless stee/. São Carlos. 237p. Tese (Doutorado)- Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

X."\jjj 

In the present work, the low and hlgh cycle fatigue and fracture 

toughness properties of a Cr-Mn-N austenitic stainless steel used for 

application in drill collars were investigated. Also, the temperarure dependence 

of the tensile properties was detennined, and it was found that the yield 

strength, ultimate strength and elongation values decrease significantly with 

the temperature. The low and high cycle fatigue testing were cani.ed out at 

room temperature according to ASTM E606 and ASTM E466 standards. At 

high temperarure, the fatigue properties were estimated from monotonic 

propetties obtained in the tensile testing. The results showed small influence 

of temperature in the fatigue life in the short-life range and great influence in 

the long-life range. The cyclic stress-strain curve was obtained by companion 

specimen tests and incrementai step tests methods. The last method showed to 

be advantageous because only one specimen and short testing time were 

required. The fracture toughness was detennined at room temperature and at 

150°C applying elastic-plastic fracture mechanics concepts. The single 

specimen elastic compliance technique for crack length detennination was 

employied. At room temperature a great scattering of the J1c values was 

observed due the presence of the brittle phase identified as a precipitates of 

carbonitride content Fe, Cr, Mn, Nb elements. Also a decreasing of average 

value o f the J1c was observed with the increasing of temperature. 

Key words: austenitic stainless steel; low cycle fatigue; hlgh cycle fatigue; 

fracture toughness. 
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L INTRODUÇÃO 

1.1 -CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Colares para perfmações são utilizados em perfmações profundas de 

poços de petróleo e gás pela indústria petrolífera. Os colares são tubos de 

parede grossa localizados na menor seção do conjunto de perfuração, 

diretamente acima da broca, para dar rigidez ao conjunto e manter a pressão 

sobre a broca de perfuração. Segundo TRUMAN & LO MAX ( 1986) e 

P ANZENBÚCK et ai ( 1990), as dimensões ti picas dos colares são 

aproximadamente 9 m de comprimento, diâmetro variando de 115 a 380 mm e 

espessura da parede de até I 00 mm. 

Em serviço os colares são solicitados tanto a esforços estáticos, como 

dinâmicos, bem como expostos a meios corrosivos com grandes concentrações 

de cloretos e H2S. A furação por rotação é a técnica de perfuração dominante. 

Assim, os esforços estáticos são devido a uma tensão constante de tração 

causada pelo torque do colar, enquanto que os esforços cíclicos são devido a 

uma tensão de flexão variável causada pela rotação do conjunto de perfuração 

nas partes curvadas, como relatado no trabalho de GNYP et ai ( 1990). 

Durante a operação de furação, uma lama é bombeada para dentro do 

poço, com vários objetivos, entre os quais o de remover os restos da 

perfuração, prevenir o desmoronamento do poço, lubrificação e resfriamento 

da broca de perfuração. SegllO.do TRUMAN & LOMAX (1986), a composição 

da lama depende das características geológicas locais. Geralmente, cloretos de 

sódio e de potássio estão presentes. Segundo NAKAZA W A et ai ( 1989), com 
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o awnento da profundidade de perfuração, a temperatura do colar awnenta, 

podendo atingir até aproximadamente 300° C, agravando ainda mais as 

condições de carregamento mecânico e de conosão. 

Recentemente, sistemas de acompanhamento foram desenvolvidos para 

determinação de parâmetros de perfuração, tal como azimute, que fornece 

medidas do posicionamento da broca de furação. Aplicações para este sistema 

podem ser encontradas principalmente em perfurações no mar, onde várias 

perfurações são realizadas nwna mesma plataforma. Os instrwnentos de 

medidas são localizados dentro dos colares. Como a medida do azimute está 

baseada no campo magnético tenestre, é necessário, neste caso, a utilização 

de materiais não magnéticos, com wna permeabilidade magnética relativa 

muito baixa, J.lr :::; 1, O 1, para não intetferir no sistema de direcionamento da 

broca de perfuração. 

Como consequência desses novos métodos de medidas, a quantidade de 

sensores e instrwnentos eletrônicos dentro dos colares tem aumentado, 

causando wn awnento localizado nas tensões devido à introdução de furos e 

entalhes para abrigar os instrumentos. Assim, segundo GNYP et al ( 1990), a 

importância das propriedades de fadiga e tenacidade no dimensionamento dos 

colares tem awnentado. Desta maneira, os colares para perfurações precisam 

suportar, não somente as altas tensões devido à torção e flexão durante o 

processo de furação em ambientes agressivos, como também precisam ser não 

magnéticos para os procedimentos de furação direcional, onde o 

posicionamento da broca é acompanhado durante a furação. Devido a esta 

última exigência é necessário a utilização de uma liga austenítica não 

magnética, cujo desenvolvimento está sendo wn grande desafio para os 

metalurgistas. 

Segundo CORDEA et al ( 1987), o primeiro colar não magnético para 

perfuração foi feito de aço inoxidável da séiie AISI 300 e ligas a base de Ni, 

como a liga Monel-K. Após poucos anos de uso, tomou-se óbvio que o aço da 

séiie AISI 300 não possuía resistência mecânica suficiente para suportar as 
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altas tensões do processo de furação. Colares confeccionados totalmente com a 

liga Monel-K, que possuem melhores resistências mecânicas, tinham como 

desvantagem o alto custo. Outros materiais utilizados foram as ligas Cu-Be, 

ligas Fe-Cr-Mo e as ligas Fe-Cr-Mn-N, como relatado nos trabalhos de 

TRUMAN & LOMAX (1986) e PANZENBOCK et al (1990). Não somente as 

propriedades magnéticas, mas também resistência à tração, resistência à 

fadiga, tenacidade à fratura, resistência à corrosão, conformabilidade, 

soldabilidade, desgaste, preço, etc., tem uma função importante na seleção do 

matetial para confecção do colar. Atualmente, segundo P ANZENBOCK et al 

( 1990), os aços inoxidáveis austeníticos do sistema Cr-Mn-N são os mais 

frequentemente utilizados devido a sua boa combinação de proptiedades 

tecnológicas. 

Quando comparados com os aços Cr-Ni convenciOnais, os aços do 

sistema Cr-Mn-N apresentam várias vantagens, tanto no aspecto econômico, 

como em relação às propriedades mecânicas e de conosão, como relatado nos 

trabalhos de PANZEMBOCK et ai (1990) e QIU (1993b). No sistema Cr-Mn

N, é possível dissolver uma maior quantidade de nitrogênio, que juntamente 

com o manganês, substituem o níquel, responsável pela estabilização da 

austenita, a um custo bem menor. A resistência mecânica dos aços Cr-Mn-N é 

supeti or à dos aços Cr-Ni. O principal mecanismo de endmecimento destes 

aços é o endmecimento por solução sólida intersticial devido a presença de 

nitrogênio. No caso dos colares para perfmações, um grande aumento na 

resistência mecânica é também obtido através da deformação a frio, que 

mesmo em níveis não muito altos, altera significantemente a resistência 

mecânica. O endmecimento por deformação a frio é geralmente atribuido à 

presença de manganês e também de nitrogênio, segundo LENEL & KNOTT 

(1987) e UGGOWITZER & SPEIDEL (1991). 



.. 

4 

1.2 - OBJETIVOS 

Apesar das diversas vantagens dos aços inoxidáveis do sistema Cr-Mn

N, poucas infonnações são encontradas na literatura, principalmente com 

relação às propriedades de fadiga e de tenacidade à fratura deste tipo de aço. 

Os objetivos deste trabalho foram os de realizar uma avaliação, 

ptincipalmente, das propriedades mecânicas de fadiga de baixo e alto ciclo e 

de tenacidade à fratura J1c de um aço inoxidável austenítico do sistema Cr-Mn

N, utilizado na confecção de colares para petfurações, e de estudar a 

influência da temperatura de serviço nestas propriedades. O material foi 

fabticado e fornecido pela Eletrometal S.A. Metais Especiais, na forma de 

tubo. O tratamento fmal do aço foi o forjamento a momo, com temperatura de 

acabamento de aproximadamente 600°C. 

Na temperatura ambiente, os ensaios de fadiga de baixo e alto ciclo 

foram realizados segundo a norma da AMERICAN SOCIETY FOR TESTING 

AND MATERIALS (ASTM) E606 (1991) e E466 (1991), respectivamente, em 

corpos de prova sem entalhe. A curva tensão-defmmação cíclica foi obtida 

utilizando o método convencional, o qual necessita de vários corpos de prova, 

e o método do passo incrementai, que necessita de um único corpo de prova, e 

os resultados foram comparados entre si. Devido às dificuldades na realização 

de ensaios de fadiga em temperaturas elevadas, as propriedades de fadiga 

nestas temperaturas foram estimadas utilizando alguns métodos disporúveis e 

bastante utilizados com este objetivo. 

A tenacidade à fratura foi avaliada utilizando o parâmetro J1c, 

determinado segundo as normas ASTM E813-81 (1982) e E813-87, nas 

temperaturas an1biente e 150°C, em corpos de prova do tipo compacto. O 

crescimento estável da trinca foi detenninado utilizando a técnica de vadação 

de flexibilidade elástica, por meio de um software específico para este método. 

Muitas controvérsias tem surgido sobre este método, principalmente com 

relação à linha de embotamento, como relatado por P ANDEY et al ( 1992). 
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Entretanto, o método recomendado pela norma ASTM E813 é bastante 

utilizado para medir a tenacidade à fratura sob condições elasto-plásticas. A 

possibilidade de utilização de computadores para aquisição de dados e 

controle dos ensaios, tem tomado os ensaios de J1c mais rápidos e mais imunes 

a enos. A análise fractográfica, utilizando a técnica de microscopia eletrônica 

de vanedura, permitiu explicar alguns dos comportamentos obtidos nos 

ensaios mecânicos. 
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2 -REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 -AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS 

Em temperaturas elevadas, entre 91 O e 1400° C, a estrutura atômica do 

feno é cúbica de face centrada, conhecida como austenita. Esta estrutura não é 

magnética e pode ser retida na temperatura ambiente por adições de 

determinados elementos de liga ao ferro. O elemento de liga estabilizador da 

austenita mais comum é o túquel. O efeito do níquel em estabilizar a fase 

austenítica está apresentado na figura 1, para wna liga de feno com 18% de 

cromo. Para temperatmas baixas, mesmo as ligas contendo muito alto teor de 

níquel se transformam em ferrita. Porém, a t:ransfonnação é tão lenta que a 

austenita persiste no resfriamento rápido da liga a partir da região austenítica 

para a temperatura ambiente e, geralmente, para temperatmas abaixo de zero. 

A composição austenítica básica é a liga 18%Cr-8%Ni, mas os teores 

de cromo e níquel podem ser awnentados para melhorar a resistência à 

conosão. Também, outros elementos de liga, os mais comuns sendo o 

molibdênio, o nióbio, o titânio e o vanádio, são utilizados com fmalidades 

específicas, como melhorar ainda mais a resistência à conosão, no caso da 

adição de molibdênio, ou endmecer por precipitação, no caso da adição de 

nióbio, titânio e vanádio. 

A estrutura austenítica pode também ser retida na temperatma ambiente 

por outros elementos de liga, como o manganês e o nitrogênio, os quais podem 

substituir o níquel, gerando uma nova classe de aços inoxidáveis austeníticos, 

da série 200, cuja diferença principal é a maior resistência mecânica e a 
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melhor resistência à conosão, em relação aos aços com níquel, segundo LULA 

(1992). 
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FIGURA 1 - Efeito do teor de túquel na estabilidade da austenita em uma liga 

de feno com 18% de cromo, LULA (1989). 

Os aços inoxidáveis austetúticos apresentam um grau variado de 

estabilidade da austenita com relação à formação de martensita. Dependendo 

da composição química do aço, pode oconer a formação da martensita durante 

o resfriamento a partir de uma temperatura mais elevada, durante a deformação 

a frio, ou em tratamentos à temperaturas abaixo de zero. 

Muitos autores estudaram os efeitos dos elementos de liga na 

constituição dos aços inoxidáveis austetúticos, utilisando a composição 

equivalente de cromo e túquel, e aplicando os resultados a diagramas do tipo 

Schaeffler-Schneider, como mostrado na figura 2. Segundo PICKERING 

( 1978), as relações obtidas por Briggs & Parker, equações ( 1) e (2) podem ser 

utilizadas para uma grande variedade de composições químicas de aços 

inoxidáveis austetúticos. Alguns cuidados devem ser tomados na aplicação 

dessas expressões, particularmente em aços que possam conter carbonit:retos 
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de nióbio ou titânio não dissolvidos. Isto diminui a concentração de carbono e 

nitrogênio em solução e, consequentemente, diminui o efeito desses elementos 

intersticiais no cálculo do níquel equivalente. Os carbonetos presentes também 

podem ter efeitos impmiantes nas propriedades de corros~o e na resistência 

mecânica. 

Nicq = %Ni + %Co+ 0,5 x %Mn + 0,3 x %Cu+ 30 x %C+ 25 x %N (1) 

Crcq = %Cr + 2 x %Si+ 1,5 x %Mo+ 5 x %V+ 5,5 x %Al 

+ 1,75 X %Nb+ 1,5 X %Ti + 0,75 X %W (2) 

Ferri a - ô 
o 

8 16 24 32 
Cromo equivalente 

FIGURA 2 - Diagrama de Schaeffler-Schneider. Campo de estabilidade das 
fases em função das quantidades de níquel equivalente e cromo equivalente 
presentes nos aços (A= austenita; M = matiensita; F = ferrita 8), KEOWN 

& PICKERING1
• 

1 KEOWN, S.R.; PICKERJNG, F B. In: STUART, H. , ed. Jnternational Symposium Niobium -81. 
San Francisco, USA, nov. 198/ apud SORDJ, V. L. (1994). Comportamento de Fluência de 
aços inoxidáveis austeníticos / 8Cr-1 2Ni com adições de nióbio. São Carlos. Tese (doutorado) 
- Universidade Federal de São Carlos. 
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2.1.1 -RELAÇÕES ENTRE MICROESTRUTURA E PROPRIE

DADES 

Segundo PICKERING ( 1978), é possível relacionar satisfatoriamente os 

valores dos limites de escoamento e de resistência dos aços inoxidáveis 

austeníticos convencwnats com os parâmetros de composição e 

microestrutura, através das expressões: 

SE = 15,4{4,4 + 23(C) + 1,3(Si) + 0,24(Cr) + 0,94(Mo) + 1,2(V) + 0,29(W) 

+ 2,6(Nb) + 1,7(Ti) + 0,82(Al) + 32(N) + 0,16(ferrita- o)+ 0,46.d - 1/
2

} 

(3) 

SR = 15,4{29 + 35(C) + 55(N) + 2,4(Si) + 0,11(Ni) + 1,2(Mo) 

+ 5,0(Nb) + 3,0(Ti) + 1,2(Al) +O, 14(ferrita- o)+ 0,82. t -1/
2

} 
(4) 

onde SE e SR são os limites de escoamento e de resistência em MPa, 

respectivamente. Ferrita-o é a porcentagem de ferrita delta, .d é o diâmetro de 

grão médio, ! é o espaçamento entre macias em mm e ( ) é a porcentagem em 

peso dos elementos de liga. 

Segundo as expressões acima, o limite de escoamento não é afetado 

pelo espaçamento entre as macias na austenita, porque a energia de falha de 

empilhamento, que controla a taxa de encruamento, tem pouco ou nenhum 

efeito à baixas deformações, onde o escoamento é medido. Segundo 

PICKERING (1978), um espaçamento pequeno entre as macias é uma 

consequência da baixa energia de falha de empilhamento, a qual leva a uma 

alta taxa de encruamento. Para defonnações maiores, o efeito da energia de 

falha de empilhamento sobre o grau de encruamento é muito grande e, 

consequentemente, o espaçamento entre macias influi bastante no limite de 

resistência à tração, sendo mais importante que o tamanho de grão. O 
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refmamento do grão aumenta o limite de escoamento, mas seu efeito é 

pequeno nos aços inoxidáveis austeníticos. 

A presença de feiTita-delta no aço inoxidável austenítico provoca um 

aumento no limite de escoamento e de resistência, e sua introdução pode ser 

considerada como um mecanismo de endurecimento. A femta-delta é mais 

dura que a austenita, fazendo com que a deformação se concentre na fase 

austenítica, provocando maior encruamento e, consequentemente, aumentando 

o limite de escoamento. No caso do limite de resistência, o endurecimento 

devido à presença de feiTita-delta é atribuído a mawr concentração de 

nitrogênio e carbono na austenita, em relação a femta, devido a maior 

solubilidade desses elementos na fase austenítica, aumentando a taxa de 

encruamento. 

A resistência mecânica dos aços austeníticos pode ser aumentada pela 

presença de elementos de liga em solução sólida substitucional ou intersticial. 

Esse efeito é geralmente considerado ser resultante da influência do diâmetro 

atômico do soluto no parâmetro de rede da austenita e, consequentemente, na 

deformação provocada na rede por estes elementos. Os átomos intersticiais são 

mais efetivos no endurecimento por solução sólida, como pode ser observado 

na figura 3. 

Outro processo de endurecimento que pode ser utilizado em aços 

inoxidáveis austeníticos é o endurecimento por precipitação. O princípio geral 

consiste em se produzir uma solução sólida supersaturada que é metaestável a 

temperatura ambiente, e que favorecerá a precipitação de compostos durante o 

envelhecimento em temperaturas intermediárias. Para que isso ocoiTa, é 

necessário que a segunda fase seja solúvel em altas temperaturas, mas que 

diminua sua solubilidade com o decréscimo da temperatura. 

O grau de endurecimento resultante da presença de partículas de 

segunda fase depende da quantidade e da distribuição dessas partículas na 

matriz dúctil. Segundo DIETER (1981a), as pattículas de segunda fase atuam 

de modo a retardar o movimento das discordâncias, podendo tanto ser 
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cisalhadas por estas, como resistirem ao cisalhamento, forçando-as a contomá

las. 

Em aços inoxidáveis pode oconer a precipitação geral de carbonetos do 

tipo M23C6 e possivehnente Cr2N, ou a precipitação celular em contamo de 

grão desses mesmos compostos. O grau de endurecimento que pode ser obtido 

num aço inoxidável austenítico, por precipatação de carbonetos do tipo M23C6, 

dependerá da quantidade de carbono e nitrogênio em solução, e 

consequentemente das temperaturas de solubilização e de envelhecimento. 

250 

o 

~ elementos lnterstlclals 

\ elementos fonnadores de ferrita 
C dissolvidos substitucionalmente 

4 8 

w 
Mo 

12 
ELEMENTO DE LIGA(% EM PESO) 

(C eNx 10-1) 

Mn 
Co 

16 

FIGURA 3 - Efeito dos elementos de liga no endurecimento por solução sólida 

em aços inoxidáveis austeníticos, LLEWELL YN (1993). 

2.1.2 - SENSITIZAÇÃO DOS AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍ

TICOS 

A principal desvantagem dos aços inoxidáveis austeníticos é a 

possibilidade de oconência do fenômeno de sensitização, itúcialmente 
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observado nas zonas afetadas pelo calor de soldas. Quando os aços inoxidáveis 

austeníticos são aquecidos entre 425 e 815° C, carbetos de cromo do tipo 

Cr23C6 precipitam nos contornos de grãos, diminuindo o teor de cromo em 

solução, levando a wna deterioração na resistência a corrosão. Segundo LULA 

( 1989), a temperattrra mais critica é aproximadamente 650° C, onde poucos 

segundos podem ser suficientes para sensitizar o aço. 

O fenômeno da sensitização pode ser evitado ou diminuído pela 

estabilização do aço, através da adição de nióbio ou titânio. Esses elementos 

combinam com o carbono e formam carbetos do tipo TiC ou NbC, diminuindo 

o teor de carbono em solução, e retardando a precipitação de Cr23C6 . Titânio e 

nióbio combinam também com nitrogênio. Assim, quantidades suficientes 

desses elementos precisam ser adicionados para combinar com ambos, carbono 

e nitrogênio. Segundo PICKERING (1978), geralmente, a quantidade 

adicionada é Ti= 5(C + N) e Nb = lO( C + N). Raramente a estabilização 

através da adição de nióbio e titânio é totalmente efetiva. Por este motivo, 

existe uma tendência para produzir aços inoxidáveis austeníticos com teores 

muito baixos de carbono, no máximo 0,03%. 

2.1.3 - FASES INTERMETÁLICAS DOS AÇOS INOXIDÁVEIS 

AUSTENÍTICOS 

Segundo PICKERING (1978), dmante o aquecimento em temperaturas 

entre 700 e 950°, os aços inoxidáveis austeníticos podem sofrer fragilização 

pela formação de um composto intennetálico chamado fase cr. Esta fase possui 

estrutura tetragonal e composição Fe(Cr, Mo), segundo PADILHA2 et ai apud 

VATAVUK (1994). Na temperatura ambiente é dma, frágil e não magnética e 

2 PADILHA, A.F. et a/ Metalurgia física e tratamento térmico (Anais do seminário CONFIT), Belo 
Horizonte, MG- Setembro de 1993, p. 93 apud VATAVUK, J. et a/ (1994) Estudo da 
decomposição da ferrita a em aço inoxidável austenítico contendo nióbio. 1\ifeta/urgia e 
Materiais, p.36-40, janeiro. 
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sua presença dim.inuj a ductilidade e tenacidade do aço. Alguns elementos de 

liga, como o cromo, molibdêruo, titânio e silício favorecem sua precipitação. 

Segtmdo LULA ( 1989), elementos, como carbono, rutrogêruo e rúquel em 

grandes quantidades, retardam a formação da fase a. A presença de ferrita 

delta nos aços inoxidáveis austetúticos acelera a cinética de formação de fases 

intermetálicas, principalmente da fase a, como relatado por PICKERING 

( 1978). Outras fases também podem precipitar, como por exemplo a fase x e a 

fase Laves. A fase x é muito similar a fase a, mas com estrutura cúbica e 

composição Fe36Cr12Mo10, segundo VATA VUK et al (1994). Ela é dura, frágil 

e não magnética e se forma nos aços com alto teor de molibdênio. Segundo 

FOLKHARD (1988), a fase Laves, com estmtura hexagonal e composição 

Fe2(Mo) ou Fe2(Nb), fonna em preferência a fase a, quando Mo ou Nb, 

respectivamente, está presente. Segtmdo V ATA VUK ( 1994 ), dessas fases, a 

fase a é a mais prejudicial para as propriedades mecârucas. 

2.2 - ADIÇÃO DE NITROGÊNIO AOS AÇOS INOXIDÁVEIS 

AUSTENÍTICOS 

Nitrogêruo aparece universalmente em todos os aços e embora sua 

solubilidade sob condições nmmais de fabricação é pequena, ele pode exercer 

grande influência nas propriedades mecânicas e fisicas. Alguns desses efeitos 

são prejudiciais, frequentemente associados com vários fenômenos de 

fragilização. Os processos de refmo dos aços, ainda no estado líquido, são 

utilizados entre outras coisas para diminuir o teor de nitrogênio. Mas o 

rutrogênio tem também vários efeitos benéficos, além de ser uma matéria 

prima abtmdante e barata. 

Recentemente diferentes tipos de aços contendo alto teor de rutrogêruo 

foram desenvolvidos. Para SPEIDEL (1989), aços são considerados conter alto 
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teor de nitrogênio, se eles possuem mais nitrogênio do que pode ser dissolvido 

no material por processamentos à pressão atmosférica. Para aços feníticos, 

este limite é aproximadamente 0,08%, enquanto que para aços austeníticos o 

limite é aproximadamente 0,4% em peso de nitrogênio. 

PICKERING (1988) e LLEWELLYN (1993) fizeram uma revisão dos 

efeitos da adição de nitrogênio sobre diferentes tipos de aços, como os aços ao 

manganês, aços microligados de alta resistência e baixa liga, aços bifásicos, 

aços temperados e revenidos, aços inoxidáveis, etc. Segundo PICKERING 

( 1988), os efeitos benéficos da adição de nitrogênio o cone geralmente devido 

à sua interação com outros elementos de ligas presentes nos aços. Tais 

interações podem resultar na precipitação de nitretos e carbonitretos, ou na 

formação de zonas ou agrupamentos entre o nitrogênio e os elementos de liga, 

os quais podem oconer nas fases feníticas ou nas fases austeníticas. Estas 

interações influenciam muitos fenômenos, como endurecimento por solução 

sólida, endmecimento por precipitação, crescimento de grão, encruamento, 

temperabilidade, envelhecimento, resistência à fluência, propriedades de 

corrosão, etc. Segundo POULALION & BOTTE ( 1988), o efeito do nitrogênio 

é mais pronunciado nos aços inoxidáveis austeníticos. 

Muitas propriedades do nitrogênio são idênticas as do carbono, mas nos 

aços inoxidáveis austeníticos o nitrogênio oferece várias vantagens sem o 

principal efeito prejudicial da precipitação de carbetos de cromo nos contomos 

de grãos, levando a sensitização do aço e, consequentemente, ao 

empobrecimento das propriedades de conosão. O carbono tem também 

influências negativas na tenacidade, soldabilidade, além da necessidade de 

maiores temperaturas de solubilização para dissolver os carbonetos, resultando 

em maiores tamanhos de grãos austenít:icos. 

Segundo HENDRY (1994) e SIMMONS (1996), as vantagens do 

nitrogênio nos aços inoxidáveis austeníticos podem ser resumidas como: 

a) Nitrogênio é um elemento estabilizador da austenita e mna vez que uma alta 

proporção do custo dos aços inoxidáveis austeníticos estabilizados é devido ao 
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alto teor de rúquel necessário para manter a estrutura totalmente austenítica, 

uma considerável vantagem econômica pode ser obtida pela adição deste 

elemento. Manganês aumenta a solubilidade do nitrogênio na austenita e é 

usado em combinação com o nitrogênio para diminuir a quantidade de níquel. 

b) O nitrogênio é um elemento endurecedor nos aços. O endurecimento 

causado pelo nitrogênio ocorre por vários mecanismos. Segundo HENDR Y 

(1994), os mais impmtantes são o endurecimento por solução sóJida 

intersticial e, nos aços inoxidáveis austeníticos convencionais, endurecimento 

por precipitação. Elementos intersticiais são muito mais efetivos como 

endurecedores por solução sólida do que os solutos substitucionais, como o 

cromo, o níquel, o manganês, o molibdênio, etc. , como pode ser observado na 

figura 3. Segundo SPEIDEL (1989), o aumento na resistência ocorre sem 

prejuizo significante para a tenacidade à fratura, como pode ser observado na 

figma 4. Ainda, segundo alguns autores, o nitrogênio tem o efeito adicional de 

exercer uma forte influência na energia de falha de empilhamento e, portanto, 

influenciar o comportamento das discordâncias. Na presença de fortes 

formadores de nitretos, como titânio, nióbio e vanádio, nitrogênio é também 

um forte endurecedor por precipitação. Ainda, nos aços contendo alto teor de 

nitrogênio, o endurecimento por refino de grão e pela defonnação a frio são 

mais efetivos do que nos aços sem nitrogênio. 

c) Nitrogênio confere adicional resistência à corrosão nos aços inoxidáveis 

austeníticos. Molibdênio é geralmente adicionado para obter resistência à 

corrosão por pitting para usos em poços de petróleo e aplicações marinhas. 

Mas, ele é um elemento estabilizador da ferrita e a composição da liga precisa, 

pmtanto, ser balanceada com adições de elementos estabilizadores da 

austenita. Segundo UGGOWITZER & HARZENMOSER ( 1989), nitrogênio 

satisfaz totalmente esta necessidade, com a vantagem adicional de aumentar a 

resistência ao pitting ainda mais. O nitrogênio em solução sólida atraza a 

precipitação de carbetos, eliminando a sensitização nos contornos de grão e a 

consequente perda da resistência à corrosão geral. Segundo os autores, a 
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adição de nitiogênio também melhora a resistência ao trincamento por 

conosão sob tensão e a resistência à fluência. 

d) Nitrogênio diminui a tendência à fonnação da martensita induzida por 

deformação. 
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FIGURA 4 - Influência do nitrogênio em solução sólida no limite de 

escoamento e tenacidade à fratura de um aço inoxidável austenítico na 

temperatura ambiente, SPEIDEL ( 1989). 

Uma grande atenção vem sendo dada à adição de nitrogênio nos aços 

inoxidáveis austeníticos da série AISI 300, como os aços AISI 304LN e 

3 16LN, mas uma nova geração de aços projetados especificamente para o 

nitrogênio tem surgido em vários paises. Esses aços contém elementos 

estabilizantes, como nióbio, vanádio e titânio, os quais formam nitretos 

estáveis capazes de produzir significante melhoramento nas propriedades 

mecânicas e diminuir a precipitação de carbetos de cromo. Estas ligas podem 
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ser laminadas ou defonnadas a frio para aumentar ainda mais a resistência 

mecânica sem a oconência da transformação martensítica. A composição, 

propriedades mecânicas e cristalografias de alguns desses aços foram 

discutidas nos trabalhos de KARLSSON et ai ( 1985) e DEGALLAIX et al 

(1986). 

Em uma outra série de desenvolvimento, manganês e nitrogênio são 

utilizados com o objetivo de substituir o níquel nos aços inoxidáveis 

austeníticos, constituindo os aços do sistema Cr-Mn-N. Neste tipo de aço, o 

teor de manganês é elevado, aproximadamente 18%, e um grande aumento na 

resistência é obtido pelo nitrogênio em solução sólida e pela defonnação a 

fiio. A figura 5 mostra o desenvolvimento histórico da resistência nos aços 

inoxidáveis austeníticos, onde pode ser observado a importância do trabalho a 

frio em aumentar a resistência mecânica e a grande melhoria na resistência 

mecânica quando a adição de nitrogênio é combinado com a deformação a 

frio. 
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FIGURA 5- Desenvolvimento histórico dos aços inoxidáveis austeníticos com 

adição de nitrogênio, HENDR Y (1994). 
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2.3 - AÇOS DO SISTEMA Cr-Mn-N 

Aços inoxidáveis austeníticos ligados com nitrogênio exibem uma 

variedade de propriedades excepcionais, como alta resistência, alta 

ductilidade, melhor resistência à corrosão e ao trincamento por corrosão sob 

tensão. O sistema Cr-Mn-N tem atraido bastante atenção, uma vez que neste 

sistema é possível dissolver uma maior quantidade de nitrogênio, que 

juntamente com o manganês substitui o níquel com um custo bem menor. 

Contrastando com o sistema aço-carbono, as propriedades 

termodinâmicas e os diagramas de fase deste sistema são pouco conhecidos a 

partir de experimentos. Segundo RA WERS & KIKUCHI (1993), pouco é 

conhecido sobre a solubilidade do nitrogênio nas várias fases com diferentes 

composições, sobre a estabilidade e precipitação dos nitretos a diferentes 

temperaturas, tipos e mecanismos dos precipitados. 

2.3.1- METALURGIA FÍSICA 

Tanto o manganês, como o níquel, aumentam o campo da fase 

austenítica no diagrama de equilíbrio Fe-Mn e Fe-Ni, respectivamente, e são 

portanto chamados elementos austenitizantes. A figura 6 apresenta um 

diagrama de equilíbrio do sistema Fe-Cr-Mn mostrando a grande influência da 

adição de túquel no campo austenítico a 1075°C. Acima de 15% de cromo 

ocorre a formação da fenita delta. Assim, para aumentar o teor de cromo 

acima de 15%, por razões de conosão, toma-se necessário adicionar túquel. 

Nitrogênio é também muito efetivo em aumentar o campo austenítico, como 

demonstrado por LULA (1992), para aços com 15 a 20% de Cr e 12,5 a 18% 

de Mn. Como mostrado na figura 7, a eficiência do nitrogênio é muito óbvia, 

onde acima de 0,3% de nitrogênio é possível aumentar o teor de cromo de 16 

até 19%. 



" 

18 

~ 

ô 
E 16 o 
~ 

o 
15 

14 

13 

12 
o 2 4 6 

I 
Região de fase mista 

Austenlta. Ferrlta 

I 

I 

Austenlta 

6 10 12 14 16 18 20 

Manganês,% 

19 

FIGURA 6 - Estrutura do aço Cr-Mn com O a 5% de níquel, a 1075° C, LULA 

(1992). 

-~ 
~ 
o 
E e 
(.) 

20 

19 

18 

17 

16 

16 
12 

I 
I 

i 

I 

13 

Austenita e Ferrita 

I f 

I I 

I I - 045% N 
' I ' 

l I I 1
- 0,40% N 

I 

I I 0.35% N 
I I I I I . 
! I I I 0,30% N 

I I 0,25% N 
Austenlta 

I I 
14 16 16 17 18 19 

Manganês (%) 

FIGURA 7- Influência do nitrogênio no campo austenítico, LULA (1992). 

Segundo LLEWELL YN ( 1993), a função do manganês não é somente 

ampliar o campo austenitico à altas temperaturas, mas também estabilizar o 

aço contra a transformação da mrutensita durante o resfriamento, diminuindo a 

temperatura de transformação Ms. Pru·a aços inoxidáveis Cr-Mn é assumido 

que 12 a 15% de Mn garante uma baixa temperatura Ms. 
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Segundo LENEL & KNOTT ( 1987), a temperatura para a 

transformação da martensita, Ms, é reduzida por muitos elementos de liga, 

como o cromo, níquel, manganês e nitrogênio. Os autores obtiveram a seguinte 

relação entre a temperatura Ms e a composição química, para aços dos sistema 

Cr-Mn-N, com estruturas recozidas e composição variando entre 8 e 12% de 

Cr, O e 10% de Mn e entre O e 0,6% de N: 

Ms = 555- 9(Cr- 8)- 40. Mn- 450.N (5) 

onde Ms é a temperatura em oc e Cr, Mn e N são as porcentagens em peso dos 

elementos. 

2.3.2 - PRECIPITAÇÃO DE CARBETOS E NITRETOS 

A precipitação de carbetos nos aços inoxidáveis austeníticos Cr-Ni foi 

bastante estudada, porém, para os aços Cr-Mn-N, poucas informações podem 

ser encontradas na literatm·a. Segundo LULA (1992), existe uma grande 

semelhança entre os mecanismos de precipitação para estes dois sistemas. A 

precipitação de carbetos ocorre na mesma faixa de temperatm·a de 550 a 

800°C. A diferença é causada não tanto pelo manganês, como pelo nitrogênio, 

que altera a cinética de precipitação. Segundo WHELAN & CORDEA (1987), 

nos aços Cr-Ni e Cr-Mn-N, a presença de nitrogênio atraza a precipitação dos 

· carbetos do tipo M23C6, e nitretos precipitam em maior quantidade. Segundo 

GERLACH & SCHMIDTMANN3 apud FOLKHARD ( 1988), recozimento 

prolongado produz nitretos complexos do tipo M2N (fase Z) e carbonitretos do 

tipo M6(CN). A alteração na cinética da precipitação dos carbetos é benéfica, 

3 GERLA CH, H. ; SCHMDTMAf.ll\' E. Einflup von kohlenstoff w1d bor atú das 
ausscheidungsverhalten eines austenitischen stahles mit rund 16% cluom, 2% molybdãn. 16% 
nickel und niob. Arch. Eisenhilllenwes. 39, p. 139-49, 1968 apud FOLKHARD, E. JVelding 
Metallurgy ofStainless Stee/s. Springer-Verlag Wien, New York, p. 22, /988. 
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pois reduz a tendência do fenômeno de sensitização nos contornos de grãos, 

como relatado em vários trabalhos. 

Segundo GERLACH et al4 apud FOLKHARD ( 1988), em aços 

inoxidáveis austeníticos com nitrogênio estabilizados com túóbio, pode ocon·er 

precipitação de carbotútretos do tipo Nb(CN) e nitretos mistos do tipo 

(CrNb )N. No caso de mna adição excessiva de nióbio, a fase Laves, Fe2Nb, e 

carbonitretos mistos, (FeCr)3Nb3(CN), podem também precipitarem, se existir 

mais nióbio do que o necessário para estabilizar o aço. 

Nitrogênio possui maior solubilidade nos aços inoxidáveis austeníticos 

do que o carbono e isto resulta em uma menor susceptibilidade para formação 

de precipitados indesejáveis. Segundo THIER5 e THIER et al6 apud 

FOLKHARD, a precipitação de todas as fases, além dos carbetos M23C6, onde 

o nitrogênio não é solúvel, como a fase x contendo molibdênio e a fase Laves, 

Fe2Mo ou Fe2Nb, são retardadas. Também, com relação à precipitação da fase 

cr, nitrogêtúo mostra wn comportamento similar ao carbono, alterando o limite 

de precipitação para teores mais altos de cromo. 

Em aços do sistema Cr-Mn-N utilizado na confecção de colares para 

perfurações, WHELAN & CORDEA (1987), verificaram uma alteração 

dramática no tipo de precipitado, provocada pelo decréscimo de carbono e 

pelo amnento do teor de nitrogêtúo. Segundo os autores, estas modificações 

nos teores destes elementos resultaram na formação de nitretos em maior 

quantidade do que os carbetos. Os autores verificaram também a precipitação 

de tútretos do tipo (Cr, V, Fe)2N e Nb4N3 nos contornos de grãos e na matriz, 

quando V e Nb foram adicionados às ligas. 

~ GERLACH, H. et a/. Untersuchungen über d.ie wirkung von stick-stoffund niob in austen.itischen 
korrosionsbestandigen stah1en. Btinder, Bleche, Rohre, 10, p. 418-25, 1969 apud FOLKHARD. 
E. Welding Metallurgy ofStain1ess Stee/s. Springer-Verlag Wien, New York, p.33, 1988. 

5 TH1ER, H. Der EinfluP von stickstoff auf das ausscheidungsvergalten des austenitischen chrom
rúcke1-stahles X 5 CrNiMo 17 13. Dr.-Ing.-Dissertation, Teclm. Hochschule Aschen, 1967 
apud FOLK.HARD, E. Welding Metallurgy ofStainless Stee/s. Springer-Verlag Wien, New 
York, p.22, 1988. 

6 TH1ER, H. et a/. EinfluP von stickstoff auf das ausscheidungsverhalten des stahles X 5 CrNiMo 17 
13. Arch Eisenhiittenwes. 40, p.333-9, 1969 apud FOLKHARD, E. Welding Metallurgv of 
Stainless Steels. Springer-Verlag lf'ien, New York, p.22, 1988. 
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" 2.3.3 - SOLUBILIDADE DO NITROGENIO 

O tamanho atômico do carbono e do nitrogênio é pequeno o suficiente, 

em comparação ao do ferro, para permitir que esses elementos entrem na fase 

austerútica e fenítica pma do fen·o, assim como também nas fases 

correspondentes do reticulado das ligas a base de ferro, como átomos 

intersticiais. O átomo de nitrogênio com um raio atômico menor do que o 

carbono, O, 72 A e O, 77 A respectivamente, tem uma solubilidade maior. 

Entretanto, segundo POULALION & BOTTE (1989), a solubilidade do 

nitrogênio no feno no estado fundido é o principal obstáculo ao seu uso como 

elemento de liga. Segundo os autores, à pressão atmosférica e na temperatura 

de 1600° C, somente 0,045% em peso de nitrogênio se dissolve no ferro. 

Entretanto, a solubilidade do nitrogênio pode ser aumentada através da adição 

de certos elementos de liga. A influência dos principais elementos de liga na 

solubilidade do nitrogênio no ferro no estado fundido à I600° C e a I atm 

pode ser observada na figura 8. A adição de carbono ou silício tem efeito 

negativo na solubilidade do nitrogênio no ferro. Entretanto, adições de cromo, 

nióbio, vanádio e manganês, este último com menor influência, aumentam 

significantemente a solubilidade do nitrogênio. 

Com o desenvolvimento dos aços do sistema Cr-Mn-N, muitos autores 

tem estudado a solubilidade do nitrogênio neste sistema, baseado em 

informações experimentais. Porém, as informações são geralmente restritas a 

algwnas composições, pressão do nitrogênio dw·ante a fusão, e temperatura. 

Segundo LENEL & KNOTT (1987), a solubilidade do nitrogênio a 1050° C é 

maior do que 0,6% em ligas Fe-Cr-Mn-N, contendo 12% de Cr e 10% de Mn, 

quando fundidas a I atmosfera. Porém, segundo HENDRY (1994), por razões 

econômicas, muitas vezes o teor de nitrogênio não excede 0,25%, pois acima 

desse valor necessita-se de práticas de fundição especiais para evitar 

porosidades, aumentando o custo de fabricação . Segundo LENEL & KNOTT 

(1987), para obter uma estrutura austenítica com 0,25% de nitrogênio, uma 
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liga contendo 10 a 14% de cromo e 8 a 12% de Mn é suficiente para garantir a 

estabilidade da austenita na temperatura ambiente, ou seja, uma temperatura 

Ms abaixo da temperatura ambiente. 

Elemento de liga ('/o em peso) 

FIGURA 8- Influência dos elementos de liga na solubilidade do nitrogênio no 

ferro a 1600° C, POULALION & BOTTE ( 1989). 

QIU (1993a e 1993b) fez um estudo detalhado sobre a termodinâmica 

dos aços Cr-Mn-N, baseado em uma grande quantidade de resultados 

experimentais, fornecendo dados para prever a solubilidade do nitrogênio para 

uma grande variedades de composições, temperatura e pressão. Recentemente, 

foi mostrado que o teor de nitrogênio nas ligas de ferro pode ser aumentado 

significantemente pela fusão sob elevada pressão de nitrogênio, como relatado 

nos trabalhos de STEIN et al (1989), FEICHTINGER (1989), RA WERS & 

KIKUCHI (1993), QnJ (1993a). Segundo QIU (1993a), a solubilidade do 
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nitrogênio, em % em peso, aumenta linearmente com a ratz quadrada da 

pressão, para valores de solubilidade menores do que 0,5%. 

2.3.4- PROPRIEDADES DE CORROSÃO 

Segundo LULA ( 1992), nos aços inoxidáveis austeruticos, cromo é o 

elemento mais importante, seguido pelo molibdênio. Níquel tem um pequeno 

efeito na conosão, enquanto que o papel do manganês é pouco conhecido e 

frequentemente seu efeito não é separado do efeito do nitrogêrúo. Nos poucos 

estudos, onde o efeito do manganês foi avaliado separadamente, os resultados 

são contraditórios. Como relatado por LULA ( 1992), vários trabalhos têm 

mostrado tanto uma influência benéfica, como maléfica, da adição de 

manganês, nas propriedades de resistência a conosão. 

Muitos trabalhos têm mostrado que a adição de nit:rogêrúo aos aços 

inoxidáveis produz efeitos benéficos na resistência à conosão por pitting, na 

resistência ao trincamento por conosão sob tensão e na resistência à conosão 

geral. Segundo CHUN et ai ( 1986), estes efeitos são mais importantes nos aços 

inoxidáveis austeníticos do sistema Cr-Mn-N do que em outros sistemas, pois 

nesses aços a solubilidade do nitrogêrúo é maior, podendo chegar até 0,6% ou 

mats. 

Um mecarusmo de passivação produzido pelo efeito combinado de 

nitrogênio e molibdênio foi proposto por NEWMAN et al apud LULA 7 
( 1992). 

De acordo com este modelo, o emiquecimento de nitrogênio ocone na 

interface metal-filme passivo, em combinação com o molibdên.io, impedindo a 

conosão nas partes quebradas do filme, onde wn ambiente mais agressivo se 

desenvolve. Segundo LULA ( 1992), a resistência à conosão superior de alguns 

aços Cr-Mn e Cr-Ni-Mn pode ser atribuída sem dúvida ao nitrogênio. O tipo 

7 NEir'J\1AN, R. C. et a/. Proc. Ninth lnt. Con Mel. Corr., Toronto, 1984 apud LULA, R.A. High 
manganese austenitic steels: past, present andfuture. In: CONFERENCE ON HIGH 
MA NGANESE A USTENITIC STEELS, Ohio, USA. Proceedings. p.1-12, 1992. 
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216, o grau conespondente ao tipo 316, onde o níquel foi substituído por 

manganês e nitrogênio, tem demonstrado ser mais resistente à conosão em 

meios redutores do que o tipo 3 16. 

2.3.5- MECANISMOS DE ENDURECIMENTO 

Aços inoxidáveis austeníticos convencionais possuem um baixo limite 

de escoamento, de aproximadamente 200 a 300 MPa, que, segundo 

UGGOWITZER & HARZENMOSER ( 1989), é muito pouco afetado pela 

vatiação de temperatura, desde O até 800° K. Entretanto, segundo 

UGGOWITZER & SPETDEL (1991), nos aços endmecidos com nitrogênio, o 

limite de escoamento é bastante influenciado pela temperatura, tanto para aços 

do sistema Cr-Ni, como do sistema Cr-Mn, aumentando com a diminuição da 

temperatura. Este comportamento pode ser observado na figura 9, para um aço 

18Cr-18Mn utilizado como anel de retenção. O limite de escoamento aumenta 

com o aumento no teor de nitrogênio e, nas temperaturas mais baixas, o efeito 

do endurecimento pelo nitrogênio é muito mais acentuado, enquanto que em 

altas temperaturas o efeito é pequeno. 

Assim, segundo GRUJICIC et al ( 1989), o limite de escoamento pode 

ser dividido em wna componente ativada termicamente e outra atérmica. 

Ambas componentes awnentam com o aumento no teor de nitrogênio, porém a 

influência do nitrogênio é diferente em cada uma delas. Segundo SIMMONS 

( 1996), a influência do nitrogênio na componente térmica é principalmente 

devido ao endurecimento por solução sólida e é proporcional a N112
, enquanto 

que na componente aténnica é gerahnente atribuída ao endmecimento por 

refino de grão promovido pelo nitrogênio, e é proporcional a N, onde N é a 

fração molar de nitrogênio. A componente térmica é pequena a temperaturas 

acima de 200°C, e muito grande para temperaturas abaixo da ambiente. 
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FIGURA 9 - Influência da temperatura no limite de escoamento para 

diferentes teores de nitrogênio para um aço 18%Cr, 18% Mn, UGGOWITZER 

& HARZENMOSER (1989). 

Devido à alteração do limite de escoamento com a temperatura, os aços 

inoxidáveis austeníticos com alto teor de nitrogênio exibem urna transição 

dúctil-frágil em baixas temperaturas. Segundo SIMMONS ( 1996), os aços Cr

Mn-N apresentam uma grande fragilidade nas temperaturas criogênicas, mas 

este efeito pode ser amenizado com adições de molibdênio e rúquel, que 

aumentam a tenacidade, pois impedem que o limite de escoamento aumente 

muito com a diminuição da temperatura. 

Segundo UGGOWITZER & HARZENMOSER ( 1989), o limite de 

escoamento dos aços austeníticos contendo nitrogênio, na condição 

solubilizada, é considerado consistir de três partes: resistência da matriz, 

endurecimento por solução sólida provocado pelos átomos de nitrogênio 

dissolvidos intersticialmente na austenita e endurecimento devido ao 
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refinamento de grão. A resistência da matriz, basicamente, é a tensão de atrito 

das discordâncias no reticulado ctistalino da austenita sem elemento 

intersticial, mas que contém cromo, niquel e manganês em solução sólida 

substitucional. A resistência da matriz é pequena e depende muito pouco da 

temperatura. 

O endurecimento por solução sólida intersticial é o principal 

mecanismo de endurecimento, pois o nitrogênio exerce maior influência no 

limite de escoamento dos aços inoxidáveis austeniticos do que qualquer outro 

elemento de liga, figura 3. O aumento no limite de escoamento devido à 

presença de átomos de nitrogênio dissolvidos intersticialmente na matriz 

austenitica, é geralmente atribuído às deformações elásticas do reticulado 

clistalino. Porém, segundo GRUJICIC et ai (1989), enquanto que a presença 

de nitrogênio no reticulado cúbico de corpo centrado do ferro produz grandes 

distorções assimétricas da rede cristalina, no reticulado cúbico de face 

centrada as deformações associadas à presença de nitrogênio são pequenas e 

simétticas. Assim, a interação entre uma discordância e um átomo de 

nitrogênio na austenita é muito fraca para produzir grandes aumentos no limite 

de escoamento, como é geralmente observado. 

Segundo UGGOWITZER & SPEIDEL (1991), independentemente da 

composição básica dos aços inoxidáveis austeniticos, Cr-Ni- ou Cr-Mn-, a 

adição de nitrogênio também produz uma grande alteração na estrutura de 

discordâncias. Enquanto que os aços sem nitrogênio apresentam uma estrutura 

celular de discordâncias, os aços com nitrogênio apresentam um atTanjo planar 

de discordâncias. Esta alteração na estrutura implica em alterações do 

comportamento de deslizamento das discordâncias e tem grande influência nas 

proptiedades de tração e de fadiga. Segundo NILSSON (1983 e 1984), com o 

arranjo planru·, a ocorrência do processo de escorregamento transversal é 

reduzido, dificultando o deslizamento das discordâncias e, consequentemente, 

aumentando a resistência à tração e à fadiga desses aços. 
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A presença do arranjo planar de discordâncias nos aços inoxidáveis 

austeníticos com nitrogênio foi observado em vários trabalhos, como o de 

NILSSON (1983), MÜLLNER et al (1993) e VOGT et al (1993). Segundo 

UGGOWITZER & SPEIDEL (1991), uma grande quantidade de multipolos de 

discordâncias e baneiras de Lomer-Cottrell são observados nos aços com 

nitrogênio e, conforme GRUJICIC et al (1989), ocone tanto em altas como em 

baixas temperaturas, mesmo para quantidades pequenas de nitrogênio. 

Porém, a causa da alteração no comportamento das discordâncias 

devido à presença de nitrogênio é motivo de controvérsias. Para alguns 

autores, como SCHRAMM & REED (1975), STOLTZ & VANDER SANDE 

(1980), DEGALLAIX et al (1986) e MÜLLNER et al (1993), a alteração é 

causada pela diminuição da energia de falha de empilhamento, devido à 

presença de nitrogênio, levando à fonnação de wna estrutura de discordâncias 

de baixa energia e, consequentemente, aumentando a taxa de encruamento. 

Entretanto, medidas da energia de falha de empilhamento, utilizando as 

técnicas de microscopia eletrônica de transmissão e difi:actometria por raio-X, 

foram realizadas por vários autores, como relatado por T AKEMOTO et al 

( 1986), e mostraram que a influência do nitrogênio na energia de falha de 

empilhamento é insignificante e, portanto, não pode ser a causa da mudança no 

ananjo das discordâncias. Resultado semelhante foi obtido por VOGT et ai 

(1993). 

SWANN8 e DOUGLASS9 apud TAKEMOTO et al (1986), sugerem 

que por causa da sua afinidade com o cromo, o nitrogênio introduz um an·anjo 

a curta distância, denominada zona "SRO", onde as discordâncias móveis vão 

se empilhando. Com o aumento da densidade de discordâncias, a tensão 

intema awnenta, podendo tomar maior do que a resistência da zona "SRO" 

8 SWANN, P.R. Corrosion, 19, p. 102, 1963 apud TAKEMOTO, T. et a/. E.!Ject ofnilrogen on /ow 
c_vcle fatigue behm,ior o.f austenilic slain/ess stee/. Transactio11s ofthe lro11 a11d Steellllslitute 
of Japan, v.26, 11.4, p. 337-44, 1986. 

9 DOVGI.ASS, D.L. ela/. Corrosio11, 20, 1 5t, 1964 apud TAKEMOTO, T. et a/. Ej)êct of11itroge11 
on low c_vcle fatigue behm,ior of austenitic stai11/ess stee/. Tra11sac/io11s ofthe Jro11 a11d Steel 
illslilu/e of Japa11, v.26, 11.4, p. 337-4./, 1986. 
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contra o deslocamento das discordâncias. Nestas condições, as discordâncias 

conseguem atravessar a zona e continuar se movimentando nos seus planos de 

deslizamento, sem ocorrência de deslizamento transversal ("cross-slip"), 

resultando, assim, numa defonnação mais planar. A natureza exata deste 

ananjo não é totalmente conhecida e um modelo da interação entre o cromo e 

o nitrogênio foi apresentado por GRUJICIC et al (1989). 

Alguns autores, como T AILLARD & FOCT ( 1989), tem considerado os 

dois mecanismos, diminuição da energia de empilhamento e o arranjo 

promovido pela interação entre o cromo e o nitrogênio, como a causa da 

defmmação planar. 

Refino de grão é outro mecanismo de endurecimento dos aços Cr-Mn

N. Segundo PICKERING (1978), ao contrátio dos aços inmcidáveis 

austeníticos sem nitrogênio, a influência do tamanho de grão no limite de 

escoamento das ligas com alto teor de nitrogênio é grande e pode ser descrita 

segundo a relação de Haii-Petch, SE = si+ KEd-
112

' onde, SE é o limite de 

escoamento, Si é a tensão de atrito oposto ao movimento das discordâncias, d é 

o diâmetro de grão e KE é uma constante do material. 

Segundo UGGOWITZER & SPEIDEL (1991), o coeficiente do 

tamanho de grão, KE, é bastante afetado pelo teor de nitrogênio e pela 

temperatura, como pode ser observado na figura 10. Quanto maior o teor de 

nitrogênio, maior o valor de KE. Para baixas temperaturas, KE é maior e a 

influência do nitrogênio é mais acentuada. Em altas temperaturas, o efeito do 

nitrogênio diminui e desaparece a aproximadamente 550°C. 

DEGALLAIX et al (1986) atribue o aumento no valor de KE ao 

aumento na densidade de macias promovido pelo nitrogênio, o qual é 

explicado pelo abaixamento na energia de falha de empilhamento. Segundo o 

autor, aços AISI 316 com baixo teor de nitrogênio apresentam uma baixa 

densidade de macias, mas um grande aumento na densidade de macias é 

observado com o aumento no teor de nitrogênio. GA VRILJUK et ai ( 1989) 
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consideram a influência do nitrogênio como um resultado da alteração na 

transferência de deformação através dos contornos de grãos, os quais contém 

segregação de átomos de nitrogênio. Com o deslizamento planar das 

discordâncias, promovido pelo nitrogênio, a eficiência dos contornos de grãos 

em obstruir o deslizamento das discordâncias é awnentada, como relatado por 

UGGOWITZER & HARZENMOSER (1989). 
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FIGURA I O - Influência do teor de nitrogênio e da temperatura no valor de 

KE, UGGOWITZER & SPEIDEL (1991). 

Defom1ação a frio é uma manerra bastante efetiva de aumentar a 

resistência dos aços inoxidáveis austeníticos em geral. Entretanto, a 

defonnação a frio pode induzir a fonnação da martensita, o que acarretaria um 

prejuízo nas propriedades de ductilidade, resistência à corrosão e no 

comportamento não magnético. Porém, como o nitrogênio é um estabilizador 

da austenita, aços inoxidáveis com alto teor de nitrogênio possuem a vantagem 

de poderem ser deformados sem a consequente transformação martensítica 

induzida pela deformação e, assim, permanecendo não magnético. Entretanto, 
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segundo SPEIDEL (1989), a deformação a frio causa uma grande redução na 

tenacidade à fratura dos aços Cr-Mn-N. 

Os aços com nitrogênio também apresentam alta capacidade de 

encruamento. Segundo UGGOWITZER & SPEIDEL (1991), aços com maior 

teor de nitrogênio exibem maior endmecimento por deformação em relação 

aos aços com baixos teores de nitrogênio, como pode ser observado na figma 

11, que apresenta a influência da defonnação a frio na resistência de aços do 

sistema Cr-Ni e Cr-Mn, em função do teor de nitrogênio. 
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FIGURA 11 -Influência do teor de nitrogênio e da deformação a frio no limite 

de escoamento, UGGOWITZER & SPEIDEL (1991). 

Segundo UGGOWITZER & HARZENMOSER ( 1989) e 

UGGOWITZER & SPEIDEL (1991), o aumento no encruamento é devido à 

baixa energia de falha de empilhamento causada pelo nitrogênio. Nestas 

condições a ocoiTência de fenômenos, como escoiTegamento transversal, 

escalagem e recuperação dinâmica são dificultados. A deformação plástica dos 
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aços inoxidáveis austeníticos ligados com nitrogênio, não somente produz 

interações de discordâncias estáveis, mas também, após grandes defonnações, 

macias de defonnações muito finas na direção { 111}. Assim, um aumento na 

deformação resulta em um aumento na densidade de discordâncias e de 

macias, ambos fatores contribuindo para o alto limite de escoamento 

observado nas ligas deformadas. 

A alta capacidade de encruamento dos aços inoxidáveis austeníticos do 

sistema Cr-Mn-N é também atribuída à presença de manganês e cromo. 

Segundo LENEL & KNOTT (1987), a presença de altos teores de cromo e 

principalmente de manganês, causam uma alta densidade de falhas de 

empilhamento, promovida pela diminuição da energia de falha de 

empilhamento. Os aços austeníticos Cr-Mn-N apresentam uma alta densidade 

de falha de empilhamento. Altos níveis de falha de empilhamento aumentam 

as características de encruamento e são encontrados nos aços com alto 

encruamento, como os aços ao manganês Hadfield. 

Os aços inoxidáveis austeníticos com nitrogênio, defonnados a frio, 

podem também ser endmecidos por envelhecimento na faixa de temperatura de 

300 a 600°C, com um grande aumento na resistência. Segundo GA VRILJUK 

et al 10 apud UGGOWITZER & SPEIDEL (1991), o endurecimento por 

envelhecimento pode ser explicado devido à interação química entre os átomos 

de nitrogênio e as discordâncias. A interação química é detenninada pelo 

aumento da solubilidade do nitrogênio nas falhas de empilhamento. Os átomos 

de nitrogênio segregados nas falhas de empilhamento reduzem a energia de 

falha de empilhamento, levando a wna maior separação das discordâncias 

parciais e, portanto, reduzindo a energia de todo o arranjo de discordâncias. 

Assim, a segregação de nitrogênio nas falhas de empilhamento, denominada de 

"atmosfera de Suzuki", travam as discordâncias. 

10 GAVRIJUK, V.G. e/ a/. Proc. 2nd In/. Coll( High Nilrogen Steeels, ocl, /990, Aachen, Stahl & 
Eisen, 100, apud UGGOW1TZER. P.J.; SPEIDEL, M.O. Ultrahigh strenglh Cr-Mn-N steels, 
In: CONFERENCE ON STAINLESS STEELS 91, Tokyo, Japan. Proceedings. v. I. p.762-70, 
1991. 
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Na temperatura ambiente, os átomos de nitrogênio são mais ou menos 

imóveis. As discordâncias geradas durante a deformação a frio não são 

travadas e, portanto, são ainda móveis. Após o envelhecimento, a atmosfera de 

Suzuki é formada, levando a um forte travamento das discordâncias. Estas 

discordâncias travadas atuam como barreiras contra subsequentes 

deformações, resultando nwn aumento da resistência. A formação da 

atmosfera de nitrogênio foi observada por GA VRILJUK et ai (1989). Em 

temperaturas acima de 600°C ocorre a precipitação de nitretos, resultando em 

wna diminuição no travamento das discordâncias e uma correspondente 

diminuição na resistência. Esta precipitação de nitretos do tipo Cr2N foi 

obsetvada por UGGOWITZER & SPEIDEL (1991). 

Nem todos os aços inoxidáveis austeruticos do sistema Fe-Cr-Mn-N 

utilizam todos esses mecanismos de endurecimento. Porém, segundo 

UGGOWITZER & SPEIDEL (1991), a otimização destes mecanismos pode 

produzir aços de ultra-alta resistência com limite de escoamento maior do que 

3 GPa. As várias vantagens desses aços tem ampliado bastante seu campo de 

aplicação, e muitos campos ainda estão em pesquisas. 

2.3.6 - AÇOS PARA CONFECÇÃO DE COLARES PARA PERFU

RAÇÕES 

Colares para perfurações são feitos de tubos de parede grossa e são 

utilizados na perfuração de poços de óleo e gás. Os principais requisitos são 

alta resistência mecânica, baixa permeabilidade magnética e alguma resistência 

à corrosão, todas ao menor custo possível. Os aços inoxidáveis austeruticos do 

sistema Cr-Mn-N são ideais para satisfazer estas condições. 

Os aços Cr-Mn-N usados para colares geralmente possuem limite de 

escoamento variando de 750 a 850 MPa e limite de resistência variando de 850 

a 950 MPa e são, geralmente, utilizados na condição de forjado a momo, 
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seguido de resfriamento rápido. Segundo P ANZENBÚCK et al ( 1990), nestas 

condições os mecanismos de endmecimento dominantes são o endurecimento 

por solução sólida intersticial, promovido principalmente pelo alto teor de 

nitrogênio, e endmecimento por deformação, promovido pelo trabalho 

te1momecânico. Uma comparação com os aços Cr-Mn-N solubilizados, os 

quais possuem limite de escoamento de aproximadamente 400 MPa, permite 

vizualizar a notável influência do trabalho a frio. Por causa da alta taxa de 

encruamento desses aços, devido principalmente ao alto teor de manganês, o 

trabalho a frio pode ser mantido baixo em relação aos outros aços para obter 

altas resistências. 

2.4- COMPORTAMENTO TENSÃO-DEFORMAÇÃO MONOTÔ

NICA DOS METAIS 

O ensato de tração fornece infmmações básicas da resistência dos 

metais. No ensaio de tração, um corpo de prova padronizado é submetido a um 

canegamento axial monotônico, que aumenta continuamente, enquanto o 

alongamento do corpo de prova é medido. A curva tensão-defonnação 

convencional, também denominada curva tensão-deformação de engenharia, é 

construída a partir dos valores de carga e alongamento, figura 12. A tensão e a 

deformação registradas na curva tensão-deformação são calculadas segundo as 

equações ( 6) e (7), respectivamente. Os parâmetros geralmente determinados 

em ensaio de tração são os limites de escoamento (SE) e de resistência (SR), o 

alongamento e a redução de área (RA). 

(6) 
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onde S é a tensão convencional ou de engenhruia, P é a cru·ga aplicada e Ao é a 

área de seção transversal inicial, medida antes do ensaio. 

~1 1-10 e= - =--
lo lo 

(7) 

onde ~ é a defonnação convencional ou de engenharia, Li1 é a variação no 

comprimento da seção útil do corpo de prova (I - 10), 10 é o comprimento inicial 

da seção útil do corpo de prova e l é o comptimento da seção útil defmmada . 
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FIGURA 12 - Curva tensão-deformação convencional. 

2.4.1 - COMPORTAMENTO TENSÃO-DEFORMAÇÃO REAL 

Por questão de simplificação as grandezas de engenharia normalmente 

utilizrun os valores das medidas iniciais dos corpos de prova. Entretanto, 

devido às alterações da área de seção transversal durante a deformação, a 

tensão real ou verdadeira é diferente da tensão convencional. Em tração, a 
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tensão real é maior, e em compressão, é menor do que a tensão convencional. 

A tensão real é deflnida segundo a equação (8). Similarmente, a deformação 

real ou verdadeira é diferente da convencional. Até o início da estricção do 

corpo de prova, a defmmação real é baseada no comprimento instantâneo da 

seção útil e defmida segundo a equação (9). 

p 
cr=-

A 
(8) 

onde a é a tensão real ou verdadeira, P é a carga aplicada e A é a área 

instantânea da seção transversal útil do corpo de prova. 

ê = f~=ln-1 
lo 1 lo 

(9) 

onde E é a defonnação real ou verdadeira, 10 é o comprimento inicial da seção 

útil, figura 13, e l é o comprimento instantâneo. 

A 

T 
lo 

l_ 

(a) (b) 

FIGURA 13- Dimensões do corpo de prova (a) iniciais e (b) instantâneas. 

Quando a tensão e a deformação de engenharia são corrigidos a seus 

valores reais e registradas em gráflco, a aparência da curva tensão-deformação 
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se modifica, como mostrado na figma 14. A deformação convencional é 

relacionada com a deformação real conforme a equação ( 1 0), enquanto que a 

tensão convencional é relacionada com a tensão real, segundo a equação ( 11 ). 

s=ln (1+e) 

cr = S(1+e) ç 
I 1 

(10) 

(11) 

As relações ( 1 O) e ( 11) são válidas apenas dmante a defonnação 

uniforme, ou seja, antes da estricção do corpo de prova. Após a estricção, a 

tensão real precisa ser calculada utilizando as medidas atuais de carga e área 

da seção transversal instantâneas, conforme a equação (8), e a deformação real 

pode ser calculada utilizando a equação (12). 

s = 2ln (D0 /D) (12) 

onde Do é o diâmetro inicial da seção útil do corpo de prova e D é o diâmetro 

instantâneo da seção útil do corpo de prova. 
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curva cr - s 

ESTRICÇÃO 
(SR) 

curva s -e 
.----- de engenharia 

~- FRATURA 

DEFORMAÇÃO DE ~NGENHARIA, e 
DEFORMAÇAO REAL, ê 

FIGURA 14- Cmvas tensão-defmmação real e de engenharia para wn aço de 

baixo carbono. 
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A tensão de fratura real e a ductilidade à fratura real são duas grandezas 

importantes obtidas no ponto de fratura, mostrado na figura 14. A tensão de 

fratura real corresponde à maior tensão real suportada pelo corpo de prova, e é 

calculada dividindo a carga de fratura pela área fmal, medida após o ténnino 

do ensaio, segundo a equação (13). A ductilidade à fratura real conesponde à 

deformação real na fratura e é calculada segundo a equação (14). 

(13) 

onde crr é a tensão de fratura real, Pré a carga de fratura e Ar é a área fmal da 

seção transversal útil do corpo de prova, medida após o ténnino do ensaio. 

e r= m(AoJ = 21n(DoJ = tn( 1 ) 
Ar De 1- RA 

(14) 

onde: RA = (A 0 ;o A r J = redução de área. 

2.4.2 - RELAÇÃO TENSÃO-DEFORMAÇÃO REAL 

A deformação real total ( ~::,) em um ensaio de tração pode ser separada 

em duas componentes, uma de deformação elástica ( Ee), que é recuperada após 

o descarregamento, e outra de deformação plástica (ep). que não é recuperada 

no descarregamento, como ilustrado na figura 15 e equação (15). Para muitos 

metais, na região de deformação plástica uniforme, a relação entre a tensão 

real e a deformação plástica real pode ser representada pela equação( 16). 

(15) 
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(16) 

onde K é denominado coeficiente de resistência e !! é denominado expoente de 

encruamento. 

b 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

Deformação, c 

FIGURA 15- Ilustração das componentes da deformação total. 

O gráfico bilogarítmico da tensão real em função da defonnação 

plástica real até a carga máxima resulta numa reta, como mostrado na figura 

16, se a equação ( 16) for válida para o determinado metal. A inclinação linear 

da reta é o valor de n, e K é a tensão real quando E = 1. Segundo DIETER 

( 1981 a), para a maioria dos metais, o valor de n varia de O, 1 O a 0,50. 

Entretanto, nem todos os metais se compmtam de forma linear no 

gráfico In a - In E P, o que suscita dúvidas com relação à universalidade da 

relação descrita na equação ( 16). Segundo DIETER (1981a), uma vruiação 

desta relação, bastante utilizada, é a equação de Ludwik: 
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(17) 

onde cr0 é o limite de escoamento, e K e n são as mesmas constantes da 

equação (16). 
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FIGURA 16- Deformação plástica real em função da tensão real , coordenadas 

bilogarítmicas. 

Detivando a equação ( 17) obtém-se: 

dcr = nKE (n- 1) 

dE p p 
(18) 

onde dcr é a taxa de encruamento. Quando a equação ( 18) é registrada em 
dEp 

escala bilogarítrnica, como mostrada na figura 17, obtem-se novamente uma 

reta, e os valores de n e K podem ser detenninados. 
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FIGURA 17 - Taxa de deformação em função da deformação plástica real, 

MONTEIRO & REED-HILL (1972). 

2.5- FADIGA DOS METAIS 
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É reconhecido, desde 1830, que um metal submetido a wn 

canegamento cíclico ou flutuante pode fraturar, mesmo se os rúveis de tensões 

aplicados são menores do que o limite de escoamento. A utilização da curva S

log N (tensão em função do logaritmo do número de ciclos para fraturar) foi o 

primeiro método desenvolvido para entender e quantificar o processo de 

fadiga, e ainda é bastante utilizado em aplicações onde a tensão cíclica atuante 

é menor do que o limite de escoamento do material e o n(unero de ciclos para 

fraturar é grande. A utilização da curva S-log N, também denominada S-N, 

fornece bons resultados dentro da área do processo de fadiga conhecido como 

fadiga de alto ciclo. Porém, na região de baixo ciclo, onde as defonnações 

aplicadas apresentam uma grande componente de deformação plástica, a 

utilização da curva S-N toma difícil a interpretação dos resultados. Nesta 
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região, denominada de fadiga de baixo ciclo, wna metodologia baseada no 

controle da defonnação fornece melhores resultados. 

2.5.1- ASPECTOS MICROSCÓPICOS DA FADIGA 

Segundo PROVAN & ZHAI (199la), em uma grande quantidade de 

aplicações, a vida total (N) de mn componente submetido a mn carregamento 

cíclico pode ser considerada composta de duas partes: a vida necessária para 

iniciar a trinca (Ni) e a vida necessária para a sua propagação até a fratura 

rápida (Np): 

(19) 

Para níveis baixos de tensão ou deformação a fase de nucleação da 

trinca pode durar mais de 90% da vida total do corpo de prova, segundo 

PROVAN & ZHAI (199lb). Quando os níveis de tensão ou defonnação são 

altos, a nucleação da trinca ocorre rapidamente, e a fase de propagação passa a 

ocupar a maior parte da vida total. 

Apesar de, em alguns casos, a fase de nucleação contribuir 

significantemente na vida total, os mecanismos fundamentais do processo de 

nucleação e, consequentemente, os métodos analíticos para descrevê-los não 

são totalmente conhecidos. Até o presente, não existe nenhuma lei empírica 

'{ para descrever completamente a nucleação, nem mesmo um concenso para 

. uma definição precisa deste processo. Na última década, com o 

desenvolvimento de uma nova área no estudo dos mecanismos de fadiga, 

denominado "trincas curtas", alguns avanços foram obtidos no estudo dos 

mecanismos de nucleação de trincas por fadiga, como relatado nos trabalhos 

de PROVAN & ZHAI (199la, 199lb). 
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2.5.1.1- NUCLEAÇÃO DE TRINCA POR FADIGA 

A nucleação de trinca por fadiga geralmente ocorre na superfície de um 

componente ou corpo de prova submetido a carregamentos cíclicos. A 

nucleação na superfície é facilitada pelo fato dos grão superficiais estarem 

menos sustentados mutuamente do que os grãos do interior e, assim, a 

defonnação plástica localizada e o rompimento das ligações atômicas podem 

ocorrer mais facilmente. Também, a tensão é geralmente máxima na 

superfície, uma vez que esta pode apresentar defeitos, como riscos de 

usmagem, entalhes, corrosão localizada, etc., que funcionam como 

concentradores de tensão. 

Os mecanismos de nucleação de trinca por fadiga dependem da 

estrutura do material, tipo de carregamento, temperatura, ambiente, etc. 

Pesquisas anteriores têm mostrado que a nucleação está relacionada com a 

deformação plástica alternada, característica do processo de fadiga, isto é, com 
·' 

os movimentos de ida e retomo das discordâncias nos planos de 

escorregamento dos cristais metálicos. Sob carregamento cíclico, a direção da 

deformação se alterna várias vezes, produzindo linhas de escorregamento que 

aparecem na superfície do material. 

O deslizamento das discordâncias ocorre tanto em carregamento cíclico 

como no monotônico. Quando a deformação é monotônica, as linhas de 

escorregamento que aparecem na superfície do cristal têm wna topografia 

relativamente simples, como apresentado na figura l8(a). Sob carregamento 

cíclico, as linhas de escorregamento se agrupam, formando bandas de 

deslizamento. Neste caso, a topografia da superfície é mais complexa, 

apresentando a formação de intrusões e extrusões, como mostrado na figura 

18(b ). Dois mecanismos diferentes para a formação de extrusões e intrusões 

foram proposto por Cottrell & Hull e por W. A. Wood, e descritos por 

DIETER (198la). As trincas por fadiga desenvolvem-se, então, nas intrusões 

que são excelentes concentradores de tensão. 
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FIGURA 18- Linhas de escorregamento em metais dúcteis submetidos a 

carregamento (a) monotônico e (b) cíclico, REED-HILL (1982a). 
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Porém, é geralmente observado que a fonnação das bandas de 

deslizamento, com a consequente fonnação das intrusões, não é o único 

mecanismo responsável pela nucleação da trinca. Segundo GROSSKREUTZ 

(1972), a nucleação pode ocorrer também em interfaces, tais como nas 

inclusões, contornos de grãos ou ainda nos contornos das maclas. A nucleação 

de trinca nos contornos de grão ocorre pela quebra das ligações atômicas mais 

fracas dos contornos de grão, devido à excessiva defonnação plástica. 

A nucleação de trinca por fadiga nos contornos das maclas é wn 

fenômeno inesperado, wna vez que estes contornos possuem menor energia do 

que os contornos de grãos. Porém, este fenômeno é observado em vários 

metais cúbicos de face centrada, como por exemplo os aços inoxidáveis 

austeníticos, como reportado nos trabalhos de KAN AZA W A et al ( 1981) e 

HEINZ & NEUMANN (1990). KANAZAWA et al (1981) observaram que, 

apesar das trincas nuclearem nos contornos das macias na superficie do corpo 
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de prova, elas não crescem no mesmo plano, mas desviam deles quando se 

propagam para dentro do material. Assim, a nucleação de trinca nos contornos 

das macias pode ser observada quando se examina a superfície do corpo de 

prova, mas não pode ser observada quando se examina a secção transversal. 

Segundo HEINZ & NEUMANN ( 1990), os contornos das macias são os 

núcleos mais importantes para a nucleação de trinca nos metais cúbicos de 

face centrada, principalmente em ensaios de fadiga de alto ciclo. Em ensaios 

de baixo ciclo, as tensões são suficientemente altas para também iniciarem a 

trinca em outros núcleos. Para os autores, a nucleação nos contornos das 

macias ocoiTe por dois motivos: a) a anisotropia elástica, devido à presença 

das macias, causa uma concentração de tensão que fortalece os contornos de 

grãos contra o escoiTegamento das discordâncias; h) os contornos das macias 

funcionam como planos favoráveis de deslizamento, de modo que as 

discordâncias podem deslizar sobre estes planos a grandes distâncias, sob 

influência da concentração de tensão citada no item a). Isto causa uma 

defonnação concentrada maior nos contornos das macias em relação aos 

contornos de grãos. 

Uma vez nucleada, a tlinca tende a crescer. Este crescimento é muito 

pequeno, geralmente da ordem de vários grãos. Segw1do Forsyth, como 

descrito por FUCHS & STEPHENS (1980a), a nucleação e o crescimento 

inicial de trincas é controlado pela máxima tensão de cisalhamento, e ocorrem 

nos planos onde a tensão de cisalhamento aplicada é máxima, 

aproximadamente 45° em relação à direção da carga aplicada. Forsyth 

denominou esta fase de nucleação e crescimento inicial, de estágio I e 

diferenciou do estágio II, onde as trincas propagam em um plano perpendicular 

à máxima tensão de tração, como mosu·ado na figura 19. 

A microestrutura do material tem grande influência no estágio I de 

nucleação e crescimento de trinca por fadiga. GROSSREUTZ (1972) fez uma 

avaliação da influência da microestrut:ura na nucleação. Microestmturas com 

poucas inclusões, ausência de contornos de grãos e com capacidade de inibir 
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ou homogeneizar o escorregamento superficial, possuem melhor resistência à 

nucleação de trinca. Atualmente algumas técnicas são utilizadas, com sucesso, 

com o objetivo de inibir o deslizamento superficial, tais como a introdução de 

tensões residuais de compressão na superficie do material e também alguns 

tipos de recobrimento superficial, desde que não ocorra formação de trincas no 

revestimento, durante o carregamento cíclico. Apesar de não poder ser 

classificado como "microestrutura", o revestimento superficial representa um 

meio prático para controlar a nucleação de trinca, principalmente em ambiente 

agresstvo. 

t DIREÇÃO DE CARREGAMENTO 

SUPERFICIE LIVRE 

FIGURA 19 - Estágios I e li do crescimento de trinca por fadiga, FUCHS & 

STEPHENS (1980a). 

A ausência de escorregamento superficial não garante a ausência de 

trincas de fadiga. Inclusões, partículas de segunda fase, etc., podem ser 

núcleos de iniciação de trincas e, assim, reduzindo-se suas densidades, 

dificulta-se também a nucleação de trincas, especialmente na fadiga de alto 

ciclo. 

Os mecanismos do crescimento de trinca no estágio I ainda não são bem 

conhecidos. Os estudos de trincas curtas tem mostrado que o estágio I pode, 
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ainda, ser subdividido em nucleação e propagação de submicrotrincas e 

fonnação e propagação de microtrincas. Estes mecanismos foram explicados 

por PROVAN & ZHAI (1991a) e são apresentados a seguir. A figura 20 ilustra 

o modelo de nucleação e propagação de submicrottincas. 

a b 

/ 
.. .. . . 

c d 

FIGURA 20 - Modelo do estágio I de nucleação e propagação de 
submicrotrincas em um corpo de prova cilíndrico: (a) nucleação das 
submicrotrincas, (b, c) crescimento das submicrotrincas, ( d) formação da 
submicrotrinca, PROVAN & ZHAI (1991a). 

A figura 20(a) mostra várias submicrotrincas nucleadas ou em bandas 

de deslizan1ento ou em contornos de grãos, ocorrendo principalmente na 

superfície do corpo de prova. Estas submicrotrincas são menores do que o 

comprimento do contorno de grão ou do tamanho de grão que as contém. Elas 

podem nuclear num mesmo plano ou em planos diferentes, dependendo dos 

contornos de grãos e das bandas de deslizamento envolvidas. As 

submicrotrincas expandem-se rapidamente e de maneira independente, como 

mostrado na figura 20(b ). A nucleação ocorre principalmente ao longo de uma 

linha irregular, como ilustrado na figura 20( c), inclinada de aproximadamente 

45° em relação à direção de carregamento, o qual é característico do estágio I. 
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A propagação da microtrinca, ainda no estágio I, é uma continuação da 

nucleação da submicrotrinca, como ilustrado na figma 21. Segtmdo PROVAN 

& ZHAI ( 1991 a), próximo à transição do estágio I de propagação de 

microtrincas para o estágio 11 de propagação da trinca, a trinca possue a forma 

de "V", como ilustrado na figma 21(d). Também, como mostrado na figma 21, 

as micro trincas nem sempre iniciam no mesmo plano, e quando elas se juntam, 

aparecem linhas onduladas, que ajudam o reconhecimento do estágio I de 

propagação no exame fractográfico . 

a b 

c 

FIGURA 21 - Modelo da propagação de microtrinca no estágio I em um corpo 
de prova cilíndrico: (a) iniciação da micro trinca, (b) crescimento da 
microtrinca, (c, d) crescimento da micro trinca para dentro do material, 
PROVAN & ZHAI (1991a). 

Como ilustrado na figura 21(d), no estágio I, a microtrinca propaga em 

um plano que pode ser comparado com a superficie de um cone, cujo eixo é a 

própria direção de carregamento, intersectando a superficie livre, e com seu 

vértice formando o "V" na superfície da amostra. Finalmente, quando a trinca 

se aproxima da transição do estágio I para o estágio 11, o ângulo da micronllica 

superficial aumenta para um valor de 90°, o qual é característico do estágio 11 

de propagação. Durante a propagação da submicrotrinca, o perfil da trinca é 

longo e estreito e não possue a fmma semi-elíptica, figma 2l(a) e (b). A 

propagação da submicrotrinca no estágio I é bidimensional e ocorre 
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principalmente ao longo de mna linha. Durante a propagação da microtrinca, a 

trinca cresce mais para dentro do material e, assim, vai adquirindo a fmma 

semi-elíptica, figura 2l(c ) e (d). Assim, a propagação de microtrincas no 

estágio I é tridimensional e acontece ao longo de runa superfície cônica à 45° 

em relação à direção da carga aplicada. A alteração do perfil da trinca é runa 

medida do efeito da superficie, e é impmtante no estudo de nucleação e 

propagação de trincas curtas. 

A transição de submicrotrinca para microttinca representa runa 

condição limite, e é decisivo no processo de propagação da trinca. Se a 

microestrutura local não for favorável, a submicrotrinca pode não se propagar. 

Geralmente, muitas submicrotrincas não propagantes são encontradas na 

superficie do corpo de prova. 

2.5.1.2- PROPAGAÇÃO DE TRINCA POR FADIGA 

Segundo DUGGAN & BIRNE ( 1977), a tt·ansição do estágio I para o 

estágio II é geralmente considerado oconer devido à redução na relação da 

tensão de cisalhamento para a tensão de tração na ponta da ttinca, quando esta 

se move a partir dos grãos superficiais, onde prevalece o estado de tensão 

plana, para o interior, onde prevalece o estado de defonnação plana. Assim, 

enquanto o estágio I é govemado pela máxima tensão de cisalhamento, o 

estágio li é govemado pela máxima tensão de tração. 

A propagação de trinca por fadiga no estágio li é geralmente 

tt·ansgranular, embora os efeitos de temperatru·a elevada, ambiente conosivo e 

fases com contomos de grãos frágeis, podem modificar esta regra geral. A 

superfície de fratura do estágio li apresenta, frequentemente, a formação de 

esttias de propagação. Cada estria representa a posição sucessiva de uma 

) frente de ttinca que avança nwn plano normal ao da máxima tensão de tração e 

l é produzida dmante mn único ciclo de canegamento. 
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Segundo DIETER (1981a), o mecanismo mais aceito para a fmmação 

de estrias é aquele proposto por Laird e Smith, que envolve sucessivo 

anedondamento da trinca na fase de tração e reaguçamento dmante a fase de 

compressão, como mostrado na figma 22. Segundo GROSSKREUTZ ( 1972), 

geralmente a microestrutura tem pouco efeito sobre a propagação de trinca por 

fadiga quando a velocidade de propagação é alta, maior do que 1 ~m/ciclo . 

Esta falta da influência da microestrutura é devido às grandes deformações que 

oconem na ponta da trinca, diminuindo os efeitos das tensões residuais, 

discordâncias ancoradas e de pequenos precipitados de segunda fase. 

Entretanto, o efeito das inclusões podem ser significante a altas velocidades de 

propagação. 

~ 
(o) 

// =::!/ 
(d) '\" 

==-(e ) 

FIGURA 22- Processo plástico de anedondamento e reaguçamento da ponta 
da trinca para o estágio II de propagação de trinca por fadiga, segundo 

LAIRD 11 apud DIETER (198la). 

11 LAIRD. C. ASii\l Spec. Tech. Publ. 415, 1967, p.163 apud DIETER. G.E. (198 1 a). Metalurgia 
Mecânica. Trad. Antonio Sergio de Souza e Silva. 2 ed. Rio de Janeiro. Guanabara Dois, 
p.344-84. 
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2.5.2 - FADIGA DE ALTO CICLO 

A figura 23 apresenta alguns tipos de ciclos de tensão típicos em fadiga. 

A figura 23(a) ilustra um ciclo de tensão totalmente reverso na forma de uma 

onda senoidal. Esta é uma condição de canegamento idealizada, típica das 

condições encontradas em eixos operando com rotação constante, sem 

sobrecarga. Neste tipo de canegamento a tensão média é nula, pois a tensão 

máxima e mínima são iguais, mas de sinais opostos. A figura 23(b) ilustra uma 

situação mais geral onde as tensões máximas e mínimas não são iguais. A 

tensão mínima pode ser igual ou diferente de zero, sendo o canegamento 

denominado pulsante ou flutuante , respectivamente. A figura 23(c) ilustra um 

tipo de canegamento mais complexo, onde as tensões máximas e mínimas 

aplicadas são aleatórias. Este tipo de canegamento representa melhor as 

tensões cíclicas encontradas na prática. 

TRAÇÃO + 

TENSÃO 

COMPRESSÃO -

+ 

TENSÃO 

TEMPO 
(a) 

TEMPO 
(c) 

TEMPO 
( b) 

(a) TEIISÃO TOTALMEIITE REVERSA 

( b) TEIISÃO FLUTUANTE 

(c) TENSÃO ALEATÓRIA 

FIGURA 23 - Ciclos de tensão típicos em fadiga, SHIGLEY & MISCHKE 

( 1989). 

Os ensaios de fadiga de alto ciclo são geralmente realizados mantendo o 

ciclo de tensão constante, o qual pode também ter a forma triangular, 
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trapezoidal, etc. Um ciclo de tensão constante pode ser dividida em duas 

componentes: uma tensão média, Snl> e uma componente de tensão alternada, 

também denominada de amplitude de tensão, S8 • A tensão média é a média 

algébrica da tensão máxima e mínima em mn ciclo, confonne a equação (20). 

A amplitude de tensão, S8 , é a metade do intervalo total de tensão, Smax - Smin, 

segundo a equação (21). A tensão média é geralmente quantificada pela 

relação de tensões, R, confmme a equação (22). 

S = S max + S min 
111 2 

S = S max - S min 
a 2 

R = Smin 
Smax 

2.5.2.1 - CURVAS S-N 

(20) 

(21) 

(22) 

Por volta de 1871, o engenheiro alemão A. Wohler realizou a primeira 

investigação sistemática do comportamento à fadiga em eixos ferroviários, 

segundo manual da NCODE. Wohler realizou ensaios de fadiga em modelos 

de tamanho natural e em corpos de prova pequenos submetidos a 

canegamentos cíclicos de flexão, torção e tração-compressão, utilizando 

vários tipos de materiais. Os resultados foram registrados em tennos da tensão 

convencional em função do logaritmo do número de ciclos, o qual se tomou 

conhecido como curva S-N ou curva de Wohler. Tipicamente, a relação S-N é 

detenninada para um valor específico de tensão média, Snl> e de relação de 

tensões, R. 
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Muitas determinações das propriedades de fadiga foram realizadas em 

ensaios de flexão rotativa totalmente reverso, ou seja R = -1 . Atualmente, com 

o desenvolvimento das máquinas servo-hidráulicas, os ensaios de fadiga 

passaram a ser do tipo tração-compressão. O procedimento geralmente 

utilizado para determinar a curva S-N em laboratório é ensaiar o primeiro 

corpo de prova utilizando um nível alto de tensão, onde é esperado poucos 

ciclos para rompê-lo. Diminui-se, então, o nível de tensão para os próximos 

corpos de prova, até que um ou dois corpos de prova não se rompam até a 

aplicação de 107 ciclos. A maior tensão na qual o material não rompe até 107 

ciclos é geralmente considerada como sendo o limite de fadiga, Sr. 

Segundo SOUZA ( 1982), quando há necessidade de detenninar o limite 

de fadiga com grande precisão, alguns procedimentos mais complexos de 

análise e ensaios, como por exemplo o método da escada e o método probit, 

podem ser utilizados. Estes métodos determinam o valor médio e a variância 

do limite de fadiga, baseado em uma grande quantidade de corpos de prova, o 

que torna o ensaio bastante longo. Para materiais que não exibem o limite de 

fadiga, defme-se a resistência à fadiga como sendo a maior tensão na qual o 

corpo de prova rompe a wn determinado número de ciclos, geralmente entre 

107 e 108 ciclos. 

A curva S-N é geralmente determinada utilizando-se aproximadamente 

15 corpos de prova. A norma ASTM E739 (1991), recomenda a quantidade 

mínima de corpos de prova total e em cada nível de tensão ensaiado, em 

função do tipo de utilização dos resultados, resultados preliminares, 

fmalidades de pesquisa ou projeto, etc. Os resultados dos ensaios de fadiga 

de alto ciclo são geralmente apresentados como amplitude de tensão, Sa, ou 

intervalo de tensão, Smax - Smin. em função do logaritmo do número de ciclos, 

como mostrado na figma 24. A tensão pode também ser apresentada na forma 

de logaritmo. Os pontos da curva S-N conespondentes aos corpos de prova 

que romperam, são aproximados por mna reta que representa o valor médio 
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dos resultados. Os resultados dos corpos de prova que não romperam são 

utilizados para calcular o limite de fadiga. 

o 
lO 
f/) 

c: 
Q) ... 

Número de ciclos para fratura Nt (Log) 

FIGURA 24- Curvas de fadiga tipicas para metais fen·osos e não ferrosos, 

DIETER (I 98la). 

Geralmente, os resultados dos ensaios de fadiga apresentam um grande 

espalhamento, cujas causas podem ser divididas em três categorias principais: 

(1) confecção dos corpos de prova, (2) condições dos ensaios de fadiga e (3) 

heterogeneidade do material. As duas primeiras causas não são aceitáveis e 

suas influências sobre as propriedades de fadiga devem ser minirnizadas 

através da utilização de técnicas experimentais adequadas. 

As informações estatisticas sobre as propriedades de fadiga podem ser 

necessárias em diversos casos, como por exemplo quando se deseja comparar 

as propriedades de fadiga de diferentes opções de materiais que satisfazem as 

condições de projeto, ou verificar a influência de tratamentos ténnicos 

superficiais, não somente os valores médios, mas também estatisticamente. 

Assim, a determinação de níveis de confiança para menores probabilidades de 

falha, é necessária. A norma ASTM E739 (1991) fomece wna metodologia de 

análise estatistica para resultados de ensaios de fadiga realizados com controle 
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de carga ou deformação, para a região onde os resultados experimentais 

podem ser aproximados por uma reta. 

2.5.2.2- LIMITE DE FADIGA 

Alguns materiais, como por exemplo os aços, apresentam um limite de 

fadiga, que representa wn nível de tensão alternada abaixo do qual o material 

tem uma vida infmita, bem defmido. Muitos materiais não ferrosos não 

apresentam um limite de fadiga. Para os aços, o limite de fadiga é geralmente 

atribuído ao aprisionamento das discordâncias pelos átomos intersticiais de 

carbono e nitrogênio, causado pelo envelhecimento por deformação. As 

discordâncias, que inicialmente produzem deslizamento entre os planos 

cristalográficos, são subsequentemente presas pela migração dos átomos de 

carbono durante o envelhecimento, tendo portanto, seu movimento restringido, 

como relatado por DUGGAN & BYRNE (1977). Para um mesmo material, o 

{ litnite de fadiga depende do tamanho e forma do corpo prova, segundo BUI

/ QUOC & BIRON ( 1978) e SCHUL TZ & ZIEN (1979), do acabamento 

\ superficial, do tipo de carregamento, da temperatura de ensaio, ambiente, 

\ tensão média e concentração de tensões, segundo FUCHS & STEPHENS 

(1980a). 

Muitos reultados experimentais têm mostrado que microtrincas podem 

ser observadas em corpos de prova submetidos a tensões alternadas iguais ou 

próximas ao limite de fadiga do material. Baseados nestas observações, 

LUKAS & KLESNIL (1978) defmiram o limite de fadiga como um conjunto 

de condições sob os quais microtrincas já nucleadas podem-se propagar. 

Assim, o limite de fadiga pode ser considerado como um evento crítico, tanto 

do ponto de vista de nucleação como da propagação da trinca. Para a 

nucleação de uma trinca de tamanho crítico, a qual geralmente ocorre pela 

formação das bandas de deslizamento, é necessário que as amplitudes de 
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tensões e de deformações seJam supenores a um valor crítico. Uma vez 

nucleada, a propagação ocorrerá se a variação do fator de intensidade de 

tensão na frente da trinca, M<., equação (23), for suficiente para propagá-la. 

~K = ~S~.Y (23) 

onde ~S é a amplitude de tensão na frente da trinca, a é o tamanho da trinca e 

Y depende da geometria do componente e das condições de carregamento. 

Segundo BICEGO (1989), AL-SUGAIR (1992) e MARTIN-MEIZOSO 

(1993), para a região de fadiga de baixo ciclo, onde as deformações plásticas 

são grandes, as fases de iniciação e propagação também seguem o mesmo 

modelo descrito anteriormente, porém, a fase de propagação é melhor 

controlada pela variação da integral J cíclica, LV. 

~ ~ 

2.5.2.3 - INFLUENCIA DAS PROPRIEDADES MECANICAS NA 

CURVA S-N 

Após muitos anos de experiência, relações empíricas entre as 

propriedades de fadiga e as propriedades de tração foram desenvolvidas, 

principahnente para os aços. Estas relações não são baseadas profundamente 

na ciência. Entretanto, são ferramentas úteis para se avaliar o desempenho em 

fadiga dos materiais. Segundo SHIGLEY & MISCHKE (1989), tem-se 

verificado experimentahnente, para vários tipos de aços, ensaiados em fadiga 

com R = -1, que a relação entre a resistência à fadiga a 106 ciclos, S6, e o 

limite de resistência monotôn.ico, para corpos de prova não entalhados e 

polidos, pode ser equacionada segundo as equações (24) e (25). Também, 

segundo os mesmos autores, o limite de fadiga a 103 ciclos, S3, pode ser 

aproximado à 0,9SR. Assim, utilizando estas aproximações, wna curva S-N 

generalizada pode ser obtida para aços, conforme mostrado na figura 25. 
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(24) 

(25) 

FIGURA 25- Curva S-N generalizada para aços, SHIGLEY & MISCHKE 

(1989). 

O grau de conservadorismo das aproximações mostradas na figura 25, 

em relação aos resultados experimentais, é desconhecido. Segundo MISCHKE 

(1982), um método melhor é ajustar a reta S-N, passando pelos pontos 

(0,95SR, 1 03
) e (0,58SR, 1 06). 

2.5.3- FADIGA DE BAIXO CICLO 

A curva S-N é geralmente utilizada para estudar o comportamento à 

fadiga de materiais submetidos a carregamento cíclico com níveis de tensão 

abaixo do limite de escoamento. Nestas condições, a deformação plástica 

macroscópica é pequena ou não existe, e a vida à fadiga é geralmente longa, 

maior do que I 05 ciclos. Para estas condições a fadiga é denominada de alto 
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ciclo. Recentemente, os estudos de fadiga passaram a enfatizar o efeito da 

deformação plástica no acúmulo de danos, estabelecendo parâmetros que 

podem descrever quantitativamente os processos de fadiga. Este tipo de 

comportamento, onde a defonnação plástica cíclica é maior do que a 

deformação elástica é denominada de fadiga de baixo ciclo e mais 

recentemente de fadiga controlada por deformação. 

Os ensaios de fadiga de baixo ciclo são realizados com controle de 

defmmação e os resultados obtidos são registrados em gráficos como 

deformação em função do logaritmo do número de reversos. Em fadiga de 

baixo ciclo o número de reversos é utilizado preferencialmente em relação ao 

número de ciclos, e é igual a duas vezes o número de ciclos. Esta metodologia, 

denominada de defmmação-vida, é baseada na observação de que em muitos 

locais de concentração de tensão, tais como entalhes, o comportamento cíclico 

do material é muito mais controlado pela deformação do que pela tensão. Em 

concentradores de tensão, a deformação plástica pode oconer localizadamente. 

Porém, o material ao redor da zona deformada plasticamente permanece 

deformado elasticamente, restringindo o nível de deformação plástica no 

entalhe. Assin1, a deformação na raiz do entalhe é considerada ser controlada 

pela deformação. 

A caracterização do comportamento cíclico utilizando a curva 

deformação-vida assume uma igualdade entre os comportamentos cíclicos do 

material na raiz do entalhe e de corpos de prova sem entalhe, constmidos com 

o mesmo material e ensaiado sob controle de deformação. Assim, para uma 

dada sequência de canegamento, os danos provocados pelo canegamento 

cícliço no corpo de prova são considerados serem iguais aos provocados na 

raiz do entalhe sob o mesmo tipo de canegamento e, assim, suas vidas à fadiga 

são semelhantes. 

Para a utilização da cw-va deformação-vida, o comportamento tensão

deformação nos locais críticos de grande deformação plástica, como entalhes, 

precisa ser detenninado ou por métodos analíticos ou por métodos 
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experimentais. Procedimentos de análise de tensão, tais como modelagem por 

elemento finitos ou medidas experimentais da deformação, são geralmente 

necessários. Este comportamento precisa ainda ser confrontado com o 

comportamento tensão-deformação cíclico localizado, que é determinado 

ensaiando corpos de prova sem entalhes submetidos a carregamentos cíclicos 

semelhantes aos encontrados nos concentradores de tensão. Desta maneira, 

fenômenos cíclicos, tais como amolecimento ou endurecimento são levados 

em consideração. 

2.5.3.1 - COMPORTAMENTO CÍCLICO DOS METAIS 

As propriedades mecânicas de um metal podem ser bastante alteradas 

quando este está sob carregamento cíclico. Dependendo do estado inicial, 

temperado e revenido, recozido, normalizado, encruado, etc. , e das condições 

do ensaio, a resistência à deformação de um metal pode aumentar 

(endurecimento cíclico), diminuir (amolecimento cíclico) ou não se alterar 

(estabilidade cíclica). O an1olecimento cíclico é característico de metais 

trabalhados a frio e da maioria dos aços ensaiados com baixa amplitude de 

defonnações. O endurecimento cíclico é característico de metais recozidos, a 

maioria das ligas de alumínio e de aços temperados. 

Alguns metais podem também apresentar comportamento misto 

(amolecimento e endurecimento cíclico), dependendo da amplitude de 

deformação aplicada. Este comportamento é encontrado em aços inoxidáveis 

austeníticos convencionais com adição de nitrogênio, do tipo 304LN. Segundo 

RAMAN & P ADMANABHAN ( 1992), este tipo de aço sofre amolecimento 

cíclico para baixas amplitudes de deformações, <0,85%, e endurecimento 

cíclico, causado pela transformação da martensítica induzida pela deformação, 

para níveis maiores de deformações. 
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O comportamento cíclico do material pode ser facilmente observado 

quando se registra a amplitude de tensão em função do número de reversos, 

como mostrado na figura 26. Embora amolecimento ou endurecimento cíclico 

ocona, após um determinado número de cíclos a amplitude de tensão não mais 

vatia significantemente, permanecendo aproximadamente constante até a 

fratura do corpo de prova. Este estado é denominado estável e ocorre em 

aproximadamente 20 a 40% da vida total, segundo MITCHELL (1978). 

&.1.1 
o 
&.1.10 

0 1~ AMOLECIMENTO CÍCLICO 
=>z 
~ LLJ ENDURECIMENTO ciCLJCO 
...J~ ' 

~ " -~ CONOICAO DE ESTADO , 
Ni DE REVERSOS. 2 N ES TAC IONARIO 

FIGURA 26 - Resposta em tensão para ensaio sob controle de deformação, 

MITCHELL ( 1978). 

Porém, alguns materiais apresentam uma variação contínua da tensão 

até a fratura , sem que esta se estabilize. Nestes casos, o estado estável 

praticamente não existe, mas para efeitos de cálculos, considera-se como 

ocorrendo na metade da vida do corpo de prova, segundo RAO et ai ( 1985). 

Ainda, segundo RAO et al (1985), os melhores critérios para defmir a vida à 

fadiga de baixo ciclo de um corpo de prova são a formação da cúspide na 

porção compressiva da histerese tensão-deformação, ou a diminuição da 

tensão máxima de tração, de 20% em relação à tensão correspondente ao 

estado estável. 

A figura 27 apresenta um ciclo de tensão-deformação no estado estável, 

resultante de um ensaio de fadiga de baixo ciclo realizado com controle de 

deformação e amplitude de defonnação média zero (R = -1). A largura da 
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hlsterese é a deformação total aplicada no corpo de prova, ~E1 • A altura da 

histerese é a tensão total aplicada, ~cr. 

TENSÃO 
(MP a) 

FIGURA 27- Obtenção das deformações elástica e plástica a partir da 

hlsterese tensão-deformação estável. 

Para construir a curva tensão-deformação cíclica, conecta-se as pontas 

das histereses tensão-deformação estabilizadas obtidas para vários corpos de 

prova ensaiados em diferentes rúveis de amplitude de deformação, com 

controle de deformação, como mostrado na figura 28. Este é o método 

convencional para obter a curva tensão-deformação cíclica. A grande 

desvantagem deste método é a necessidade de ensaiar vários corpos de prova. 

Vários outros métodos foram desenvolvidos com o objetivo de construir a 

curva com apenas um único corpo de prova. 

A curva tensão-defmmação cíclica pode ser comparada diretamente 

com a curva tensão-deformação monotônica para avaliar quantitativamente as 
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alterações no comportamento mecânico devido ao canegamento cíclico, como 

ilustrado na figura 29. Assim como na curva tensão-deformação monotônica, 

considera-se que na curva cíclica a relação entre as amplitudes de tensão e de 

deformação plástica pode ser representada pela mesma função potencial: 

(26) 

onde cra é a amplitude de tensão no estado estável, medido na metade da vida 

da amostra, Ep é a amplitude de deformação plástica, K' é o coeficiente de 

resistência cíclica, e n' é o expoente de encruamento cíclico. 

o o 

HISTERESES ESTÁVEIS o 
03~------------~~ 

021-------,0'~ 

01 

CURVA TENSÃO-DEFORMAÇÃO CÍCLICA 

o 

FIGURA 28 - Constmção da curva tensão-deformação cíclica, rMITCHELL 
( 1978). 

Registrando as amplitudes de tensão e de deformação plástica em escala 

bilogarítrnica obtém-se uma reta, onde os valores de n' e K' podem ser 

determinados. Segundo MITCHELL ( 1978), o valor de n' varia entre O, 1 O e 

0,20. Em geral, metais com alto expoente de encruamento monotônico, n > 

O, 15, endurecem ciclicamente. Metais com baixo expoente de encruamento 
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monotônico, n < 0,15, amolecem ciclicamente. Outro método para determinar 

o comportamento cíclico foi proposto por SMITH et al 12 apud MITCHELL 

( 1978) e é baseado na relação entre o limite de resistência e o limite de 

escoamento: 

quando SR > 1,4, é esperado endurecimento cíclico~ 
SE 

quando S R < 1,2, é esperado amolecimento cíclico. 
SE 

onde SR é o limite de resistência, e SE é o limite de escoamento. Entre 1,2 e 1,4 

o metal é geralmente estável, mas pode endurecer ou amolecer ciclicamente. 
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·~ CURVAS 

M 

ffi COINCIDENTES 
.... 

DEFORMAÇÃO, 6 

(C) CICLICAMENTE ESTÁVEL 

(B) ENDURECIMENTO CiCLICO 

c 

DEFORMAÇÃO, B 

(D) COMPORTAMENTO MISTO 

FIGURA 29- Exemplo dos vários tipos de curvas tensão-deformação cíclicas, 
MITCHELL ( 1978). 

12 SM1TH, R.IV. et a/. Fatigue behaviour of Materiais under strain cycling in low and intennediate 
life range, NASA TN D-1574, NASA, apr., 1963 apud M1TCHELL, M.R. Fundamentais of 
modem fatigue a11a~vsisjor desig11. 111: ASM MATERIALS SCIENCE SEAHNAR, St. Louis, 14-
15 October, 1978. Fatigue a11d Microstructure. Metais Parlc, Ohio, ASM,l978, p.399. 
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2.5.3.2 - DETERMINAÇÃO DA CURVA TENSÃO-DEFORMA

ÇÃO CÍCLICA UTILIZANDO O MÉTODO DO PASSO 

INCREMENTAL 

Atualmente, existem vários métodos para detenninar as condições 

localizadas de tensão e deformação após o escoamento do material. Segundo 

PICKARD & KNOTT (1988), a análise de tensões elasto-plástica por 

elementos finitos é, provavelmente, a técnica disponível mais versátil. Porém, 

todas as metodologias existentes necessitam do conhecimento do 

comportamento tensão-deformação do material. Para uma análise aproximada, 

a curva tensão-deformação monotônica pode ser suficiente, mas sob 

carregamento cíclico, o matetial pode sofrer amolecimento ou endurecimento 

cíclico e, assim, para uma análise correta é necessálio conhecer a curva 

tensão-deformação cíclica do material. 

Para a detenninação da curva tensão-deformação cíclica, podem ser 

utilizados vários métodos, como o método convencional, que utiliza múltiplos 

corpos de prova, ("companion specimen test"), o método de múltiplos passos 

("multiple step test"), e o método do passo incrementai ("incrementai step 

testing"), descritos por PICKARD & KNOTT (1988) e POLÁK & HÁJEK 

(1991), mostrados esquematicamente na tabela 1. Todos estes métodos são 

aplicados somente a ensaios com deformações cíclicas totalmente reversas (R 

= - 1). 

No método de múltiplos corpos de prova, vários corpos de prova, cada 

um ensaiado a diferentes amplitudes de deformação, são ciciados até romper. 

Como mostrado na figura 29, a curva tensão-deformação cíclica é obtida 

conectando as pontas das histereses estáveis, na saturação se atingida, ou na 

metade da vida do corpo de prova. A quantidade de corpos de prova é 

geralmente grande e a duração dos ensaios é geralmente longa. 

No método de múltiplos passos, um único corpo de prova é submetido a 

diferentes níveis de deformação cíclica, geralmente defonnação plástica. 
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Inicialmente, o corpo de prova é submetido a deformações plásticas cíclicas 

com amplitudes constantes, até que um comportamento cíclico estável é 

atingido. Então, a amplitude de deformação é aumentada e o canegamento 

continua até que outro comportamento cíclico estável é novamente atingido. 

Este procedimento é repetido várias vezes até o smgimento de uma trinca de 

tamanho bem determinado. Se o comportamento cíclico do material se 

estabilizar com a aplicação de poucos ciclos, uma grande quantidade de 

informações pode ser obtida a partir de um único corpo de prova. Se, 

entretanto, o tempo de estabilização é longo, as vantagens sobre o ensaio de 

múltiplas amostras são pequenas. Segundo PICKARD & KNOTT ( 1988), o 

método de múltiplos passos é geralmente realizado com a amplitude de 

deformação aumentando, mas pode também ser realizado com amplitude de 

defonnação diminuindo. 

TABELA 1 - Métodos utilizados para detenninar as curvas tensão-deformação 

cíclica. 

TIPO DE ENSAIO FORMA DA ONDA 

Convencional - múltiplos corpos de '\AAAN\IV\AANW\1\:- FRAnP• 

prova 

Múltiplos passos- deformação 'NNt#VIV\lvVVWV\1\/VV\1 aumentando 

Múltiplos passos - deformação 
1\/\/V\/V'vVvVVVVV'wNI~~\· diminuindo 

Passo incrementai ~~AMN~MIIA!~Wv\J' 

No método do passo incrementai, um único corpo de prova é submetido 

a vários blocos de acréscimo e decréscimo de deformação, até que mn 

comportamento cíclico estável é atingido. Um bloco consiste de mn conjunto 

de deformações com amplitudes aumentando e diminuindo linearmente, a 



., 

66 

partir de zero até uma deformação máxima pré-detetminada. Na figura 30 pode 

ser visto um bloco de deformação, contendo 13 níveis de deformação, M = 13. 

A deformação aumenta com velocidade constante até atingir o 1 o nível de 

deformação máxima e1 , diminui para o nível e2, e assim por diante, até atingir 

a deformação máxima do bloco, emax = e13 = le14l. A seguir, as amplitudes de 

deformação diminuem até atingir o valor zero. Dentro de um bloco tem-se que: 

para i:::; M 

ei = (-1)i+
1
.(2M - i -l).emax/M para i > M 

o 
•<( 
<> <( 
:::::!: 
~ 
o 
u_ 
UJ 
o 

e25 

H+rr~-r~~~~~~--r-+-~~+-~~rH~-~ 

TEMPO 

e 26 

M = 13 

(27) 

(28) 

FIGURA 30- Bloco de acréscimos e decréscimos de defonnação utilizado 

para obtenção da curva tensão-deformação cíclica pelo método do passo 

incrementai. 
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Para cada bloco aplicado, é obtido um conjunto de histereses, conforme 

apresentado na figura 31. As histereses conespondentes aos acréscimos, figura 

3 1 (a), e decréscimos, figura 31 (b ), da deformação não são fechadas. Porém, 

quando todo bloco de deformação é aplicado ao corpo de prova, figura 31(c), 

obtém-se um conjunto de histereses fechadas. 

TEflsl.O 

(a) 

I I 

/ I I I 
I 

(c) 

TWSÂO 

j' 

' I 

(b) 

FIGURA 31 - Histereses tensão-deformação estáveis obtidas pelo método do 

passo incrementai. Quantidade de níveis M=13: (a) deformações aumentando, 

(b) defmmações diminuindo, ( c ) todo bloco aplicado. 



\I 

.. 

68 

As amplitudes de tensão, Sa, e de deformação, e3 , utilizadas para 

construir a curva tensão-deformação cíclica podem ser consideradas como 

sendo a metade das variações das tensões ou das defmmações, 

respectivamente, isto é: 

para i = 1, 2, ......... , 2M, (29) 

para i = 1, 2, ...... .. ,2M (30) 

onde So = s2M e eo = e2M· 

Nesta análise, denominada como análise da metade do bloco, M 

amplitudes de tensão e de defonnação são obtidas para a parte do bloco 

correspondente aos acréscimos da deformação e M amplitudes de tensão e de 

deformação são obtidas para a parte do bloco correspondente aos decréscimos 

da deformação. POLÁK & HÁJEK (1991) denominaram esta análise como 

"análise da metade do bloco" ("half-cycle analysis"). A letra m das equações 

(29) e (30) refere-se ao tipo de análise, metade do bloco. A amplitude de 

deformação plástica é obtida pela relação: 

(31) 

para i = 1, 2, ........ ,2M, onde E é o módulo de elasticidade. 

POLÁK & HÁJEK (1991) desenvolveram um novo método baseado na 

análise do bloco inteiro ("full cycle") para obtenção da cw-va tensão

defmmação cíclica. Nesta análise, as amplitudes de tensão e de defonnação 

são calculadas utilizando os valores extremos da tensão ou deformação, 

respectivamente, que formam a histerese fechada, considerando o conjunto de 

histerese total, figura 3l(c). Para um bloco com M níveis de defmmação, as 

histereses fechadas são formadas pelos pares com número serial (i, 2M-i+ 1), 
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para i= 1, 2, ......... , M. Por exemplo, na figura 30, onde M = 13, os pares dos 

extremos das defmmações que formam as histereses fechadas são (e,, e26), (e2, 

e25), ( e3, e24), ........ . , ( e13, e14). Assim, as amplitudes de tensão e defonnação 

podem ser calculadas usando as relações: 

para i = 1, 2, 3, .. ....... , M (32) 

para i = 1, 2, 3, ......... , M (33) 

A amplitude de deformação plástica é calculada utilizando a equação 

(31). A letra I das equações (32) e (33) refere-se ao tipo de análise, bloco 

inteiro. A análise da metade do bloco fornece o comportamento do material 

para a região de acréscimos e para a região de decréscimos de deformação, 

separadamente, enquanto que a análise do bloco inteiro mostra o 

comportamento médio do material dentro de um determinado bloco. Também, 

através desta última análise, obtém-se a curva tensão-deformação cíclica para 

as histereses fechadas, como ocone no método convencional utilizando vátios 

corpos de prova. 

Uma das principais desvantagens do método do passo incrementai é 

que, como o bloco de deformação aplicado é caracterizado por amplitudes de 

deformações variáveis, resultando em amplitude de tensões também vatiáveis, 

a curva tensão-deformação cíclica obtida por este método é diferente da curva 

tensão-deformação básica, como relatado nos traballios de POLÁK & HAJÉK 

(1991) e RAMAN & PADMANABHAN (1995). Segundo POLÁK & HAJÉK 

( 1991 ), a repetibilidade na obtenção das curvas tensão-deformação cíclica 

independe do número de níveis dentro do bloco, porém, para uma precisão 

satisfatória recomenda-se M > 20. A principal vantagem deste método é a 

possibilidade de obter a curva tensão-deformação cíclica utilizando um único 

corpo de prova, diminuindo o tempo de ensaio. O método pode também ser 

semi ou totalmente automatizado. 
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2.5.3.3- CURVA DEFORMAÇÃO-VIDA 

A pnmetra investigação sistemática do compmtamento à fadiga foi 

realizada por Wohler, por volta de 1871, em eixos ferroviários ensaiados em 

flexão rotativa. Desde então os dados de fadiga são geralmente apresentados 

na fmma de uma curva S3-logNr, denominada cw-va tensão-vida, onde Sa é a 

amplitude de tensão cíclica e Nr é o número de ciclos para falhar. Segundo 

MITCHELL ( 1978), por volta de 1900, Basquin mostrou que a relação tensão

vida pode ser linearizada, quando registrada usando coordenadas 

bilogarítrnicas e, assim, estabeleceu wna lei exponencial da fadiga. Esta 

relação pode ser expressa em termos da tensão verdadeira, como mostrado na 

equação (34) e figura 32. 

(34) 

onde cra é a amplitude de tensão real cíclica, cr f é o coeficiente de resistência à 

fadiga, 2N r é o número de reversos e 12 é o expoente de resistência à fadiga ou 

expoente de Basquin. 

O coeficiente de resistência à fadiga, cr f, e o expoente de resistência à 

fadiga, b, são propriedades de fadiga dos materiais. Segundo MITCHEL L 

( 1978), o valor de b varia entre -0,05 e -0, 12, e para muitos metais cr f é 

aproximadamente igual à tensão real na fratura, crr, detetminada no ensaio de 

tração. A equação de Basquin pode ser reescrita em tennos da amplitude de 

defmmação elástica: 

LlE e = CJ a = cr f ( 2 N f ) b 

2 E E 
(35) 

onde LlEe é a deformação total aplicada e E é o módulo de elasticidade. 



NÚMERO DE REVERSOS PARA FALHAR, 2Nt 
ESCALA LOGARITMICA 

FIGURA 32- Tensão verdadeira em função do número de reversos, escala 

bilogaritmica. 
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Segundo manual NCODE, por volta de 1950, Coffin e Manson 

propuseram independentemente que a amplitude de deformação plástica real 

pode ser relacionada com o número de reversos utilizando uma função 

exponencial do tipo: 

(36) 

onde Ó Ep /2 é a amplitude de defonnação plástica, E f é o coeficiente de 

ductilidade à fadiga e f é o expoente de ductilidade à fadiga. 

Em escala bilogarítmica, a relação acima é uma reta, como mostrado na 

figura 33. O coeficiente de ductilidade à fadiga, s f, e o expoente de 

ductilidade à fadiga, c, são também proptiedades de fadiga dos matetiais. 

Segundo MITCHEL (1978), para muitos metais, E f é aproximadamente igual 

à deformação real na fratura, Er, determinada no ensaio de tração. LUKAS & 

KLESNIL (1973) mostraram que a relação Coffin-Manson, equação (36), pode 
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ser aplicada para canegamento totalmente reverso independente se o ensaio 

for realizado com controle de defonnação ou de carga. 

NÚMERO DE REVERSOS PARA FALHAR. 2Nt 
ESCALA LOGARITMICA 

FIGURA 33- Amplitude de defonnação plástica em função do número de 

reversos, escala bilogarítmica. 

Confonne manual NCODE, mais recentemente, Morrow mostrou que a 

amplitude de defonnação total, que é a soma das componentes elástica e 

plástica, pode ser melhor relacionada à vida do material. A figura 34 ilustra 

esquematicamente a natureza da curva amplitude de defonnação total em 

função do número de reversos. Matematicamente, esta curva pode ser descrita 

somando as curvas componentes de Basquin e Coffm-Manson: 

.1Et .1Ee .1Ep cr[ ( )b , ( )c - = - - + --= - 2Nr +Er 2Nr 
2 2 2 E 

(37) 

A equação (3 7) é denominada relação defonnação-vida e é a base dos 

estudos de fadiga com controle de defonnação. Várias conclusões podem ser 

tiradas da curva defonnação-vida, mostrada na figura 34. Quando o número de 
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reversos é pequeno, menor do que 2N" que corresponde à vida à fadiga de 

transição onde b.se/2 = b.sp/2, a deformação plástica é muito maior do que a 

deformação elástica e a ductilidade do material controla o comportamento à 

fadiga. Nestas condições, o processo de fadiga é denominado de baixo ciclo. 

Para número de reversos grande, maior do que 2Nt. a defonnação elástica é 

maior do que a plástica, e a resistência à tração do material controla o 

comportamento à fadiga. O processo de fadiga é, então, denominado fadiga de 

alto ciclo. A transição da fadiga de baixo ciclo para a fadiga de alto ciclo 

ocorre geralmente entre 104 e 105 ciclos. 

~ 
w 
<l 

Ó<t: 
·<( ü <>-
~~ 
0:~ 
~<!) 
UJO 
Cl....J 

~~ 
wo 
Cl(/) 
=>UJ 
f-
::i 
a.. 

~ 

TOTAL= ELÁSTICA+ PLÁSTICA 

/ PLÁSTICA 

NÚMERO DE REVERSO? PARA FALHAR, 2Nf 
ESCALA LOGARITMICA 

FIGURA 34- Amplitude da defonnação em função do número de reversos, 

escala bilogaritmica. 

2.5.3.4- PREVISÃO DA VIDA À FADIGA AXIAL A PARTIR DAS 

PROPRIEDADES MONOTÔNICAS DE TRAÇÃO 

Vários métodos, baseados em resultados experimentais para uma grande 

quantidade de metais, foram desenvolvidos com o objetivo de estimar as 
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curvas deformação-vida, utilizando somente as propriedades monotônicas, tais 

como limite de resistência, redução de área e módulo de elasticidade. Os 

primeiros métodos surgiram há 30 anos atrás e, segundo BRENNAN (1994), 

ainda são bastante utilizados para se obter resultados preliminares das curvas 

E-N e S-N. MANSON (1965) propôs os métodos "correlação 4 pontos" e 

"inclinações universais" para estimar a curva E-N, composta de 

compmtamentos elástico e plástico que são linearizados quando graficados 

em escala bilogaritmica. Em 1977, SOCIE et al13 apud ONG (1993a) 

desenvolveram outro método, adequado principalmente para aço, denominado 

como "método de Socie et ai", por ONG (1993a), ou "método de Mitchell", 

por P ARK & SONG ( 1995). 

Segundo BRENNAN (1994), o método "inclinações universais", no 

qual as inclinações das retas elástica e plástica são consideradas constantes 

para todos os metais, é bastante utilizado por sua simplicidade e comprovação 

a muito diferentes tipos de metais. Entretanto, tem-se verificado que as curvas 

defmmação-vida estimadas por este método são muito conservativas em 

relação às obtidas experimentalmente, na região de alto ciclo, como relatado 

por P ARK & SONO (1995). Para melhorar este método, MURALIDHARAN 

& MANSON14 apud PARK & SONG (1995), em 1988, desenvolveram um 

novo método, denominado "método das inclinações universais modificado" . 

Recentemente, dois métodos diferentes foram desenvolvidos por BÀUMEL & 

SEEOER15 apud PARK & SONO (1995) e por ONO (1993b), este último 

denominado "correlação 4 pontos modificado". 

13 SOCJE, D.F. et ai. Fundamentais of modem fatigue analysis. Fracture conh·o/ program Repor/ 
11 o 26, Universi~v o.f 11/inois, USA, 1977 apud ONG, J.H. An e1•aluation o .f existing methods .for 
the prediclion o .f axial .fatigue life .from tensile data. Internalional Journal o .f Fatigue, v. 15, 
n.1, p. 13-9, 1993. 

14 MURAUDHARAN, U.; MANSON, S.S. Eng. Mater. Techno1., v.JJO, p.55, 1988. apud PARK, 
J.H. ; SONG, J.H. (1995). Detailed evaluation o.fmethods.for eslimation offatigue properties. 
lntemalional Journal o .f Fatigue. v. 17, n.5, p.365-73. 

15 BAUMEL, A . Jr.; SEEGER, T. Materiais data for cyclic loading. Supp/ement 1 'Elsevier Science 
Publishers, Amsterdam, 1990 apud PARK, J.H.; SONG, J .H. Detailed evalualion o.fmethods 
.for estimalion o .f .fatigue properties. lnternational Journal o .f Fatigue, v. 1 7, n.5, p. 365-7 3, 
1995. 
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Apesar da existência dos vários métodos desenvolvidos com a 

fmalidade de estimar as propriedades de fadiga, poucos t:raball1os os têm 

avaliado extensivamente, e os resultados obtidos são contraditórios. ONG 

( 1993 b) avaliou os três métodos geralmente utilizados, "conelação 4 pontos", 

"inclinações universais" e o "método de Socie et ai", e concluiu que os 

métodos "conelação 4 pontos" e "inclinações universais" fornecem os 

melliores resultados estimados. 

Mais recentemente, PARK & SONG (1995) avaliaram os seis métodos 

comentados acima, utilizando dados atuais de uma grande quantidade de 

materiais (138 materiais), incluindo aços comum, aços de baixo e alto teor de 

liga, e ligas de alwnínio e titânio. Analisando todos os materiais juntos, os 

autores concluíram que o método "inclinações universais modificado", o 

método de Baumel e Seeger e o método "correlação 4 pontos modificado", 

fomecem os melliores resultados. Entre eles, o método "inclinações universais 

modificado" fornece a mellior curva deformação-vida estimada e é 

recomendado, pelos autores, como o melhor método. Para usá-lo é necessário 

somente os valores do módulo de elasticidade (E), do limite de resistência (SR) 

e da redução de área (RA) obtidos em ensaio de tração. Entretanto, quando o 

valor da redução de área não é conhecido, o método de Baümel e Seeger pode 

ser utilizado como altemativa para obter resultados satisfatórios, uma vez que 

para utilizar este método são necessários somente os valores do limite de 

escoamento e do módulo de elasticidade. O método "correlação 4 pontos 

modificado", apesar de considerado um bom método para estimar a curva 

defonnação-vida, necessita da tensão real de fratura ( crr), cujo valor nem 

sempre é disporúvel na literatura. 

Analisando os materiais separadamente, PARK & SONG (1995) 

concluíram que para aço comum e para os aços de alto e baixo teor de liga, o 

método "inclinações universais modificado" fornece, ainda, os melhores 

resultados. Para aços comum e de alto teor de liga, o método de Baumel e 

Seeger também fornece bons resultados comparáveis ao método "inclinações 
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universais modificado". Porém, o método de Sacie et ai é o melhor para ligas 

de alumínio, enquanto que o método "con·elação 4 pontos modificado" é o 

melhor para as ligas de titânio. Todos os métodos comentados são descritos 

abaixo: 

a) CORRELAÇÃO 4 PONTOS: Neste método, os valores de a [ , b, E r e c da 

equação (3 7) são calculados utilizando 4 pontos, sendo 2 pontos localizados na 

curva elástica e 2 na curva plástica, como mostrado na figura 35. Todos os 

pontos são determinados utilizando somente as propriedades monotônicas. 
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CICLOS PARA FALHAR, Nf 

FIGURA 35 - Método conelação 4 pontos, MANSON (1965). 

O primeiro ponto é localizado na linha elástica à Y4 de ciclo com a 

ordenada (2,5ar/E), onde ar é a tensão real na fratma, obtida dividindo a carga 

no instante da fratura no ensaio de tração pela área final do corpo de prova, 

medida após a fratura, e E é o módulo de elasticidade. O outro ponto nesta 

linha é obtido a 106 ciclos com a ordenada (0,9SR/E), onde SR é o limite de 
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resistência convencional do material, isto é, carga máxima deflnida pela área 

inicial do corpo de prova. Na linha plástica, um ponto é determinado à 10 

1 3 
ciclos com a ordenada - D 74, onde D é o logruitmo da ductilidade do 

4 

material, defmido como In ( 1-RAr1
, onde RA é a redução de área. O segundo 

ponto na linha plástica é obtido à 104 ciclos com a ordenada [(0,0 132-

L1ce *)I 1, 91 ], onde l1cc • é a defmmação elástica à I 04 ciclos, como mostrado na 

flgura 35. Este ponto foi determinado a partir da observação de que as 

defmmações plástica e elástica à 104 ciclos estão relacionadas uma com a 

outra. Segundo MANSON & HIRSCHBERG16 apud MANSON (1965), a 

deformação total à 104 ciclo é aproximadrunente 1% para a maioria dos 

materiais. 

ONG (1993a) reorganizou o método na forma da equação (37): 

[
2,5( 1 + In{I I (I-RA)}]] log _ _.___-----'-----------'--"-

0,9 
b = - ---"'--------=---------::----= 

log( 1 I ( 4xl0
5

)] 

(38) 

onde RA é a redução de área. 

[ 
-2 ,_5S....:c:R'-'-( l_+ l_n I,__I/--'-(1_-_RA___:)_,__,) ]] 

' blog2+log crr E 
- = 0,5x10 

E 
(39) 

onde SR é o limite de resistência convencional 

c= _! log[0,0132 -L1E/] _ _! 10g{_!_[ln( 1 )J~ } 
3 1,91 3 4 1 - RA 

(40) 

16 MANSON, S.S.; HJRSCHBERG, M.H. Fatigue behaviour in strain cycling in the low and 
intermediate cycle range. In: BURKE, J.J. et a/, eds. Fatigue - An Jnterdisciplinm:v approach, 
Syracuse Universizv Press, p./33-73, 1964 apud MANSON, S. S. Fatigue: a complex subject
some simple approximations. Experimental Mechanics, ju~v. p./93-226, 1965. 
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onde l:lr.e* é a deformação elástica para 104 ciclos, dada pela equação: 

( 4) [-2 ,5----=S R...:...L[ 1_+ h___,_t { 1----'-/( 1_- RA-----'--!...1)} )] blog 4XIO +log 
* E 

~E e = 10 (41) 

1 [ 1 

3

] clog-+log -[ln{ll( I-RA) }}4 
1 20 4 

E f = 0,5X10 (42) 

Para aplicar este método é necessário conhecer a tensão de fratura real 

do material, crr. Porém, esta propriedade nem sempre é fornecida na literatura, 

e, portanto, uma aproximação adicional é algumas vezes necessária. Segundo 

MANSON (1965), uma boa aproximação, sugeiida por J.O' Brien, é: 

(43) 

onde D = ln (1-RAr' . 

O procedimento descrito anterionnente para estimar as propriedades de 

fadiga foi baseado nos resultados expeiimentais de 29 tipos de metais, 

incluindo aços, ligas de alumínio, titânio, magnésio, etc., cobrindo uma larga 

faixa de variáveis que pode afetar o comportamento à fadiga, tais como 

estrutura cristalina (CFC, CCC, HC), métodos de endurecimento 

(endurecimento por precipitação, endurecimento por encruamento, etc.), 

redução de área variando de 1 a 94%, limite de resistência vatiando de 110 a 

2750 Mpa, alta e baixa sensibilidade ao entalhe, caracteristicas de 

amolecimento e endurecimento cíclico, alta e baixa energia de falha de 

empilhatnento, etc. 

b) MÉTODO INCLINAÇÕES UNIVERSAIS: Baseado novamente nos 29 

tipos de metais, o "método inclinações universais" considera que as 

inclinações das curvas defonnação elástica-vida e deformação plástica-vida 

são iguais para todos os metais e valem -0,12 para a curva elástica (b = -0, 12) 
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e -0,~ para a curva plástica (c = -0,6). A equação original proposta por 

MANSON ( 1965) foi escrita em termos da defonnação total (~E1) em função 

do número de ciclos para falhar (Nr). Ele mostrou que o intercepto da curva 

plástica à Nr = 1 ciclo é igual a D0
•
6 

, e o intercepto para a linha elástica à Nr = 

1 ciclo é igual a 3,5(SR/E), confonne mostrado na figura 36. 
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FIGURA 36 - Método inclinações universais, MANSON ( 1965). 

A equação para a deformação total em função do número de ciclos pode 

ser escrita conforme a equação ( 44 ). Reescrevendo esta equação na forma de 

amplitude de defom1ação total em função do número de reversos, obtem-se a 

equação ( 45). 

(44) 

(45) 
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c) MÉTODO PROPOSTO POR SOCIE ET AL (MÉTODO DE MITCHELL): 

A hipótese de que a inclinação da curva defonnação plástica-vida em mna 

escala bilogarítmica é aproximadamente constante para todos os materiais, 

como sugerido no método "inclinações universais", é universalmente aceita. 

Entretanto, experimentalmente, tem-se verificado que a inclinação da curva 

defonnação elástica-vida geralmente varia bastante, dependendo do material. 

Considerando esta dependência, SOCIE et al 17 apud ONG (1993a) 

desenvolveram um método para estimar a inclinação da linha elástica a partir 

das propriedades de resistência à tração e ductilidade do material. O método, 

mostrado na figura 37, é explicado a seguir: 

1) O coeficiente de resistência à fadiga, crr', é igual a tensão real na fratura, crr. 

Quando a tensão verdadeira na fratura não é disponível, ela pode ser estimada 

para aços com dureza de até 500 Brinell, como: 

(SR em MPa) (46) 

2) O expoente de resistência à fadiga, b, é o valor da inclinação da reta que 

passa pelos pontos localizados à 106 reversos com a ordenada 0,5SR e à 1 

reverso com a ordenada crr ou SR+ 345 MP a. 

3) O coeficiente de ductilidade à fadiga, E r' , é aproximadamente igual ao 

logarítimo da ductilidade do material, segundo a equação: 

(47) 

4) O expoente de ductilidade à fadiga (c) não é bem definido como as outras 

propriedades de fadiga, mas para muitos metais varia entre -0,5 e -0,7, e, 

assim, segundo MITCHELL ( 1978), o valor médio -0,6 pode ser utilizado. 

11 SOCIE. D.F. et a/. Fundamentais of modern fatigue analysis. Fracture control program Report 
11 ° 26. University o f Jllinois, USA , 1977 apud ONG, J. H. An evaluation o f existing methods for 
the prediction o f a '<ia/.fatigue life ji·om tensi/e data. lnternational Journal o .f Fatigue, v.15, 
11.1, p. 13-9, 1993 
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FIGURA 37 - Método proposto por Socie et ai. 
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Assim, a relação defmmação-vida pode ser equacionada conforme as 

equações ( 48) ou ( 49). Em vez de usar a inclinação c, MITCHELL ( 1978) 

recomenda construir a curva deformação plástica-vida utilizando a 

representação empírica da dureza em função da vida à fadiga na transição da 

região de baixo ciclo para a região de alto ciclo, como mostrado na figura 38. 

Assim, conhecida a dureza do aço, o valor de 2N1 é determinado utilizando 

esta figura . A curva defonnação plástica-vida é obtida conectando o ponto 

Ej- = ln(l- RAr' a 1 reverso com o ponto na curva defonnação elástica-vida à 

2Nt reversos. 



Dureza, HB 

FIGURA 38 - Logruitimo da vida de transição, 2N., em função da dureza 

Brinell para aços, HIGASHIDA & LAWRENCE18
. 
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d) MÉTODO INCLINAÇÕES UNIVERSAIS MODIFICADO: Este método 

foi baseado nas propriedades monotônicas e de fadiga de 49 materiais, 

incluindo aços, ligas de titânio e alumínio, e teve como objetivo melhorar o 

"método inclinações universais". A equação da curva deformação-vida obtida 

por este novo método está apresentada abaixo: 

6 (s )0.832 [ ( )]o,Iss(s ) -D.53 
: t = 0,6227 : (2N f ) -{)'

09 
+ 0,0196 In l - IRA : . ( 2N f )-{)'

56 

(50) 

18 l1/GASHIDA , r.; LA WRENCE, F Jl. Strain controled fatigue behavior of weld metal and heat
affected base metal in A36 and A514 steel welds. Fracture Control Program Report n '22, 
aug., 1976 apud M1TCHELL, M.R. Fundamentais o f modem fatigue 011a~vsis for design. 1n: 
ASM MA TERIALS SCIENCE SEMINAR, St. Louis, 14-15 October, 1978. Fatigue and 
Afi crostructure. Metais Park, Ohio. ASM, p. 385-437, 1978. 
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Neste método, as inclinações da linha elástica, b, e plástica, c, também 

são consideradas constantes para todos os materiais, assim como no método 

miginal, porém, menores do que no método miginal. O termo SR/E, pela 

primeira vez, aparece também no coeficiente da linha plástica, indicando que o 

limite de resistência do material tem uma grande influência na vida à fadiga na 

região de baixo ciclo. Também, no método modificado, a ductilidade do 

material tem menor influência na relação deformação plástica-vida, do que no 

método original. O expoente da ductilidade, D = ln(I-RA)"1
, foi modificado de 

0,6, no método original, para O, 155. 

e) MÉTODO DE BÀUMEL E SEEGER: Este método é também semelhante 

ao método inclinações universais, porém, nele é considerado que as 

inclinações das curvas deformação-vida são diferentes para os aços comwn e 

de baixo teor de liga e para as ligas de titânio e alumínio. Uma vantagem do 

método é que são necessários somente o limite de resistência e o módulo de 

elasticidade do material para estimar as cwvas defmmação-vida, enquanto que 

os outros métodos necessitam também da redução de área. 

Neste método duas equações diferentes da relação deformação-vida são 

utilizadas, para aços comuns e de baixo teor de liga e para as ligas de titânio e 

de alumínio. As equações estão apresentadas a seguir: 

Aços comum e de baixo teor de liga: 

~Et = 150~(2N ) -0
'
087 +O 59 (2N )-0'58 

2 , E f , \11 f (51) 

s 
onde: para ____R_ ::; 0,003, /\11 = I 

E 

para SR > 0,003, \jJ = 1,375- 125 SR 
E E 
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Ligas de alumínio e titânio: 

~Et = 1 67 ~(2N )-o,o95 +O 35(2N )-D'69 

2 , E f , f (52) 

As inclinações das linhas elástica e plástica para aços, b = -0,087 e c = -

0,58, são aproximadamente iguais às obtidas no método da inclinações 

universais modificada, entretanto, a inclinação da linha plástica para as ligas 

de alumínio e titânio, c = -0,69, é bastante diferente. 

f) MÉTODO CORRELAÇÃO 4 PONTOS MODIFICADO: O método 

proposto por ONG (1993b) é wna tentativa de melhorar o método correlação 4 

pontos. Assim como no método original, a curva deformação-vida é obtida a 

partir de 4 pontos, sendo 2 localizados na linha elástica e 2 na linha plástica, 

como mostrado na figura 39. 

N 

~ 
6 

te::( 
<> 
c::( 

:2 
cr 
o 
lL 
UI 
o 
UI 
o 
UI 
o 
::> 
1-
::::i 
Q_ 

:2 
c::( 

l rf In [ 1 I (1 - RA} ] 

I 2 crr 
E =) 

~ 
ÓEe 

2 

10° 

TOTAL = ÓEe + ÓEp 

:f' 2 2 

to. * );:) 
000737-~ (/ 

' 2 

2,074 I 
I 

REVERSOS PARA FALHAR, 2N f 

SR 0,81 

o.1s (E ) 
~ 

FIGURA 39 - Método conelação 4 pontos modificado, ONG ( 1993b ). 
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ONG ( 1993b) utilizou uma análise de regressão multilinear baseada nas 

propriedades de fadiga de 49 tipos de aços fomecidos na literatura, com limite 

de resitência variando entre 300 a 2500 Mpa, RA de 1 O a 80% e 

comportamento cíclico de amolecimento e endurecimento, para estimar a 

amplitude de deformações elástica e plástica em 106 e 104 reversos para falhar, 

respectivamente, a partir das propriedades monotônicas. 

A 106 reversos, a análise de regressão mostrou que a deformação 

elástica obedece a relação expressa na equação (53). O coeficiente de 

resistência à fadiga, o/, necessário para detenninar a curva elástica, é 

considerado ser igual à tensão verdadeira na fratura, crr. A 104 reversos, é 

observado que as deformações elástica e plástica estão relacionadas wna com a 

outra, e que a amplitude de deformação total é aproximadamente 0,5% para 

todos os materiais. Assim, a deformação plástica a 106 reversos pode ser 

estimada segundo a equação (54). 

_ _ e = O 16 ____R_ (
L1E ) (s )o,8t 

2 106 , E 
(53) 

(54) 

onde LlE; é a defmmação elástica a 104 reversos. 

O coeficiente de ductilidade à fadiga, E r', é considerado ser 

aproximadamente igual ao Jogaritimo da ductilidade do material segundo a 

equação ( 47). O valor de crr, tensão verdadeira na fratura, é também necessário 

neste método como no método original. Porém, o valor de crr pode ser 

aproximado pela equação ( 43), crr = SR ( 1 +D). 
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2.5.4- PROPRIEDADES DE FADIGA DOS AÇOS INOXIDÁVEIS 

AUSTENÍTICOS COM NITROGÊNIO 

A partir da bibliografia existente, DEGALLAIX & FOCT ( 1988) 

analisaram o efeito do nitrogênio intersticial sobre as propriedades mecânicas 

dos aços AISI 304 e 316. Foram analisadas as propriedades de tração, impacto, 

fluência e comportamento cíclico. Segundo os autores, exceto para algum tipo 

particular de solicitação, a presença de nitrogênio é benéfica nestes aços para 

várias condições de utilização. 

Embora seja geralmente aceito que as melhorias causadas nas 

propriedades mecânicas são devidas ao ananjo planar das discordâncias 

promovido pelo nitrogênio, muitas divergências existem entre os 

pesquisadores sobre qual mecanismo é responsável por este tipo de ananjo. As 

qualidades obtidas nas propriedades mecânicas com a adição de nitrogênio têm 

ampliado o uso dos aços inoxidáveis austeníticos convencionais modificados, 

os quais são geralmente utilizados tanto em temperaturas altas, como em 

baixas. Assim, muitos traball10s têm se preocupado em estudar a influência da 

temperatura nas propriedades de fadiga deste tipo de aço. 

VOGT et al (1984 ), observaram que em aços AISI 316L, as 

propriedades de fadiga de baixo ciclo na temperatma ambiente são melhoradas 

significantemente quando se adiciona até O, 12% de nitrogênio. Acima deste 

valor as alterações nas propriedades de fadiga são pequenas e, para teores de 

nitrogênio maiores do que aproximadamente 0,21 %, as propriedades pioram, 

como demonstrado por DEGALLAIX et al (1983). VOGT et al (1984) também 

apresentaram uma relação empírica para prever a vida à fadiga de baixo ciclo 

para aços com teores de até O, 12% de nitrogênio. 

NILSSON (1984) e TAILLARD & FOCT (1988), mostraram que os 

aços inoxidáveis austeruticos com alto teor de nitrogênio, 0,21 e 0,25% 

respectivamente, possuem melhores propriedades de fadiga de baixo ciclo do 

que aqueles com baixo teor de nitrogênio, tanto à temperatura ambiente, como 
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à 600° C. A melhoria nas propriedades de fadiga foi atribuída à distribuição 

planar das discordâncias observada nos aços com alto teor de nitrogênio e que 

não foi encontrado nos aços com baixo teor de nitrogênio. A distribuição 

planar de discordâncias, em contraste com a distribuição na fonna de células, 

dificulta o esconegamento transversal, inibindo a defonnação plástica e 

tomando-a mais homogênea, aumentando, assim, a vida à fadiga. 

O efeito do nitrogênio, até teores de O, 14%, no comportamento à fadiga 

à baixa temperatura, foi estudado por T AKEMOTO et al ( 1986) em mn aço 

inoxidável austenítico 18,5Cr-15Ni. Novamente, para baixas temperaturas, até 

-196° C, os aços com alto teor de nitrogênio apresentaram melhores 

propriedades de fadiga de baixo ciclo do que os aços com baixos teores. 

Também, foi observado que para aços com alto teor de nitrogênio, as 

propriedades de fadiga melhoraram com a diminuição da temperatura, 

diferentemente dos aços com baixo teor de nitrogênio, onde o abaixamento da 

temperatura resultou na deterioração das propriedades de fadiga. 

VOGT et al (1993) observaram que para aços AISI 316L com adição de 

até 0,24% de nitrogênio, o an·anjo planar das discordâncias amnenta tanto com 

o amnento do teor de nitrogênio, como tan1bém com a diminuição da 

temperatura. Porém, os ananjos planares não são idênticos para ambos os 

casos. Enquanto o nitrogênio induz à deformação planar, principalmente por 

efeito de ancoramento das discordâncias, temperaturas baixas causam um 

impm1ante efeito de atrito dos reticulados cristalinos. Desta fonna, as 

propriedades de fadiga dos aços inoxidáveis austeníticos com alto teor de 

nitrogênio são bastante influenciadas pela diminuição de temperatura, muito 

mais do que a observada nos aços sem nitrogênio, como demonstrado por 

T AKEMOTO ( 1986). 

Com relação aos aços inoxidáveis austeníticos do sistema Cr-Mn-N, 

existe pouca informação disponível na literatura sobre as propriedades de 

fadiga. P ANZENBOCK et al ( 1990) estudaram as propriedades de fadiga de 

um aço do sistema Cr-Mn-N utilizado na confecção de colares para 
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perfurações, nas condições recozido e deformado a frio. Os aços defmmados 

apresentaram as melhores propriedades de fadiga de alto ciclo em relação aos 

aços recozidos. Porém, as proptiedades de fadiga de baixo ciclo dos aços 

recozidos, que apresentaram melhor ductilidade, foram superiores. No estado 

recozido, a adição de nitrogênio, de 0,25 para 0,35%, aumenta o limite de 

escoamento e de fadiga aproximadamente na mesma proporção. A influência 

do teor de nitrogênio nas propriedades de fadiga de baixo ciclo não foi 

estudada. A deformação a frio de até 15% foi muito eficiente em awnentar o 

limite de fadiga. Porém, enquanto que a deformação a frio aumenta o limite de 

escoamento de até I 00%, o limite de fadiga aumenta somente 50 a 60%. 

Segundo os autores, deformações maiores do que 15% não representam uma 

boa solução para aumentar o limite de fadiga. 

Recentemente foram desenvolvidos aços inoxidáveis austeníticos do 

sistema Cr-Mn-N contendo uma quantidade muito grande de nitrogênio, de até 

1% em peso. Estes aços possuem valores altos do limite de resistência, maior 

do que 600 MPa na condição recozida, até 2000 MPa na condição defonnado 

a fiio e maior do que 3000 MPa na condição de endurecido por precipitação e 

com grãos ultrafínos, como relatado por UGGOWITZER & SPEIDEL (1991). 

Para este tipo de aço, SUN et al ( 1992) verificaram que o aumento no teor de 

nitrogênio, de 0,58 para 1,03%, a deformação a frio e o endurecimento por 

precipitação não alteram significantemente o comportamento à fadiga de baixo 

ciclo. A vida à fadiga de baixo ciclo desses aços é aproximadamente igual ao 

do aço AISI 316, porém, seu comportamento cíclico é bastante diferente. 

Enquanto este tipo de aço sofre amolecimento cíclico independentemente do 

mecanismo de endw·ecimento, os aços AISI 3 16 sofrem endurecimento 

seguido de amolecimento cíclico no estado recozido e somente amolecimento 

cíclico quando deformados a frio. 



,, 

' • 

89 

2.6- TENACIDADE À FRATURA 

A tecnologia disponível da mecânica da fratura fornece métodos 

quantitativos para avaliar a capacidade de componentes e estruturas, que 

apresentam defeitos semelhantes a trincas, de supm1arem cargas. Quando esta 

tecnologia é aplicada para a seleção de materiais metálicos para componentes 

estuturais, é assmnido que tais defeitos estejam presentes em alguma parte da 

vida total do componente. Atualmente, é bem reconhecido que estruturas de 

engenharia podem apresentar nincas ou defeitos antes mesmo de sua 

utilização, ou ainda, trincas podem ser nucleadas durante o canegamento ou 

exposição ao ambiente de serviço. A mecânica da fratura fornece 

procedimentos de projetos necessários para minimizar falhas catastróficas 

causadas por tais defeitos e trincas. 

Originalmente, seu uso foi limitado a materiais de relativamente alta 

resistência, os quais podiam ser ensaiados a partir de corpos de prova cujo 

tamanho atendesse aos requerimentos para deslocamento elástico linear, 

durante o ensaio a uma velocidade lenta. Mais recentemente, alguns avanços, 

como os ensaios para obtenção da curva J-R, integral J1c e CTOD, expandiram 

seu uso para as condições elasto-plástica, as quais estão associadas com 

materiais de menor resistência mecânica ou de alta tenacidade e com tamanhos 

menores de corpos de prova. 

A tecnologia da mecânica da fratura, aplicada para medir a velocidade 

de crescimento de trinca por fadiga em vátias condições de canegamento e 

ambiente, aliado com o desenvolvimento recente de um ramo da mecânica da 

fratma, denominado trincas curtas, tem tomado possível estimar a vida de 

componentes estmturais submetidos a canegamentos cíclicos, usando a 

abordagem da mecânica da fratura em conconência com o uso convencional 

da curva tensão-vida ou defmmação-vida, como relatado nos trabalhos de 

SINGH & GUPTA (1988), BHUYAN (1988), GNYP et al (1990) e ERTAS et 
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al ( 1992). Esses desenvolvimentos têm ex tendido o uso da mecânica da fratura 

e aumentado a confiança nos projetos de estmturas de riscos. 

2.6.1- FATOR DE INTENSIDADE DE TENSÃO (K) 

Tradicionalmente, o início do desenvolvimento da mecânica da fratura 

moderna é atribuído ao trabalho de Griffith19
, que em 1920, considerou a 

propagação frágil de trincas em vidro, como um processo ocorrendo por um 

balanço de energia. Gliffith estabeleceu o seguinte critério para a propagação: 

uma trinca se propagará quando a diminuição da energia elástica de 

defonnação for pelo menos igual à energia necessátia para criar uma nova 

superficie da trinca. Este conceito foi extendido para a fratura frágil de 

materiais metálicos, através da introdução do trabalho realizado na defonnação 

plástica durante o crescimento da trinca, no balanço energético. A resistência 

ao crescimento da trinca foi considerada como sendo a soma da energia 

necessária para criar novas superficies de trinca e o trabalho para defonnação 

plástica, sendo este último fator, dominante no caso de metais relativamente 

dúcteis. Assim, liwin20 definiu a energia total absorvida durante o crescimento, 

por unidade de aumento no comprimento da trinca e por unidade de espessura, 

G, como uma propriedade do material. O crescimento da trinca ocorre quando 

G atinge um valor crítico Gc, denominado "taxa de alívio de energia" ou 

"força motriz para crescimento da trinca". Entretanto, devido às dificuldades 

práticas da abordagem de energia, o principal avanço na mecânica da fratura 

também foi obtido por liwin21
, com o desenvolvimento do conceito do fator de 

19 GRJFFITH, A.A. Philosophicaf Transactions. Royaf Sacie~}', A221, p.163-98, 1920 apud 
BROBERG, K. Fracture mechanics- theoria or teklme, lntemationaf Joumaf of Fracture. 
v. 57, 11.1, p.85-99, 1992. 

20 EWALDS, H. L. & IVANHJLL, R.J.H. (1986). Fracture Mechanics. London, Edward Amofd, p. 
13. 

21 E II'ALDS, H.L. & H'ANHJLL, R.J.H. (1986). Fracture Mechanics. London, Edward Arnold, p. 
19. 
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intensidade de tensão. A partir da teoria elástica linear, ele mostrou que as 

tensões Sij nas proximidades da ponta da trinca são da fmma: 

r~O (55) 

onde, r e 8 são as coordenadas polares cilíndricas de um ponto em relação à 

ponta da trinca, figura 40, e K é uma constante que dá a magnitude do campo 

de tensões elásticas na frente da trinca, denominado de fator de intensidade de 

tensão. A equivalência entre G e K é dada pelas equações: 

(tensão plana) 

K
2 

2 
G=-(1-v) 

E 
(defmmação plana) 

onde E é o módulo de elasticidade e v é o coeficiente de Poisson. 

y 

2a 

r 

S ·· IJ 

(56) 

(57) 

FIGURA 40 - Tensões em um ponto na frente de uma trinca, EW ALDS & 

WANHILL (1986). 

A análise dimensional da equação (55) mostra que K é linearmente 

relacionado com a tensão e diretamente relacionado com a raiz quadrada de 
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wn comprimento caractetístico, que por comparação com a análise de energia 

de Giiffith, corresponde ao comptimento de tiinca segtmdo a equação : 

K=S.Jia. f(a/W) (58) 

onde f(a/W) é wn parâmetro adimensional que depende da geometiia do corpo 

de prova e do tamanho da trinca. 

Desta forma, o parâmetro governante da fratura de um metal pode ser 

estabelecido como wn fator critico de intensidade de tensão, Kc. Entretanto, 

Kc depende da temperatura de ensaio e espessura do corpo de prova. A 

influência da espessura no valor de Kc é decorrente da sua influência no 

estado de tensão e, consequentemente, no compm1amento à fratura, figtuas 41 

e 42. Em corpos de prova fmos, onde prevalece o estado de tensão plana na 

frente da tlinca, o nível de plasticidade é grande e a propagação da tiinca 

ocorre nwn plano inclinado de 45° em relação a tensão normal piincipal, 

figura 42(a). Por outro lado, em corpos de prova espessos, onde prevalece a 

condição de deformação plana, o túvel de plasticidade na frente da tlinca é 

pequena, e a propagação da tlinca ocorre piincipalmente num plano 

perpendicular a direção da tensão normal principal, figura 42( c). Para 

espessuras intermediáiias, o modo de propagação é misto, figura 42(b ). 

TENSÃO PLANA 
(SUPERFÍCIE) 

DEFORMAÇÃO 
PLANA 

FIGURA 41 - Zona plástica formada na frente da trinca ao longo da espessura, 

EWALDS & WANHILL (1986). 
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FIGURA 42 - Efeito da espessura no plano de propagação da trinca, 

TOKIMA TSU & FERREIRA ( 1995). 
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Como pode ser observado na figura 43, além de uma certa espessura, 

quando prevalece o estado de deformação plana e portanto o nível de 

plasticidade é pequeno, o valor de Kc tende a um valor constante, denominado 

tenacidade à fratura em defonnação plana K1c, sendo considerada uma 

propriedade do matelial. O uso do fator de intensidade de tensão como um 

parâmetro que caractelize o crescimento da trinca é o princípio fundamental da 

mecânica da fratura elástica linear. 

-
~ 

uí 
o 
<( 
o 
o K1c 
<( 
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1-

-- - - - - -- - - - - =--..,._ ____ _ 

PLANA 

1
4 

TRANSIÇÃO I DEFORMAÇÃO . .. 
PLANA 

TENSÃO .. 

ESPESSURA 

FIGURA 43 -Influência da espessura no valor de K~, BROEK (1989). 
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2.6.2- O ENSAIO DE K1c 

Segundo UNDER WOOD ( 1982), o pnmeu·o método de ensa10 da 

mecânica da fratura bastante aceito nos Estados Unidos foi o método ASTM 

E399, para medida da tenacidade à fratura em deformação plana, K1c. 

Atualmente, o valor de K1c, detenninado segundo esta nonna, é bastante 

utilizado para caracterizar a tenacidade à fratura sob condições de deformação 

plana de materiais metálicos. O método utiliza várias configurações de corpos 

de prova, sendo o tipo compacto, CT e flexão, SE(B), os mais utilizados. A 

restrição ao escoamento plástico na frente da trinca em corpos de prova do tipo 

CT é maior do que em outros tipos de corpos de prova. Com isto, a condição 

de def01mação plana na frente da trinca pode ser obtida em corpos de prova do 

tipo CT menores, o que faz este tipo preferido em relação ao SE(B). A figura 

44 apresenta um esquema do corpo de prova do tipo CT e as proporções entre 

suas dimensões. 

.25W± .005W 
(DIÂMETRO) 

aij ,... 
W±.005W 

1.25W:!:.010W 

FIGURA 44- Corpo de prova do tipo CT utilizado em ensaios de K1c, ASTM 

E399 (1991). 
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Para o corpo de prova do tipo CT, o valor da intensidade de tensão 

fornecido pela nonna ASTM E399 (1991) é: 

p 
K = 

112 
f( a I W) 

B.W 
(59) 

onde K é o fator de intensidade de tensão em ksi.po1 112 (MParru ), P é a carga 

aplicada em klbf (kN), B e W são a espessma e a largma do corpo de prova em 

polegada (em), respectivamente. A função f(a/W) é calculada segundo a 

equação: 

f(a) = (2+a).(0,886+4,64a-13,32a
2 

+14,72a
3 

- 5,6a
4

) 

(1- a)312 
(60) 

onde a = aiW, sendo a o tamanho da trinca medido após a fratura do corpo de 

prova, em três posições diferentes ao longo da espessura. 

O valor de K1c é detenninado a partir do registro da carga em função do 

deslocamento na boca do corpo de prova, medido com a ajuda de um 

extensômetro do tipo clip-on-gage, obtido por carregamento monotônico de 

ti:ação de corpos de prova pré-trincados por fadiga . Os principais tipos de 

curvas carga-deslocamento juntamente com a metodologia utilizada para 

detenninar K1c estão apresentados na figura 45. A não linearidade é causada 

pela defonnação plástica e crescimento estável da trinca antes da fratura. 

O critério adotado pela nonna ASTM E 399 (1991) para detenninar a 

carga correspondente ao valor de K1c, envolve a utilização de uma secante com 

inclinação 5% menor do que a cmva carga-deslocamento na parte elástica. A 

carga na intersecção desta tangente com a curva carga-deslocamento é 

denominado de P 5. A carga provisória, P 0, e candidata ao cálculo de Ktc, 

depende do tipo da curva, como mostrado na figma 45. O valor de P0 é 

utilizado para calcular Ko utilizando as espressões do fator de intensidade de 

tensão apropriadas, equações (59) e (60) para corpos de prova do tipo 
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compacto. Desta maneira, o valor de K1c é definido como o fator critico de 

intensidade de tensão na qual a trinca atinge mn comptimento efetivo 2% 

maior do que no início do ensaio, considerando, assim, o efeito da plasticidade 

e do crescimento estável da trinca. 

Pmox 

t 
Prno" 

I 
A 

I 

DESLOCAMENTO,õ .. 

FIGURA 45 - Ilustração da detetminação de P5 e P0, ASTM E399 (1991). 

Para evitar a aceitação de excessivo crescimento estável da tiinca, o que 

invalida o ensaio de K1c, a norma ASTM E399 (1991) estabelece que a relação 

P maxiP s deve ser menor do que 1, 1. Para garantir que o ensaio ocona sob 

condições de deformação predominantemente plana na frente da trinca, são 

fixados túveis máximos de tunelamento permitidos para a pré-trinca. 

Ainda, para a validade do ensaio de K1c, os tamanhos do corpo de prova 

e do ligamento original devem ser suficientemente grandes comparados ao 

tamanho da zona plástica na frente da tiinca, de maneira que o efeito da 

plasticidade na análise da intensidade de tensão pode ser desprezado e o estado 

de deformação predominantemente plana na frente da trinca seja garantido. 
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Para isso, a norma impõe requisitos quanto às dimensões dos corpos de prova, 

o tamanho da pré-trinca, e o ligamento inicial, segundo as expressões: 

B a> 2 5 (KicJ 
2 

a= B , , SE 

a 
0,45::;- ::; 0,55 

w 

(61) 

(62) 

A equação ( 61) tenta garantir uma espessura mínima do corpo de prova, 

onde o valor de K1 se aproxima do valor de K1c, como mostrado na figura 43. 

O valor 2,5 desta equação foi obtido experimentalmente, porém, BROEK 

( 1989) questiona o uso deste valor uma vez que ele foi obtido a partir de 

poucos dados experimentais. Segundo o autor, analisando os próprios 

resultados utilizados pela norma para definir o valor de 2,5, verifica-se que 

este valor pode variar de 2 a 4. 

Se todos os requisitos da nonna ASTM E399 forem satisfeitos, então 

K1c = ~· Caso um dos requisitos não tenha sido satisfeito, o ensaio não é 

válido, e um novo ensaio deve ser realizado utilizando um corpo de prova mais 

espesso. Neste caso, o valor ~ pode ser utilizado para comparação da 

tenacidade à fratura de materiais ensaiados com corpos de prova do mesmo 

tamanho. 

A propriedade K1c obtida por este método caracteriza a resistência do 

material à fratura na presença de uma trinca aguda, sob severa condição de 

restrição ao escoamento plástico, tal que o estado de tensão próximo à frente 

da trinca se aproxima de um estado triaxial, e a região plástica na ponta da 

trinca é pequena comparada com o tamanho da trinca e as dimensões do corpo 

de prova . 
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2.6.3- TENACIDADE À FRATURA J1c 

O parâmetro K1c é limitado ao regime elástico linear e impõe restrição 

ao tamanho do corpo de prova, que o toma impraticável a materiais com alta 

tenacidade, onde a zona plástica na frente da trinca é grande. Uma extensão do 

critétio para o regime elástico não linear, denominado integral J, foi proposto 

inicialmente por RICE (1968a). 

Embora o critério de integral J é estritamente aplicável a situações 

elástica não linear, ele é muito utilizado, e com bastante sucesso, para 

caracterizar a resistência ao crescimento dúctil da trinca de materiais que 

exibem comportamento elasto-plástico. Para materiais que apresentam alta 

tenacidade, o parâmetro integral J baseado na mecânica da fratma elasto

plástica é uma alternativa para caractetizar a tenacidade à fratura desses 

materiais. A grande vantagem no uso deste parâmetro, é sua capacidade de 

medir a tenacidade à fratura no início da trinca, J1c, usando corpos de prova 

muito menores do que aqueles necessários para medir K1c· 

O processo de fratura em matetiais dúcteis geralmente ocone por um 

lento crescimento estável da trinca, e o uso de J como um parâmetro que 

caracterize a iniciação do processo de fratura pode ser descrito pelo modelo 

mostrado esquematicamente na figura 46. O processo de fratura inicia a partir 

de uma trinca aguda obtida por fadiga. Quando a estmtura contendo a trinca é 

canegada, a ponta da trinca sofre um processo de anedondamento, que 

aumenta com o canegamento. A partir de um determinado valor do 

carregamento, ocone o crescimento físico da trinca. Neste ponto, o valor da 

integral J conesponde ao valor J1c. 

Segundo SUTTON & V ASSILAROS ( 1986), o procedimento de ensaio 

fomecido pela norma ASTM E813 para medida de J1c é um método bastante 

utilizado e aceito para medir a tenacidade à fratura sob condições elasto

plásticas. Segundo CA Y ARD & BRADLEY (1989), o uso de J1c como um 

critétio de projeto, é uma abordagem bastante conservativa, mna vez que ela 
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não usa a reserva da segurança devido ao aumento na resistência ao 

crescimento da tiinca com a propagação estável da tiinca. Atualmente, várias 

técnicas de ensaios são disponíveis, desde aquelas que utilizam vários corpos 

de prova, como as que utilizam um único corpo de prova. Desta última, o 

método da variação da flexibilidade elástica medida por descarregamentos 

parciais é uma das mais utilizadas, segw1do SRJNIVAS et al (1994). Métodos 

computacionais têm tomado os ensaios de J1c mais rápidos e mais imunes a 

eiTOS. 

LINHA DE 
CRESCIMENTO 
FÍSICO DA TRINCA 

6~ 

~==>-

--®~ 

LINHA DE EMBOTAMENTO 
DA PONTA DA TRINCA 

CRESCIMENTO DA TRINCA, ~a 

FIGURA 46 -Curva esquemática da resistência ao processo de fratura, 

CLARKE & LANDES ( 1977). 

2.6.3.1- INTEGRAL J 

A integral J, desenvolvida analiticamente por RICE (1968a), é definida 

como a integral de linha da energia de um corpo bidimensional, exibindo 
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compmtamento elástico linear ou não linear, livre de tensões residuais, 

contendo mna trinca ou entalhe paralelo ao eixo X, figura 47, e carregado 

monotonicamente em tração, segundo a expressão: 

Ou 
J = J (Wdy- T.-ds) 

r ôx 
(63) 

onde W é a densidade de energia de defonnação elástica, função única da 

tensão e defonnação segundo a equação (64), r é mna curva envolvendo a 

ponta da trinca, sendo a integral avaliada no sentido anti-horário, iniciando na 

superficie inferior e terminando na superficie superior da trinca ou do entalhe. 

T é o vetor tração, definido de acordo com a nonnal n ao longo do caminho de 

integração r, Ti = a ij n j, u é o vetor deslocamento e ds é o elemento do arco 

ao longo do caminho de integração. 

E 

W = W(x,y) = W(E) = J crij dEij 

o 
(64) 

onde O'ij e dEij são os tensores da tensão e defonnação infinitesimal, 

respectivamente. 

y 

X 

r 

FIGURA 47- Integral J em um corpo bidimensional, RICE (1968a). 
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RICE ( 1968a) mostrou que a integral de linha J é zero quando avaliada 

ao longo de qualquer curva fechada, que se encontra inteiramente no interior 

do corpo e não incorpora qualquer descontinuidade, como por exemplo a 

ponta da t:tinca. Ent:t·etanto, quando avaliada ao longo de qualquer curva que 

envolve a ponta da ttinca, a integral assume um valor diferente de zero. 

A justificativa para o uso da integral J como um critério de fratma para 

o comportamento elasto-plástico, mais precisamente elástico não linear, é 

baseado na existência da singularidade dos campos de tensão e defonnação na 

ponta da t:tinca, demonstrado por HUTCHINSON ( 1968) e RlCE & 

ROSENGREN ( 1968), conhecido como singularidade HRR. Baseado neste 

modelo J pode ser utilizado para expressar a intensidade das singulruidades da 

tensão e deformação pru·a matetiais cuja plasticidade pode ser modelada pela 

relação Ramberg-Osgood: 

(65) 

onde a é a tensão efetiva, Er é a defmmação plástica efetiva, n é o expoente de 

encruamento e cr1 é uma constante de proporcionalidade. 

McCLINTOCK22 apud BEAVER et ai (1987) mostrou, pela 

combinação do modelo HRR com a definição da integral J de RICE (1968a), 

que o campo de tensão e defonnação plástica na ponta da trinca pode ser 

expresso como uma função de J, no limite r~O: 

(66) 

22 McCLINTOCK. F Plasticity effects offracture. In Fracture- An Advanced Trealise. New York, 
Academic Press. v. 3, p. 47-225, 1971 apud BEA VER, P. W. e/ ai. Determinations o f J1c for 
2024-T35 1 a/uminium alloy. Fatigue & Fracture o f Engineering Materiais & Structures. v. 1 O, 
11.6, p.495-506, 1987. 
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(67) 

onde r e e são as coordenadas polares, crij e Epij são as componentes da tensão 

e deformação a uma distância r da ponta da trinca, In é uma função de n e do 

-
estado de tensão, e a ij (9) e E Pij (9) são as funções universais de e, OS quais 

também dependem de n e do estado de tensão, segundo BEA VER (1987). 

A análise foi baseada na te01ia-deformação da plasticidade, para um 

comportamento plástico através da analogia com o comportamento elástico 

não linear. As equações do campo de tensão e de defonnação plástica são da 

mesma fonna do campo de tensão elástico fornecido pela mecâtúca da fratura 

elástica linear, equação (55). Quando n= l, comportamento elástico linear, as 

equações (66) e (67) ficam em função de f 112
, como ocorre na equação da 

mecânica da fratura elástica linear. 

2.6.3.2 - UTILIZAÇÃO DE J COl\'10 UIVI CRITÉRIO DE 

FRATURA 

Originalmente, RJCE ( 1968a) considerou a integral J como sendo o 

valor médio da intensidade do campo de tensões e de defonnações elásticas 

não lineares, numa região muito próxima da ponta da tlinca, similar ao fator de 

intensidade de tensão K, na mecânica da fratura elástica linear. 

RJCE ( 1968b) também mostrou que para o comportamento 

essencialmente elástico, a integral J pode ser identificada como a taxa de alívio 

de energia potencial por unjdade de superfície de trinca gerada na propagação, 

que corresponde ao parâmetro G, força motliz para propagação da trinca, da 

mecânica da fi·atura elástica linear. Assim, J pode ser expressa pela equação: 
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J = _ dUp 

da õ ou P constante 

(68) 

onde Up é a energta potencial elástica linear, ou não linear, armazenada 

dmante o carregamento do corpo de prova, por unidade de espessma, ª é o 

comprimento da t:Iinca, 8 é o deslocamento da boca da trinca ou entalhe e P é a 

carga por unidade de espessura. A derivada, - dUp/da, representa a alteração na 

energia annazenada, ou um despreendimento de energia para aumentar o 

tamanho da trinca de mn valor da. 

Através desta defmição é possível relacionar J com a carga e o 

deslocamento, como mostrado na figw·a 48, onde o deslocamento é medido ao 

longo da linha de canegamento e P é a carga por unidade de espessura. A área 

ent:I·e as curvas P-8, para mn tamanho de trinca ª e para mn tamanho a+da, é 

igual a J. 

Carga, P 
a 

Carga, P Carga, P 

G=J 

Deslocamento, õ Deslocamento. õ Deslocamento, õ 

CARGA CONSTANTE DESLOCAMENTO CONSTANTE 

ELÁSTICO NÃO LINEAR LINEAR 

FIGURA 48- Taxa de alívio de energia para comportamentos linear e não 

linear de corpos trincados, MEGUID (1989). 
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Assim, curvas carga-deslocamento para vários comprimentos diferentes 

de trinca podem ser utilizadas juntos com a equação (68) para detetminar as 

relações empíricas entre J e os deslocamentos para vários valores de 

comprimentos de trinca. Quando o comportamento do corpo de prova for 

elástico linear, então J é igual ao valor de G, o qual pode ser relacionado com 

o fator de intensidade de tensão K, segundo as expressões (56) e (57). 

A primeira avaliação experimental de J, ou mais especificamente J1c, 

utilizando o tratamento acima foi feita por BEGLEY & LANDES ( 1972a, 

1972b ). Além da quantidade excessiva de corpos de prova, esses ensatos 

tinham a desvantagem de fornecerem informações somente no início do 

crescimento da trinca, e não sobre a resistência ao crescimento estável da 

ninca. RJCE et al (1973) propuseram uma técnica para estimar o valor da 

integral J a partir de um registro simples da carga e deslocamento. 

Através do registro da integral J em função da alteração do tamanho da 

trinca, ~a, BEGLEY & LANDES (1974) obtiveram a curva de resistência 

como uma caracterização do material contra o rasgamento dúctil após a 

iniciação. CLARKE et ai ( 1976) simplificou este método e propôs a técnica de 

descarregamento, onde o crescimento da trinca é dete1minado a partir da 

alteração da flexibilidade elástica durante repetidos descanegamentos, 

utilizando um único corpo de prova. 

Deve-se notar que, para materiais que apresentam compmtamento 

elasto-plástico, a quantidade Ur da equação (68) não pode ser interpretada 

como energia potencial, mas, segundo MEGUID ( 1989), como um trabalho 

elasto-plástico necessátio para deformar o componente trincado. Neste caso, a 

integral J perde seu significado físico em tennos de energia potencial 

disponível para crescimento da trinca, mas mantém seu significado como uma 

medida da intensidade do campo de tensão e defmmação próximo à ponta da 

ninca. 
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2.6.3.3- RESTRIÇÕES NO USO DA INTEGRAL J 

Uma vez garantido que certas restrições sejam satisfeitas, a integral J 

pode ser utilizada como um critério de fratura, que caracterize a resistência ao 

crescimento de trincas, de materiais exibindo comportamento elasto-plástico. 

O objetivo das restrições é garantir que o processo de crescimento dúctil da 

ttmca seja controlado pela integral J. 

Segundo SHIH & GERMAN (1981), a pnmerra restrição para o 

crescimento da trinca controlado por J, é com relação às dimensões mínimas 

do corpo de prova, para produzir um estado de deformação plana na frente da 

tt·inca. Esta restrição é geralmente apresentada na fmma: 

J 
B, b > p -

Sy 
(69) 

onde B é a espessma do corpo de prova, b é o ligamento não trincado, Sy é o 

limite de escoamento efetivo do material, calculado como a média entr·e o 

limite de escoamento e o limite de resistência, e p = 25 para corpos de prova 

do tipo CT e SE(B). 

As suposições fundamentais utilizadas para obter as equações HRR, 

coloca também algumas restrições ao uso da integral J como um critério de 

fratura. Estas restrições smgem a partir do fato que J é válido somente para 

tt·incas estacionárias, sujeitas a um carregamento monotonicamente crescente. 

Como geralmente as trincas propagam-se de uma maneira relativamente lenta e 

dúctiJ, segundo BROEK23 apud BEA VER et al (1987), o crescimento da trinca 

necessariamente envolve algum descarregamento elástico na frente da trinca, 

de tal modo que a analogia entre os comportamentos elástico não linear e 

"
3 BROEK, D. Elementary• engineering jracture mechanics. Martinus Nijhoff, The Hague. p.239, 

1984 apud BEA VER, P.IV. et a/. Determinations o f J1c f or 2024-T35 1 aluminiwn alloy. Fatigue 
& Fracture ofEngineering Materiais & Structures. v./O, 11.6, p .495-506, 1987. 
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elasto-plástico, figura 49, não pode mais ser feita. O crescimento dúctil da 

trinca também produz wna defmmação plástica não proporcional. 

a 

MFEL 

Elástico 
linear 

a 

c 

MFEP 

a 

Elásto-plástico 

Elástico 
nao linear 

c 

FIGURA 49- Comparação entre os compmiamentos elástico linear, elásto

plástico e elástico não linear, para o descanegamento, BROEK ( 1989). 

Entretanto, uma vez garantido que o crescimento da trinca é limitado a 

uma pequena proporção do ligamento miginal, tal que a região de 

descarregamento elástico e de carregamento plástico não proporcional, 

permaneçam pequenas quando comparadas às dimensões do campo HRR, 

regiões onde são válidas as soluções de HUTCHINSON ( 1968) e RICE & 

ROSENGREN (1968), como mostrado na figura 50, e que o valor de J 

awnenta suficientemente rápido com o crescimento da trinca, então a integral J 

pode ser considerado como um parâmetro característico, o qual controla o 

crescimento da trinca. Segtmdo JONES et ai (1991), estas duas resnições 

podem ser expressas matematicamente como: 

(70) 

b dJ 
UJ =--

J da 
> > 1,0 (71) 
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onde W e b são a largura e o ligamento não trincado do corpo de prova, 

respectivamente, a0 é o comprimento inicial da hinca e a' e rn são parâmetros 

que especificam os limites do crescimento da trinca controlado pela integral J. 

Regiao de 
carregamento 

nao proporcional 

,..- - -.. 

Regiilo de carregamento 
proporcional, campo J 

-...... 

' 

/ ,. 

\ 
\ 
\ 
\ 
I 

I 
I 

I' 

I 
I 
I 
I 

R = raio do campo HRR 

FIGURA 50 - Representação esquemática das condições na ponta da binca, 

para uma trinca não estacionária e crescimento controlado por J, 

HUTCHINSON & PARIS 24
. 

2.6.3.4 - O VALOR DE J SEGUNDO A NORMA ASTM 

Atualmente, existem dois procedimentos de ensaios normalizados pela 

ASTM, American Society for Testing and Materiais, para obtenção do valor da 

integral J: a norma E813 , inicialmente publicada em 1981, para determinação 

de J1c, e a norma E1152, inicialmente publicada em 1987, e que fornece uma 

24 HUTCHINSON, J.IV. ; PARiS, P. C. In: Elastic plastic fi'acture, AS1U STP 668, p.37-64, 1979. 
apud RJTCHJE, R. O.; THOMPSON, A. W.(J 985) On macroscopic mui microscopic ana(vses 
for crack initiation and crack growth toughness in ductile alloys. Metallurgical Transaclions 
A, v. 16A , p. 233-48. 
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metodologia para obtenção da curva de resistência J-R ou J-óa. Ambas as 

n01mas produzem uma cmva J-R, entretanto, enquanto a nonna E1152 se 

aplica à cm-va como wn todo, a nonna E813 tem como preocupação a 

definição de J1c, e portanto somente a obtenção do início da cw-va J-R. Para 

ambas as normas, o cálculo da integral J são aplicáveis a corpos de prova do 

tipo SE(B) ou SENB e compacto. O corpo de prova do tipo compacto está 

ilustrado esquematicamente na figura 51. 

I B = 0,5W I 
• I' 

i-r-

- -- --- -

- ·- - - - -
2H = 
t 0,0 

·------

1,25W 0,010W -1 
1- W '!' 0,006W -1 

FIGURA 51 - Corpo de prova do tipo compacto utilizado pelas normas ASTM 

E813 e E1152. 

Os valores de J são calculados por meio da avaliação da área das cm-vas 

carga, P, em função da deflexão na linha de carregamento, 8, as quais são 

obtidas por meio de ensaios dos corpos de prova padronizados, carregados 

monotonicamente, de maneira contínua ou descontínua, via controle de 

deslocamento do pistão ou de deformação do corpo de prova, geralmente 

utilizando um extensômetro do tipo clip-gage acoplado na boca do corpo de 

prova para monitoramento da abertura do mesmo. A uma dada deflexão, a área 

sob a cm-va carga-deflexão é obtida em cm2 ou pof, utilizando um planímetro 

polar ou integração numérica com auxílio de técnicas computacionais. As 

áreas são convertidas em unidades de energia de acordo com as unidades de 
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carga e deflexão utilizadas. Os valores de J podem ser calculados utilizando as 

equações fornecidas pela norma ASTM E813 ou ASTM E1152. 

2.6.3.5 - O VALOR DE J SEGUNDO A NORMA ASTM E 813-81 

Para corpos de prova do tipo compacto e flexão 3 pontos padronizados, 

a nmma ASTM E 813-81 fomece a seguinte equação para o cálculo de J: 

J = (~J f(a0 /W) 
Bb0 

(72) 

onde, A é a área da curva carga-deflexão em unidade de energta, que 

conesponde a área hachuriada mostrada na figura 52; B é a espessura do corpo 

de prova, para corpos de prova com entalhes laterais, B=B1iq; b0 é o ligamento 

inicial não trincado, W - a0 ; W é a largura do corpo de prova; ao é o tamanho 

do entalhe, incluindo a pré-trinca por fadiga; f(ajw) é um coeficiente 

adrnensional que corrige a componente de tração do carregamento para a 

fmma do corpo de prova, seglmdo a equação (73), para corpos de prova do 

tipo CT. 

(73) 

[ 
2 ] 1/2 

onde: a= (2.a 0 /b) +2(2.a0 /b)+2 -[(2.a0 / b)+1] (74) 

A equação (72) não leva em consideração o efeito do crescimento 

estável da trinca durante o ensaio, no cálculo de J. O valor de J é calculado 

utilizando-se o comprimento inicial da trinca. 
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DESLOCAMENTO NO PONTO DE CARREGAMENTO 

FIGURA 52 - Ilustração do trabalho para uma dada deflexão, ASTM E813-81. 

2.6.3.6- O VALOR DE J SEGUNDO A NORMA ASTM E 813-87 

O valor de J segundo a norma mais recente difere da norma antiga. A 

norma ASTM E 813-87 divide a integral J em uma componente elástica e outra 

plástica. Para corpos de prova do tipo CT, tem-se que: 

1 (i) = 1 elast(i) + 1 plast(i) (75) 

onde Jelasl(i) e Jplasl(i) são as componentes elástica e plástica de J, mats 

especificamente: 

2 2 
K(i)(l- v ) 

1 (i) = E + 1 plast(i) (76) 

onde v é o coeficiente de Poisson e E é o módulo de Y oung. K é o fator de 

intensidade de tensão fornecido pela nmma ASTM E399: 

(77) 
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onde B e BN são as espessuras bmta e líquida, respectivamente, e W é a 

largma do corpo de prova. Pi conesponde ao último nível de carga aplicada ao 

i-ésimo corpo de prova, no caso do método de múltiplos corpos de prova, ou a 

máxima carga da i-ésima etapa de descanegamento parcial, no caso do método 

de flexibilidade elástica, ou ainda um nível genérico de carga, no método de 

queda de potencial elétrico. A ftmcão f(a/W) é dada por: 

2 3 4 
f(a)= (2+a)(0,886+4,64a-13,32a +14,72a -5,6a) 

(1- a)3/2 
(78) 

onde a = a/W e ai é o comprin1ento atualizado ou instantâneo da trinca. 

A componente plástica pode ser calculada como: 

J _ IJA plasl(i) 
plasl(i) - B b 

N o 
(79) 

onde, i é um ponto da curva carga-deflexão; Aptast(i) é a área abaixo da curva 

carga-deflexão, como mostrado na figura 53; BN é a espessura líquida do corpo 

de prova, BN = B, no caso de não haver entalhes laterais; bu é o ligamento 

original não trincado; '7 = 2 + 0,522 bjW. 

O fator !Jleva em consideração a rotação do corpo de prova do tipo CT, 

no caso da medida de deslocamento ser tomada na linha de canegamento, ao 

invéz de no ponto de canegamento, como geralmente ocorre nos ensaios de 

J,c. Desta forma, o deslocamento do ponto de canegamento ocone em duas 

direções ortogonais. 

A equação (79), asslffi como a equação (72), também não leva em 

consideração o crescimento da trinca no cálculo do valor seguinte de J, pois 

todos os valores de Jptast(i) são calculados baseando-se no comprimento inicial 

da trinca. Por indicação da própria norma ASTM E813-87, a componente 

plástica pode também ser calculada segundo a expressão fornecida pela nonna 
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ASTM E1152 (1991), que leva em consideração o respectivo aumento no 

comprimento da trinca no cálculo de J. 

LINHA DE V"' DESCARREGAMENTO 

DESLOCAMENTO NA LINHA DE CARREGAMENTO 

FIGURA 53 - Definição da área para o cálculo de J, segundo a nonna ASTM 

E813-87. 

Entretanto, como mostrado por CA Y ARD & BRADLEY ( 1989), no 

início da propagação da trinca, o valor de J utilizando as equações corrigidas e 

não con-igidas são aproximadamente iguais. A diferença entre estes valores 

ocon e para crescimento de trinca maior do que 4 mm, para o corpo de prova 

do tipo CT, ou seja, muito além do crescimento utilizado para medir J1c através 

da norma ASTM E813-81 e 87. 

2.6.3.7- QUALIFICAÇÃO DOS RESULTADOS PARA VALIDA

DE DO ENSAIO DE J1c 

a) NORMA ASTM E 813-81 : 

No método E 813-81 (1982), a propagação estável da trinca é 

caracterizada por uma curva obtida por regressão linear dos pares de dados 

(L1ar, J) obtidos experimentalmente. A intersecção desta reta com a linha de 
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embotamento, cuja inclinação é detenninada pelas propriedades de fluxo do 

material e definida, por LANDES & BEGLEY (1974), segundo a equação 

(80), é identificada como o valor de J1c, como mostrado na figura 54. 

J = 2.Sy .~a (80) 

onde Sv é a resistência efetiva do matetial, calculada como a média entre o 

limite de escoamento (SE) e o limite de resistência (SR), para levar em 

consideração o efeito do encmamento. 

LINHA DE EMBOTAMENTO 

- • I LINHA DESLOCADA 

N v1,5mm 

E - I ...., 
I .:I! -...., 

....I RETA OBTIDA POR 

< REGRESSÃO LINEAR· 
0::: CURVA·R 

C) 
w 
1-- ( )( DADOS ELIMINADOS ) z 

j'''"p (min) 

o 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

~aP (mm) 

FIGURA 54- Defmição dos dados qualificados segundo a nonna ASTM 
E813-81. 

Um mínimo de 4 pares de dados são necessários para a obtenção da reta 

por regressão, que precisam estar dentro de uma região limitada por retas 

vetticais passando por ~ap(min) e ~ar<max). cujos valores são determinados pela 

intersecção da cmva de propagação estável e retas paralelas à linha de 

embotamento, mas deslocadas de O, 15 mm e 1,5 mm, respectivamente. Desses 
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quatros pares de dados (óar, J), pelo menos um deles deve estar próximo à 

linha de embotamento, devendo a distância hmizontal entre eles, ser menor do 

que _!_ Ç, onde Ç é a maior distância entre a linha de embotamento e o par de 
3 

dados (óaP, J) mais afastado dela. 

A norma ASTM E813-81 estabelece a capacidade J máxima do corpo 

de prova em termos do seu ligamento inicial, b0 , da sua espessura líquida, BN, 

e da resistência efetiva do material, segundo a equação lmax = Sv (bo, BN)/15. 

Também, a inclinação da reta de regressão linear, dJ/da, que representa a 

resistência ao crescimento da trinca, deve ser maior do que o valor de Sv. 

Para assegurar que o processo de propagação dúctil ocona sob 

condições de deformações predominantemente planas na frente da trinca, são 

fixados níveis máximos de tunelamento petmitidos para a pré-trinca e a trinca 

propagada estavelmente. O uso de entalhes laterais reduz a propagação 

inegular da frente da trinca, tomando-a mais uniforme, reduzindo a formação 

de lábios de cisalhamento ("shear lips") na etapa de crescimento da ttinca, por 

catTegamento monotônico, através da introdução de mn estado de tensão 

triaxial nas laterais do corpo de prova. 

Ainda, para garantir um estado de defonnação predominantemente 

plana na frente da trinca, a norma impõe requisitos quanto as dimensões 

mínimas necessárias para o corpo de prova, segundo as equações: 

JQ 
B,b 0 >25-

Sy 

onde J0 é o valor de J candidato a J1c. 

(81) 

O valor de J1c pode ser convertido em K1c utilizando o módulo de 

elasticidade, E, do material e a relação: 

(82) 
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onde E' = E para o estado de tensão plana e E'= E/(l-v2
) para o estado de 

deformação plana, sendo v o coeficiente de Poisson do material. 

A equação (82) assume uma pequena zona plástica na frente da trinca, 

de modo que J1c = G1c, o que ocorre para o caso elástico-linear. 

b) ASTM E813-87: 

No método da ASTM E813-87, os pares dos dados (óap, J) 

cmTespondentes ao crescimento estável da tiinca, são ajustados por uma curva 

potencial do tipo J = C 1 (.1aP) c2 . Diferentemente da norma antiga, o valor de 

J1c é identificado, por um processo interativo, na intersecção desta curva com 

uma reta paTalela à linha de embotamento, porém deslocada de 0,2 mm, como 

mostrada na figura 55. Desta fonna a tenacidade a fratura J1c, segundo esta 

nonna, é definida como o valor de J necessário para fazer a trinca crescer 

fisicamente de 0,2 mm a parfu do seu comp1imento inicial. 

Ê 
'111 
o. 
:. .., 

~~--------------------------------------------~ 
J max - -- - - --------- ----, 

• PONTOS UTILIZADOS NA ANALISE DE REGRESSÃO 

UI IHA 0 :0 EXCLUSÃO 0,15 mm 

CRESCIMENTO DA TRINCA, lia (mm) 

I 

I 
2Sy I 

I 
I 
I 

LINHA DE EXCLUSÃO 1,5 rrvn 
I 
V tia p ma:c 

I 
I 

FIGURA 55 - Defmição dos dados qualificados segundo a nmma ASTM 

E813-87. 



116 

Pelo menos quatro pares de dados devem estar situados entre as retas 

verticais passando por ilap(min) e ilap(max), defmidos da mesma maneira como na 

nonna antiga, ASTM E813-81 . Destes pares de dados, pelo menos um deles 

precisa estar situado entre a linha deslocada de 0,2 mm e a linha de exclusão 

O, 15 mm, defmida como uma linha paralela à linha de embotamento e 

deslocada de O, 15 mm, figura 55. Um ponto precisa estar situado numa região 

compreendida entre wna linha paralela à linha de embotamento deslocada de 

1,0 mm, e a linha de exclusão 1,5 mm, definida como uma linha paralela à 

linha de embotamento, porém deslocada de 1,5 mm. Os dados aceitáveis estão 

mostrados na figura 56 com um ponto na região A e outro na região B. A 

n01ma ASTM E813-87 também limita o valor de J segundo a expressão: 

(83) 

Linha de 
embotamento 

CRESCIMENTO DA TRINCA, D. a 

FIGURA 56- Defmição das regiões para espaçamento dos resultados obtidos, 

ASTM E813-87. 

A norma ASTM E813-87 utiliza os mesmos requisitos da nonna antiga 

para garantir que o processo de propagação dúctil estável ocona sob condições 
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de defonnação predominantemente plana na frente da trinca. O ruvel de 

propagação inegular da frente da pré-trinca por fadiga e propagação estável é 

resttingido e são feitas imposições quanto as dimensões mínimas do corpo de 

prova através da equação (81). 

A diferença entre o tamanho da trinca calculada pela flexibilidade 

elástica, ou outro método, no último descarregamento, e o tamanho da tiinca 

físico médio, ~ap, não deve ser maior do que O, 15 ~aP, para tamanho da tt·inca 

menor do que ~ap(max), e O, 15 ~ap(max), para tamanho da trinca maior do que 

Para considerar algumas incertezas do ensaio, um módulo efetivo, EM, é 

calculado segundo a equação (84 ), e é usado para calcular o comprimento da 

tt·inca. EM não deve diferenciar de E por mais do que 10%. 

E M = 1 (W + a0 )

2
[2,1630 + 12,219a - 20,065a

2 
- 0,9925a

3 
+] 

CoBe W - ao 20 609a 4 - 9 9314a5 
, , 

(84) 

onde: a = adW; 

Co = flexibilidade inicial; 

ao = comprimento da trinca inicial; 

") 

B e = B - (B - BN)- , é a espessura efetiva do corpo de prova. 
B 

2.6.3.8 - MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DE J1c 

Em todos os métodos de ensaios, a tenacidade à fratura é avaliada em 

tetmos da integral J, e o que diferencia um método do outro é como o 

comprimento da ttinca é detenninado. Além do método de múltiplos corpos de 

prova, procedimentos que utilizam um único corpo de prova tomaram-se 



) 

118 

bastante populares e são bastante utilizados, pots são mats rápidos, 

econômicos, podendo ser totalmente automatizados, além de pennitirem 

avaliar a heterogeneidade da microestrutura do material. 

O método mais simples para determinar a curva J-R e o parâmetro J1c é 

o que utiliza múltiplos corpos de prova. Este método requer equipamentos 

relativamente pouco sofisticados, porém, tem a desvantagem de necessitar de 

vários corpos de prova, no mínimo quatro, para determinar o valor de J1c. 

Também, para se detenninar J1c, segundo a nonna ASTM E813, existe um 

conjunto de limitações no posicionamento dos pares de dados (J-t::la) obtidos 

experimentalmente. A geração desses dados adequados é frequentemente 

trabalhosa usando esta técnica. 

Outros métodos utilizam um único corpo de prova para detenninar a 

curva J-R inteira ou o valor de J1c. O método de única amostra é o mais rápido 

e requer poucos corpos de prova em relação ao de múltiplos corpos de prova. 

Além disso, a determinação de J1c e a inclinação da curva J-R são menos 

afetados pela heterogeneidade da microestmtura do material. 

Nesse método, o crescimento da trinca é medido continuamente dmante 

um único ensaio. Uma vez que a quantidade de crescimento de trinca é muito 

pequena, técnicas muito acuradas para medir o crescimento são necessárias. 

Várias técnicas foram desenvolvidas, como a variação de flexibilidade elástica, 

emissão acústica, ultrasson, queda de potencial elétrico, etc. Algwnas dessas 

técnicas são bastante complexas nos equipamentos necessários e na sua 

operação. Segtmdo NAKAI & WEI (1989), a técnica de variação da 

flexibilidade elástica e queda de potencial elétrico são consideradas supetiores 

para medida quantitativa do comprimento de trinca longa, e são geralmente 

utilizadas em ensaios para determinação de J1c. Estas técnicas também 

possuem a vantagem de poderem ser totalmente automatizadas, atr·avés do 

contr·ole e aquisição de dados utilizando microcomputador, podendo também 

ser utilizadas em situações onde câmeras ambientais impossibilitan1 o 

acompanhamento e a medida direta do comprimento da trinca. 
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O método da variação da flexibilidade elástica é relativamente simples e 

é baseada na medida de duas quantidades básicas de ensaios mecânicos de 

materiais, a carga aplicada e a deflexão do corpo de prova. Este método utiliza 

a inclinação no descanegamento da curva carga-deslocamento na linha de 

carga, para determinar a flexibilidade elástica em wn ponto da cw-va, durante o 

ensaio. A vruiação da flexibilidade elástica do corpo de prova está relacionada 

com o tamanho da trinca. A flexibilidade elástica, calculada segundo a 

equação (85), awnenta com a propagação dúctil da ninca, figura 57. Assim, 

durante o catTegamento monotônico, descatTegando pru·cialmente o corpo de 

prova, aproximadrunente 10% da cru·ga máxima, em intervalos específicos, a 

vru'iação no comprimento da trinca pode ser medido a partir dos valores da 

variação da flexibilidade elástica da amostra, do módulo de elasticidade e 

geomenia do corpo de prova. 

(85) 

onde C é a flexibilidade da amostr·a, óP é a variação da cru·ga e ó8 é a variação 

do deslocamento na linha de carga, figura 57. 

Segundo K.HAN et al (1982), a utilização deste método é possível, pois 

tanto descanegamento quanto o recanegamento oconem elasticamente, em 

essência, mesmo após o corpo de prova ter sofrido grande defmmação plástica 

e gTande qurultidade de propagação da trinca. Medidas da cru·ga em função do 

deslocamento na linha de carga são necessários pru·a dois propósitos, pru·a 

detenninar a integral J a partir da área sob a cwva cru·ga-deslocamento e o 

tamanho da trinca a partir da flexibilidade elástica do corpo de prova. As 

nmmas ASTM E813 e E1152 fornecem as equações pru·a o cálculo da integral 

J e das relações enn·e o tamanho da trinca e a variação da flexibilidade, 

desenvolvidas por SAXENA & HUDAK ( 1978), para corpos de prova do tipo 

CT, compact test, e SE(B), este útimo utilizado em ensaios de flexão em três 

pontos. Porém, pru·a obter uma resolução suficiente na medida do crescimento 
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da trinca é necessário wna grande ampliação da inclinação descarregamento

canegamento, e que esta seja livre de histerese, o que constitui uma das 

principais dificuldades desse método. 

~01+4 cl+4 , __ 
~pi+4 

i -t-4 

DESLOCAMENTO NA LINHA DE CARREGAMENTO, o 

FIGURA 57- Variação da flexibilidade elástica do corpo de prova com o 

crescimento dúctil da trinca. 

Apesar dos cuidados especiais para determinação da flexibilidade, o 

método pode introduzir erros inesperados durante o ensaio. Portanto, é de 

fundamental importância a automação dos ensaios, para minimizar a 

probabilidade de enos. Uma boa resolução na detenninação do tamanho da 

trinca tem sido obtido utilizando métodos automatizados para controle do 

ensaio, aquisição e análise de dados por computador, como relatado nos 

trabalhos de HAUTAMAKI (1987), NARENDRNATH et al (1988) e JUNG et 

al (1988). A automação do sistema também permite um aumento na velocidade 

de aquisição de dados, tomando o ensaio mais rápido, além de permitir uma 

maior quantidade de ciclos de descarregamento/ recan·egamento, menos 
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espaçados, possibilitando, assrm, a obtenção de uma grande quantidade de 

dados (J, óa). Isto aumenta a probabilidade de atendimento dos requisitos da 

nonna ASTM E813 com relação ao posicionamento dos dados na curva J-óa. 

Satisfazendo as condições da nmma ASTM E 813 para a quantidade de dados 

de pontos, descarregamento, e apropriado agmpamento de dados, o valor de J1c 

é obtido por estrapolação, e representa a tenacidade a iniciação da trinca para 

cada corpo de prova. Adicional informação estatisticas sobre a 

heterogeneidade do material é então obtido ensaiando vários corpos de prova. 

Uma vez que os ensaios de J1c são aplicados a materiais metálicos de 

alta tenacidade, os problemas deconentes do uso da técnica de variação de 

flexibilidade tem como origem básica a grande quantidade de plasticidade que 

surge na frente da tiinca, especialmente próximo às laterais do corpo de prova, 

durante o carregamento monotônico. Esta plasticidade faz com que a frente da 

trinca se propague de maneira irregular, pois o estado de tensão plana próximo 

às laterais do corpo de prova retarda o crescimento da trinca nesta região, 

produzindo, assim, o efeito de tunelamento, que faz com que a função 

flexibilidade subestime o tamanho da trinca. A utilização de entalhes laterais 

no corpo de prova, como sugerido pela própria ASTM E813, inn·oduz um 

estado triaxial de tensão, produzindo, assim, um crescimento mais regular da 

frente da trinca, portanto, sem a presença de tunelamento, por meio da 

eliminação do estado de tensão plana nas laterais do corpo de prova. O efeito 

benéfico dos entalhes laterais foi verificado por HOLLSTEIN et al (1984). 

Segundo a norma ASTM E813, a profundidade do entalhe lateral 

depende de cada material, porém, para muitos metais uma profundidade que 

provoque uma redução de 20% na espessura original do corpo de prova, é 

ideal para produzir frentes retas de crescimento de trincas. Esta nonna também 

estabelece uma redução máxima da espessura, de 25%, pois como observado 

por V ASSILAROS et al ( 1980) e DA VIS et al (1983), entalhes laterais muito 

profundos podem ocasionar uma inversão do tunelamento da frente de 

propagação da trinca, onde próximo das laterais o crescimento da ninca ocone 
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com maior velocidade do que no interior. Segundo V ASSILAROS et al ( 1980), 

o espalhamento dos resultados na obtenção de J1c é reduzido com a utilização 

dos entalhes laterais, o que aumenta a confiabilidade no método de vatiação da 

flexibilidade elástica. 

Uma característica geralmente observada quando utiliza-se este método, 

é a existência de uma ce11a dispersão de dados, no início da região elástica da 

cruva J-óa, provocada pela detecção de valores negativos no nível de 

propagação dúctil da trinca. Este fenômeno é attibuido a um sé1ie de fatores, 

como ao atrito dos pinos de canegamento com a furação do corpo de prova e a 

furação das ganas, no caso de utilizar corpos de prova do tipo compacto, 

segundo VOSS25 apud ROSENTHAL et al ( 1990); ao desalinhamento do 

dispositivo de canegamento, segundo BOWMAN et ai ( 1988), e ao mal 

balanceamento e não zeragem dos dispositivos eletrônicos e até mesmo devido 

ao efeito do anedondamento da ponta da trinca, segundo PUR TSCHER 

(1987). O atrito dos pinos de canegamento com a furação do corpo de prova e 

das gana, pode ser minimizada com lubrificação, geralmente com bissulfeto de 

molibdênio, na forma de spray ou graxa, dos pontos críticos, e a utilização dos 

chamados "flat bottom holes" nas ganas de canegamento, para linútar os 

pontos de contato entre a gana e os pinos, como sugerido pela próptia ASTM 

E813. 

Entretanto, a nmma ASTM E813 não fornece nenhum procedimento 

para o tratamento desta dispersão de dados. Geralmente, este problema é 

tratado pela eliminação dos valores negativos de óa ou pela alteração da curva 

de resistência para um novo zero. Estes tratamentos podem ser uma das causas 

do espalhamento observado quando se compara os valores de J1c obtidos por 

diferentes laboratótios, para um mesmo material. ROSENTHAL et ai (1990) 

25 VOSS, B. On the problem of negative crack gro\\1h and load relaxation in single specimen partia! 
unloading compliance tests. In: Ducti /e fracture test metlwds. Proceedi ngs. p. 210-9, 1983 
apud ROSENTHAL, Y.A. et a/. J1c data ana~vsis methods with a negative crack growth 
correction procedure. Joumal oftesting and eva/uation, v.18, n.4, 1990. 
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propuseram um método analítico visando a coneção das curvas J-R para o 

efeito do crescimento negativo da trinca. 

Outros problemas relativos ao método de variação de flexibilidade 

elástica foram abordados por TARPANI (1995) e são relatados a seguir. A 

grande plasticidade na frente da trinca, especiahnente dos aços estmturais de 

elevadas ductilidade e tenacidade, produzem variações na espessura do corpo 

de prova, que podem produzir erros no cálculo do tamanho da trinca 

propagada. 

A não linearidade nas curvas Pxo durante os descanegamentos/ 

recanegamentos parciais, são geralmente atribuídos ao atrito dos pinos de 

canegamento com a furação do corpo de prova e das garras, para o corpo de 

prova do tipo compacto. Também, os efeitos da plasticidade dependente do 

tempo, tais como fenômeno de relaxação da tensão ou carga, de anelasticidade 

ou viscoelasticidade, podem influir na não linearidade da curva 

descanegamento/canegamento. Estes efeitos podem ser minünizados através 

da manutenção, por um certo tempo, do deslocamento fixo no corpo de prova, 

anteriormente ao ciclo de descanegamento/recanegamento, como sugetido 

pela norma ASTM E813-87. 

O efeito do fechamento da trinca durante o ciclo de descarregamento 

parcial, causada pela zona de defmmação plástica na frente da trinca ou pela 

mgosidade da superfície da fratura, pode dificultar ou introduzir erros nos 

cálculos da flexibilidade elástica e portanto no crescimento da trinca, tla . Tal 

efeito pode ser minizado desprezando-se a parte inferior da curva P-o obtida 

no ciclo descanegamento/recanegamento e que foi afetada pelo fechamento, 

no cálculo da flexibilidade . Também, pode-se evitar ou minimizar o fenômeno 

do fechamento da trinca, limitando o descanegamento a pequenos níveis. A 

norma ASTM E813 recomenda o intervalo de descanegamento menor do que 

50% da carga máxima e menor do que 0,2PL, onde PL é dado pela equação 

(86) para corpo de prova do tipo compacto. A lunitação no intervalo de 

descarregamento/ recarregamento também é realizado para evitar a violação da 
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temia-deformação da plasticidade, ou seJa, para que a região de 

descanegamento elástico permaneça pequena quando comparada ao campo 

HRR. Entretanto, trabalhos, como o de SUTTON & V ASSILAROS ( 1986), 

têm mostrado que grandes níveis de descanegamento, de até 90%, tem pouca 

influência no valor de J1c, para o aço estudado por eles. 

2 

P 
_ B b0 Sy 

L -
2W+a 

(86) 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 - MA TERIA L 

O material utilizado neste trabalho foi um aço inoxidável austenítico 

não padronizado, designado como E3949 pela Eletrometal S.A. Metais 

Especiais, pertencente ao sistema Cr-Mn-N. O tratamento fmal do aço foi o 

fmjamento à morno com temperatura de acabamento de aproximadamente 600 

oc. O aço foi fornecido na forma de tubo de parede espessa de 50 mm, 

diâmetro externo de 170 mm e comprimento de aproximadamente 1,5m. A 

composição química do aço está apresentada na tabela 2. 

TABELA 2 - Composição química do aço E3949,% em peso. 

c Si Mn p s C r Mo Ni Nb N 

0,040 0,35 16,74 0,034 0,002 13,22 0,50 2,24 0,21 0,22 

A equação (5) obtida por LENEL & KNOTT (1987), e apresentada 

novamente abaixo, representa a relação entre a temperatura Ms, para a 

transfmmação martensítica, e a composição química para aços recozidos dos 

sistema Cr-Mn-N, com composição variando entre 8 e 12% de Cr, O e 10% de 

Mn e entre O e 0,6% de N: 

M s = 555- 9(Cr - 8) - 40.Mn - 450.N 
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onde Ms é a temperatma em °C, e Cr, Mn e N são as porcentagens em peso 

dos elementos. 

Utilizando esta equação para calcular o valor aproximado da 

temperatura Ms para o aço em estudo, apesar da composição e das condições 

de fabricação não serem exatamente as mesmas dos aços estudados pelos 

autores, obtem-se o valor de - 261 o c. Segundo LENEL & KNOTT (1987), a 

temperatura Md, que representa a temperatma máxima em que a mrutensita 

pode ser fmmada por defmmação, é geralmente 100 a 200°C acima da 

temperatma Ms, ficando entre -160 e -60°C para o aço em estudo, o que 

garante uma estrutma austenítica estável ao aço E3949, mesmo quando 

defmmado próximo de 600°C. 

3.2- ANÁLISE METALOGRÁFICA 

As amostras pru·a exame metalográfico foram prepru·adas segundo a 

nonna ASTM E3-80 (1991), sendo utilizado polimento mecânjco com 

ac\ bamento fmal em alumina de 0,05 J.Hn. O melhor ataque químico, para 

revelação da rnicroestrutura, foi obtido com runa solução a base de HF e água 

oxigenada. As rnicroestmturas forrun analisadas nas seções transversal, 

longitudinal radial e longitudinal tangencial, mostradas na figura 58, e 

fotografadas utilizando um microscópio óptico MET ALLO VER T

VARIOPHOI da LEITZ-LAICA. O tamanho de grão foi medido a partir das 

rnicrogt·afias, incluindo os contornos das macias, pelo método do intercépto 

e rcular médio de Hilliard, segundo a nonna ASTM E112-88 (1991). 

I I ''I 
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F aeçlo tranaveraaJ 
G aeçlo longltudlnal ra<lal 
H aeçlo longitudinal tangenclal 

FIGURA 58 - Posição das seções no tubo. 

3.3 - PROPRIEDADES MECÂNICAS DE TRAÇÃO 

Os ensaios de tração foram realizados segundo a norma ASTM E8M-

90a ( 1991) e ASTM E21-79 ( 1991 ), nas temperaturas ambiente e superiores à 

ambiente, respectivamente, com velocidade do travessão de I mm/mi.n. Para 

cada temperatura foram ensaiados no mínimo dois corpos de prova cilíndricos, 

cujas dimensões estão mostradas na figura 59. Na temperatura ambiente, os 

ensaios foram realizados em corpos de prova retirados nas direções 

longitudinal (L), transversal (T) e radial (R) do tubo, conforme mostrado na 

figura 60. Para a direção longitudinal, os ensaios de tração também foram 

realizados nas temperaturas de 60, 120, 150, 212, 312 e 400°C, para verificar a 

influência da temperatura nas propriedades monotônicas do aço e 

consequentemente nas propriedades de fadiga e tenacidade. 

Na temperatura ambiente e nas temperaturas de 60 e 150°C, foi 

utilizado uma máquina servo-hidráulica MTS de 250 kN de capacidade. Para 

os ensaios realizados nas tymperaturas de 60 e 150°C foi utilizado um fomo 

Instron, conforme mostrado na figura 61. A deformação do corpo de prova foi 
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medida com um extensômetro MTS modelo 632.11 C.20. A temperatru·a do 

corpo de prova foi medida com wn tennopar feno-constantan, utilizando como 

referência a temperatura 0°C. 

R= 1 I() I 

6 50 6 

62 
~--------------------~--------------------

FIGURA 59- Corpo de prova utilizado no ensaio de tração. Dimensões em 

mm. 

FIGURA 60- Direções relativas dos corpos de prova de tração. 

Devido às limitações do fomo e do extensômetro utilizado, os ensaios 

nas temperaturas maiores foram realizados sem o uso de extensômetro, em 

uma máquina Instron de 1 OOkN de capacidade, utilizando um fomo vertical 

Instron, conforme mostrado na figura 62. A temperatura foi medida com o 
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auxílio de tennopar cromel-alumel e platina-platina ródio 13%. utilizando 

como referência a temperah1ra ambiente. Os corpos de prova foram mantidos 

pelos menos 20 minutos na temperah1ra de ensaio antes de ser ensaiados, e não 

foi pennitido uma variação na temperatura maior do que 3°C. 

o 

FIGURA 61 - Ensaio de n·ação à quente- máquina de ensaio MTS. 

Através dos ensaios de n·ação foram detenninados os va lores do limite 

de escoamento, SE, limite de resistência à n·ação. SR, redução de área, RA. 

alongamento total em 25 nun. coeficiente de resistencia. K. e expoente de 
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encmamento, n. Estes dois últimos parâmetros foram determinados utilizando 

a relação cr = KE ~, para níveis de defom1ação total compreendidos entre 

0,2% e 1,5%. 

FIGURA 62 - Ensaio de tração à quente- máquina de ensaio lnstron. 

3.4- ENSAIOS DE FADIGA DE BAIXO CICLO 

Os ensaios de fadiga de baixo ciclo foram realizados em uma máquina 

servo-hidráulica !vlTS de 250 kl"J de capacidade, na temperatura ambiente, 

segundo a norma ASTivl E606-80 ( 1991 ). Os ensaios foram realizados com 

controle de deformação total , com R = -1 (tensão média igual a zero), 

utilizando uma onda senoidal na frequência de 0,5 Hz. Esta frequência foi 

escolhida em função da capacidade de resposta do conjunto extensômetro e 
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máquina de ensaio, principalmente para os níveis maiores de defmmação. Os 

corpos de prova foram retirados da parede de espessma 50 mm do componente 

tubular, na direção longitudinal. Estes foram polidos até o acabamento de 

óxido de cromo, granulometria de aproximadamente 1 O J..Ull, com o objetivo de 

se padronizar a rugosidade superficial. Os corpos de prova, apresentados na 

figura 63, foram fixados em garras hidráulicas com pressão de 

aproximadamente 2000 psi. 

E POLIDO COM ÓXIDO 
E DE CROMO ( 40 pm) 
"1 
10 
'& 

130 mm 

OIREÇÁO LONGITUDINAL DO TUBO 

FIGURA 63 - Corpo de prova utilizado no ensaio de fadiga de baixo ciclo. 

A defmmação do corpo de prova foi medida e controlada através de um 

software específico para este método, desenvolvido pela MTS SYSTEM 

( 1993a), utilizando um extensômetro com 8 mm de comprimento inicial, 

conforme mostrado na figura 64. 

Dmante os ensaios de fadiga de baixo ciclo, as histereses tensão

defmmação foram registradas automaticamente em um microcomputador, 

assim, como também as alterações na tensão máxima com o número de ciclos . 

A histerese tensão-defmmação conespondente ao ciclo estável) considerada 

, ocorrer na metade da vida da amostra, foi utilizada para calcular as 

defon~ações elástica e plástica, confmme a figura 27. O critétio de início de 

formação da cúspide na porção compressiva da histerese tensão-defonnação 

foi adotado para obtenção do número de reversos para falhar, 2Nf, pois 
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FIGURA 64- Ensaio de fadiga de baixo ciclo. 
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segundo RAO et ai ( 1985), é wn dos melhores critérios para determinação da 

vida à fadiga de baixo ciclo. Na figma 65 pode-se observar a fmmação da 

cúspide na histerese tensão-defmmação, indicando a existência de mna trinca 

de tamanho significante no corpo de prova. 

800 

400 

ro-
a.. 
6 
o o 

o (I) 
(/) 
c 
Q) 

1-

-400 

CÚSPIDE 

-1 ,5 -1 ,0 -{),5 o 0,5 1,0 1,5 

deformação (%) 

FIGURA 65 - Histerese tensão-defmmação com a formação da cúspide. 

Através dos dados obtidos a partir da histerese estável de cada nível de 

deformação e com a ajuda de um editor gráfico em ambiente windows, foram 

construidas as cw-vas deformação-vida e tensão-defmmação real cíclica, e 

foram detenninados os valores do expoente de encruamento cíclico, n', e 

coeficiente de resistência cíclica, K', para níveis de amplitude de deformação 

total compreendidos entre 0,4 e 1,5%. A máxima amplitude de defonnação 

total aplicada foi 1,5%, pois para níveis maiores de defmmação oconeu 

flambagem do corpo de prova. 

A partir das propriedades monotônicas do aço, detenninadas nos 

ensaios de tração na temperatma ambiente, as propriedades de fadiga de baixo 
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ciclo foram também detenninadas utilizando os métodos estimativos descritos 

anterionnente. Os resultados estimados foram comparados com os resultados 

experimentais para verificar a eficiência desses métodos em prever as 

propriedades de fadiga de baixo ciclo para o aço em estudo. O melhor método 

foi utilizado para estimar as propriedades de fadiga de baixo ciclo para as 

temperaturas diferentes da ambiente. 

3.5- MÉTODO DO PASSO INCREMENTAL 

A curva tensão-defonnação cíclica foi também obtida através do 

método do passo incrementai. O corpo de prova, mostrado na figura 63, foi 

submetido a vátios blocos de defonnação, confonne mostrado na figura 66, 

com uma velocidade de defonnação de 3x I o-3 mm/mm/seg. e contendo 13 

níveis de deformação, M = 13. O bloco foi programado em mn controlador 

MTS 458.20 e a aquisição dos dados de força e alongamento do corpo de 

prova foi feita através de um programa desenvolvido em linguagem C++, no 

Departamento de Engenharia de Materiais, utilizando uma interface 

TESTLINK 459.16 conectada a um computador. A quantidade de níveis de 

defonnação, M = 13, foi escolhida de modo a facilitar a programação do 

bloco, pois segundo POLÁK & HAJÉK (1991), a repitibilidade na obtenção 

das curva tensão-defonnação cíclica independe de M. 

Os dados foram gravados em arquivo binário, armazenados de acordo 

com um período de tempo pré-detetminado, e depois trabalhados em um editor 

gráfico em ambiente windows. Os blocos foram aplicados ao corpo de prova 

até o aparecimento de uma trinca de tamanho significante, detectada pela 

fonnação da cúspide na parte compressiva da histerese tensão-defonnação. 

Para controle e medida da defonnação, foi utilizado um extensômetro com 

comprimento inícial de 8 mm. A curva tensão defonnação cíclica foi obtida 

utilizando os dois tipos de análises, metade do bloco e do bloco inteiro, e os 

resultados obtidos foram comparados entre si. Para a curva tensão-defonnação 
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obtida por este método também foram calculados os valores do expoente de 

encruamento cíclico e do coeficiente de resistência cíclico, utilizando a relação 

cr' = K ' 8 ~ · , para amplitudes de defmmação total compreendidas entre 0,3 e 

1,5%. 
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FIGURA 66- Bloco de deformação utilizado no método do passo incrementai. 

3.6- ENSAIOS DE FADIGA DE ALTO CICLO 

Os ensaios de fadiga de alto ciclo foram realizados segundo a nmma 

ASTM E466-82 (1991), utilizando uma máquina servo-hidráulica MTS de 250 



, ; 

•I 

'· 

'l 

136 

kN de capacidade, operando sob controle de carga, com R = -1, tensão média 

igual a zero, e onda senoidal na frequência de 30 Hz. Esta frequência foi 

utilizada para evitar aquecimento excessivo do corpo de prova, principalmente 

para os níveis maiores de tensão. 

Os corpos de prova, iguais aos dos ensaios de fadiga de baixo ciclo, 

figura 63, foram fixados em ganas hidráulicas com pressão de 

aproximadamente 2000 psi. Estes foram lixados e polidos com óxido de 

cromo, com granulometria de aproximadamente 1 ÜJ..Un, com a fmalidade de 

padronizar o acabamento superficial. Os resultados dos ensaios de fadiga de 

alto ciclo, somente para os corpos de prova que romperam, foram aproximados 

por uma reta pelo método de regressão linear. O limite de fadiga foi 

determinado como a maior tensão na qual os corpos de prova não fraturaram 

até 1 O 7 ciclos. 

3.7 ~ ENSAIO DE TENACIDADE AO IMPACTO CHARPY 

Os ensaios de tenacidade ao impacto foram realizados segundo a norma 

ASTM E23-91 (1991), em uma máquina para ensaio a flexão por impacto 

HECKER modelo Psd 300/150-Kpl , com fundo de escala de 300J. Foram 

utilizados corpos de prova do tipo A (10x10x55) com entalhe V, como 

mostrado na figura 67. Os ensaios foram realizados no intervalo de 

temperatura de -196 a 300°C. Para o resfriamento dos corpos de prova, foi 

utilizado nitrogênio líquido puro e misturas de nitrogênio puro e metanol em 

diversas proporções. Para o aquecimento dos mesmos, foi utilizado óleo à base 

de silicone aquecido em um fomo resistivo. Os ensaios foram realizados no 

aço nas condições como recebido e solubilizado a 1 060°C por uma hora. Nesta 

última condição, foram ensaiados somente dois corpos de prova, nas 

temperaturas ambiente e -196°C. 
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\io= 0,25mm ~ I~ 

....___ _ _..J/\'--_ _.1 __/\___ 1----iB ~ 
---55 mm ~2~5mm ----1 ~s""'v -l,o~o.ok-' f r 

FIGURA 67- Corpo de prova utilizado no ensaio de tenacidade ao impacto 

Charpy. 

3.8- ENSAIO DE TENACIDADE À FRATURA K1c 

Os ensaios de K1c foram realizados em uma máquina servo-hidráulica 

MTS de 250 kN de capacidade, segtmdo a nonna ASTM E399-90 (1991), na 

temperatura ambiente. Foram utilizados corpos de prova do tipo CT com 

espessura de 25mm, solicitados na direção C-L, corno mostrado na figura 68. 
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DIMENSÕES EM mm 

FIGURA 68- Corpo de prova do tipo CT utilizado no ensaio de K1c 
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Os corpos de prova foram pré-trincados em fadiga, com óK 2: 20 

MP a~, até obter uma pré-trinca de aproximadamente 25nun, correspondente 

a um valor aofW 2: 0,5. O ensaio de K
1
c foi realizado sob controle de C.O.D., 

com velocidade de canegamento de 0,8 nun/min, utilizando wn software 

específico para este tipo de ensaio, desenvolvido pela MTS SYSTEM (1992). 

3.9- ENSAIO DE TENACIDADE À FRATURA J1c 

Os ensaws de tenacidade à fratura J
1
c foram realizados em uma 

máquina servo-hidráulica MTS de 250 kN de capacidade, nas temperaturas 

ambiente e 150°C, segundo a nonna ASTM E 813. Foram utilizados corpos de 

prova do tipo CT, com espessura de 25 mm, solicitados na direção C-L. As 

dimensões e os detalhes do corpo de prova podem ser observados nas figuras 

69 e 70, respectivamente. Estes foram pré-trincados em fadiga com óK 2: 20 

MPaJ;, até obter um tamanho de trinca inicial conespondente a um valor 

aofw 2: 0,63. 
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FIGURA 69- Corpo de prova do tipo CT utilizado nos ensaios de J
1
c 

Dimensões em mm. 
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FIGURA 70- DetaUtes do corpo de prova utilizado no ensaio de J1c-
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Depois de pré-trincados, os corpos de prova foram entalhados 

lateralmente com 20% de redução da espessura, como pode ser observado nas 

figuras 69 e 70. O objetivo dos entalhes laterais é reduzir a propagação 

irregular da frente da trinca, que faz com que a função "compliance" subestime 

ou superestime o tamanho da trinca. Os corpos de prova foram, então, 

canegados monotonicamente à níveis crescentes de deslocamento do ponto de 

aplicação de carga, a uma velocidade constante de 0,5 mm/min, de modo a se 

obter níveis crescentes de propagação estável. 

Os deslocamentos foram medidos e controlados através de um 

extensômetro do tipo "clip-on-gage" MTS, modelo 632.02C-20, acoplado na 

face frontal do corpo de prova, como mostrado na figura 70. O crescimento da 

trinca foi determinado utilizando a técnica de variação da flexibilidade 

elástica, por meio de um software específico para este método, desenvolvido 

pela MTS SYSTEM (1993b). 

Depois de ensaiados, os corpos de prova foram rompidos por fadiga. 

Uma das partes do corpo de prova foi aquecida até aproximadamente 500°C, 

para marcar a região de propagação estável, que foi observada e medida 

utilizando um microscópio óptico e uma base micrométrica. F oram ensaiados 

pelo menos 2 corpos de prova para cada temperatura, e os resultados obtidos 

foran1 analisados segundo a norma ASTM E 813-87 e sua antecessora E 813-

81 (1982). 

3.10- ANÁLISE FRACTOGRÁFICA 

Os aspéctos morfológicos das superfícies de fratura dos corpos de prova 

ensaiados nos vários tipos de ensaios foram examinados utilizando a técnica 

de microscopia eletrônica de varredura. F oi utilizado um microscópio 

eletrônico ZEISS modelo DSN960. Micro análise quantitativa, por dispersão 

de energia de raio-X, foi realizada em um analisador LINK ANAL YTICAL 

QX2000. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1- ANÁLISE METALOGRÁFICA 

As figmas 71-74 apresentam a microestrutura do aço E3949 nas seções 

transversal, longitudinal radial e longitudinal tangencial, na condição como 

recebido. O melhor ataque químico foi obtido com uma solução a base de HF 

e água oxigenada, porém, as micrografias não apresentam uma boa nitidez, 

pois não há uma boa definição dos contamos de grãos. Entretanto pode ser 

observado que o aço apresenta uma heterogeneidade na sua microestrutura, 

com relação ao tamanho de grão. A vmiação do tamanho de grão, medido pelo 

método do intercépto circular médio, está apresentada na tabela 3. Na seção 

longitudinal tangencial, o aço apresentou grãos com fonnas alongadas e 

alinhados na direção longitudinal, como pode ser observado na figura 73. 

Em todas as seções estudadas foram observadas regiões com 

recristalização incompleta, mostradas na figura 74, devido provavelmente à 

presença de agrupamentos Cr-N nestas regiões, que, segundo PICKERING 

( 1989), retardam o processo de recristalização pela segregação nos contornos 

de grão da austenita. A presença de regiões com recristalização incompleta na 

microestrutura de aço inoxidável austenítico do sistema Cr-Mn-N, utilizado na 

confecção de colares para perfmações, também foi observado por 

NAKAZAWA et ai (1989). 
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FIGURA 71 - Microestrutura do aço E3949 na seção transversal. 

FIGURA 72- Microestmtura do aço E3949 na seção longitudinal radial. 
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FIGURA 73 - Microestrutura do aço E3949 na seção longitudinal tangencial. 

FIGURA 74- Microestmtura do aço E3949 mostrando uma região com 

recristalização incompleta - direção tTansversal. 
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TA BELA 3 - Intervalo da va1iação do diâmetro de grão nas seções avaliadas. 

SEÇÃO 

Transversal 

longitudinal radial 

longitudinal tangencial 

Intervalo da variação do 
diâmetro de grão (Jlffi) 

7,6 - 12,2 

16,3 - 22,3 

11,2 - 17,0 

4.2 - PROPRIEDADES MONOTÔNICAS 

As figuras 75 e 76 e a tabela 4 apresentam um resmno das proptiedades 

monotônicas do aço E3949, obtidas nos ensaios de tração nas direções 

longitudinal (L), transversal (T) e radial (R) do tubo, na temperatura ambiente. 
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FIGURA 75 -Limites de resistência e de escoamento nas direções longitu

dinal, transversal e radial do tubo, na temperatura ambiente. 



I • 

.. 

145 

70 

• REDUÇÃO DE ÁREA 

60 O ALONGAMENTO EM 25 mm 

50 

40 

30 

20 

10 

o----'---
longitudinal transversal radial DIREÇÃO 

FIGURA 76- Redução de área e alongamento nas direções longitudinal, trans

versal e radial do tubo, na temperatura ambiente. 

TABELA 4 - Proptiedades monotônicas do aço E3949 na temperatura 

ambiente. 

SE (0,2%) SR Sr
1 

DIREÇÃO 
(MP a) (MP a) (MP a) 

longitudinal 790 

transversal 771 

radial 763 
I 

Sy = (SE+SR)/2 
2 

crr = tensão de fratura real 
3 d - d ' re uçao e area 

963 

928 

927 

4 
alongamento total medido em 25 mm 

5 
módulo de elasticidade 

877 

850 

845 

2 R.A. j alongamcn- E ~ crr 
(MP a) (%) to ·• (%) (MP a) 

1956 63 38 190.564 

1506 44 27 192.117 

1573 48 27 190.024 

Obsetva-se na tabela 4 e figura 75, que os limites de escoamento e de 

resistência são aproximadamente iguais para todas as direções, sendo pouco 
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maior na direção longitudinal. Nesta última direção, os valores dos limites de 

escoamento e de resistência foram ligeiramente superiores aos limites 

relatados por P ANZENBOCK et ai ( 1990), para este tipo de aço e de 

utilização (750 a 850 MPa para o limite de escoamento e 850 a 950 MPa para 

o limite de resistência). Com relação à redução de área e alongamento, 

observa-se na tabela 4 e figura 76 que, na direção longitudinal, o aço 

apresentou as maiores propriedades de ductilidade, enquanto que nas outras 

direções, transversal e radial, as propriedades foram aproximadamente iguais. 

Os valores de Sy e O' r, apresentados na tabela 4, foram utilizados nos cálculos 

da tenacidade à fratura J1c e para estimar as propriedades de fadiga, 

respectivamente. 

/Na tabela 5 estão apresentados os valores médios do expoente de 

encruamento e do coeficiente de resistência nas três direções estudadas e na 

temperatura ambiente. Os valores foram obtidos a partir das curvas tensão-

defonnação real, utilizando a relação cr = KEg, para os rúveis de defonnação 

total compreendidos entre 0,2 e 1,5%. Para os níveis de defonnação estudados, 

esta equação representou bem a relação entre a tensão real e a defonnação 

plástica real do aço E3949, que apresentou um comportamento linear no 

gráfico ln cr-ln Ep , como pode ser observado pelo valor do coeficiente de 

conelação, r, na tabela 5. 

TABELA 5 - Valores médios do expoente de encruamento, n, e coeficiente de 

resistência, K, na temperatura ambiente. 

DIREÇÃO n K (MPa) ,.I 

I ongi tudinal 0,046 1.064 0,998 

transversal 0,036 972 0,999 

radial 0,048 1.043 0,996 

1 coeficiente de conelação para a relação linear ln cr-ln Ep 
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A tabela 6 e as figuras 77 e 78 apresentam uma comparação entre as 

propriedades de resistência e ductilidade, na direção longitudinal do tubo, para 

as vá.rias temperaturas na qual o aço E3949 pode atingir durante seu uso. Nas 

figuras 77 e 78, cada símbolo representa um corpo de prova e a linha contínua 

representa a média dos valores. 

TABELA 6 - Valores médios das propriedades monotônicas do aço E3949 em 

função da temperatura, na direção longitudinal. 

temperatura SE (0,2%) SR O' f RA alongamen- E 
(°C) MP a (MPa) (MPa) (%) to (%) (MP a) 

21 790 963 1.956 63 38 190.564 

60 779 889 1.970 68 33 199.762 

120 690 769 1.733 71 21 -

150 683 748 1.671 71 20 189.790 

212 650 749 1.540 69 17 -

312 606 698 1.403 67 16 -

402 556 639 1.157 64 15 -

Observa-se na figw·a 77, que os limites de resistência e de escoamento 

diminuiram bastante com a temperatura. Esta diminuição é bastante sensível, 

principalmente para o limite de resistência, mesmo para temperaturas não 

muito altas, como 1 oooc. Para temperaturas maiores do que 1 00°C, a queda na 

resistência foi menos acentuada. O limite de escoamento alterou de 790 MPa, 

na temperatura ambiente, para 606 MPa, à 312°C. O limite de resistência 

alterou de 963 MPa, na temperatura ambiente, para 698 MP a, à 3 l2°C. 

Como relatado nos trabalhos de NAKAZAWA et ai (1989), 

UGGOWITZER & SPEIDEL (1991) e SIMMONS (1996) e mostrado na 

figura 9, diferentemente dos aços inoxidáveis convencionais, o limite de 
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FIGURA 78- Redução de área e alongamento em função da temperatura, na 

direção longitudinal do tubo. 
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escoamento dos aços inoxidáveis austeníticos contendo nitTogênio vana 

bastante com a temperatura, diminuindo com o aumento desta. Segundo 

GRUJICIC et al ( 1989), a eficiência do endurecimento por solução sólida 

intersticial devido à presença de nitrogênio, responsável pela elevada 

resistência na temperatura ambiente, diminui com o aumento da temperatura. 

Uma vez que o aço é fmjado a momo, a diminuição da resistência com a 

temperatw·a também pode ser associada com o processo de recuperação. 

Na figura 78, observa-se que o alongamento dilninuiu bastante 

inicialmente com o aumento da temperatw·a, alterando de 38%, na temperatura 

ambiente, para 21%, à ll2°C. Entretanto, para as temperaturas maiores o 

alongamento apresentou uma queda menos acentuada. Já a redução de área 

teve um pequeno aumento à 1 00°C, em relação a temperatura ambiente, e para 

temperaturas maiores, seu valor teve uma pequena diminuição. 

/ Como relatado por REED-HILL (1982), a diminuição do alongamento 

com a temperatura é uma característica dos metais cúbico de face centrada. 

Como pode ser observado na figura 77, a diminuição no valor do lilnite de 

escoamento com a temperatura é menos acentuada do que a diminuição do 

limite de resistência. Como consequência disto, a taxa de encruan1ento dilninui 

com o aumento da temperatura, como pode ser observado na tabela 7, que 

apresenta uma comparação entre os valores de n e K nas temperaturas 

an1biente e 150° C, para a direção longitudinal. A diminuição na taxa de 

encrumento com a temperaura, faz com que o mício da estricção ocon·a para 

níveis de deformações menores, diminuindo assim o alongamento. 

Assiln, de um modo geral, tanto as propriedades de resistência, como as 

de ductilidade foram bastante inferiores para temperaturas maiores do que a 

ambiente. A temperatura dos colares aumenta com a profundidade de 

perfuração, podendo atingu· até 300°C, como relatado no trabalho de 

NAKAZA W A et ai ( 1989), o que acaneta uma grande alteração nas suas 

propriedades mecânicas em relação a temperatw·a ambiente. 
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TABELA 7- Valores médios do expoente de encruamento e do coeficiente de 

resistência nas temperaturas ambiente e 150°C, para a direção 

longitudinal. 

temperatura 
o c 
21 

150 

* n 

0,046 

0,021 

K (MPa) * 

1.064 

772 

*calculados para níveis de deformação total compreendidos entre 0,2 e 1,5%. 

Na tabela 8 estão apresentadas as propriedades de tração do aço E3949 

para a temperatura de 150°C, nas direções longitudinal e transversal. Estas 

propriedades foram utilizadas nos cálculos da tenacidade à fratura J1c e para 

estimar as propriedades de fadiga de baixo ciclo. A temperah1ra de 150° foi 

escolhida principalmente pela limitação de operação do conjunto forno e 

extensômetTo e também porque nesta temperatura o aço já apresenta uma 

grande perda das suas propriedades de resistência e ductilidade. 

TABELA 8 - Propriedades monotônicas do aço na temperahua de 150°C. 

SE (0,2%) SR Sy I <Jr 2 R.A. alongamen- E DIREÇÃO 
MP a (MP a) (MP a) (MP a) (%) 

to 3 (%) 
(MPa) 

longitudinal 683 748 716 1671 71 20 189.790 

transversal 648 730 689 - 57 15 183.501 

4.3- FADIGA DE BAIXO CICLO 

Os resultados obtidos nos ensaiOs de fadiga de baixo ciclo, na 

temperatura ambiente e na direção longitudinal, estão apresentados na tabela 9. 

As curvas defonnação-vida obtidas estão apresentadas na figura 79, onde 
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pode-se observar as curvas referentes à defonnação plástica, elástica e total. O 

!. 
número de reversos conespondente à transição da região de baixo ciclo para a 

região de alto ciclo foi de aproximadamente 9,51x103 reversos. 

" 
TABELA 9 - Resultados dos ensaios de fadiga de baixo ciclo obtidos na 

temperatura ambiente e na direção longitudinal. 

Corpo de -1Et /2 -1Ep/2 I -1Ee /2 I 

2Nr 2 

prova (%) (%) (%) 

( 1,5 1,100 0,400 992 
--

f 2 1,5 1,100 0,400 1.490 
,., 
.) 1,5 1,100 0,400 940 I 
4 1,0 0,650 0,350 3.060 

5 1,0 0,631 0,369 3.940 

6 1,0 0,650 0,350 3.440 () ' 1\ 

7 0,8 ~0,460 0,340 7.040 
{J 

8 0,8 0,460 0,340 7.980 

9 0,8 0,465 0,335 5.920 

10 0,6 0,284 0,3 16 10.800 

11 0,6 0,281 0,319 14.800 

12 0,6 0,280 0,320 14.464 

13 0,5 0,204 0,296 16.000 

14 0,5 O, 160 0,340 36.800 

15 0,5 0,180 0,320 22.680 

16 0,4 0,088 0,312 75.206 

17 0,4 0,100 0,300 125.040 

18 0,4 0,088 0,312 88.480 

,, 
1 Calculados conforme a figura 27. 
2 

Número de reversos para fmmação da cúspide. 
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FIGURA 79- Curvas deformação-vida obtidas experimentalmente na direção 

longitudinal. 

A partir das curvas da figura 79 foram obtidos os valores do coeficiente 

de resistência à fadiga, cr r, expoente de resistênica à fadiga, b, coeficiente de 

ductilidade à fadiga, e j- , e expoente de ductilidade à fadiga, c, mostrados na 

tabela 1 O. A relação defonnação-vida obtida pode ser expressa pela equação: 

.1~ t = L\~ e + .1; P = 0,0057(2N f) -o,o56 + 0,632(2N f) -o,570 (87) 

A figura 80 apresenta uma comparação entre as curvas tensão

deformação real monotônica e a cíclica. Utilizando a cmva tensão-deformação 

real cíclica, foram detenninados os valores do expoente de encruamento 
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cíclico, n', e coeficiente de resistência cíclico, K ' , apresentados na tabela 11, 

que também apresenta uma comparação com os valores de n e K obtidos no 

ensaio de tração . 

TABELA 10- Proptiedades de fadiga do aço E3949 na temperatura ambiente 

e na direção longitudinal. 

DEFORMAÇÃO PLÁSTICA DEFORMAÇÃO ELÁSTICA 

c a[ b 

0,0057 -0,056 0,632 -0,570 

1000 

MONOTÓNICA 

ro 800 0.. 
~ 

~N co-.. 
o..t> 
~<l "' 
t> -o 600 
o•<!: CICLICA C/) 
•<!: z 
Ww 
~~--
t-W 

400 o 
w 
o 
:::> 
1-
::; 
0.. 
~ 
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200 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
DEFORMAÇÃO, & (%) 

AMPLITUDE DE DEFORMAÇÃO TOTAL, ~E t /2 

FIGURA 80- Curvas tensão-deformação monotônica e cíclica na direção 

longitudinal. 
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TABELA 11 - Expoente de encruamento e coeficiente de resistência 

monotônico e cíclico - direção longitudinal. 

ENSAIO 

monotônico 

cíclico 

n' 

0,046 

0,050 

K.1 (MPa) 

1064 

804 

1 valores calculados até defonnação total máxima de 1 ,5%, utilizando a 

relação cr = Ks ~ 

As relações tensão-defmmação plástica monotônica e cíclica podem ser 

expressas segundo as equações: 

Monotônica: a = 1 064ê ~·046 (MPa) 

Cíclica: a = so4E o,oso 
p (MP a) 

(88) 

(89) 

Segundo MlTCHELL ( 1978), metais com expoente de encruamento 

cíclico, n ', menor do que O, 15, como ocorre para o aço em estudo, possue a 

tendência de sofrer amolecimento cíclico. De fato, como pode ser observado 

na figura 80, o aço apresentou amolecimento cíclico para todos os níveis de 

deformação estudados. O amolecimento cíclico é um comportamento 

característico dos metais deformados, e a ausência de endurecimento cíclico é 

un1 indicativo da estabilidade do aço com relação à transfonnação da 

mrutensita induzida por defonnação, pru·a os níveis de defonnação cíclica 

estudados. 

Este compmtamento pode também ser observado nas figuras 81 e 82. A 

figura 81 apresenta a tensão máxima necessária para manter a deformação total 

constante em função do número de ciclos, para alguns níveis de defonnação 

estudados, onde pode ser observado como a tensão diminui com o número de 

ciclos. A figura 82 apresenta a amplitude de deformação plástica em função do 

número de ciclos, para vários níveis de deformação total, onde observa-se 
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FIGURA 82- Variação da componente de deformação plástica com o número 

de ciclos. 
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como a componente de defmmação plástica_ do matetial aumenta com o 

níunero de ciclos, devido ao amolecimento cíclico. Este comportamento pode 

também ser obse1vado na figma 83, que apresenta os valores calculados das 

defonnações elástica e plástica utilizando o ciclo número 7 e o ciclo número 

460, para um corpo de prova ensaiado com 1,5% de defonnação total. 

FIGURA 83 - Detenninação das defonnações elástica e plástica utilizando o 

ciclo 7 e o ciclo 460 para um corpo de prova ensaiado com ~E1 /2 = ± 1 ,5%. 

Na figma 84, a cmva defonnação-vida do aço E3949 é comparada com 

as curvas defomação-vida dos aços AISI 316L e AISI 316LN com adição de 

0,21% de nitmgênio, que segundo DEGALLAIX et al ( 1983), representa a 

quantidade máxima de nitrogênio capaz de melhorar as prop1iedades de fadiga 

de baixo ciclo dos aços inoxidáveis austeníticos convencionais. As 

propriedades monotônicas desses aços estão apresentadas na tabela 12. O aço 

E3949 apresenta melhores propiiedades de fadiga do que o aço AISI 316L, 
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porém, em relação ao aço 316LN, as curvas deformação-vida na região de 

baixo ciclo (2Nr < 104 reversos) são aproximadamente iguais, apesar do valor 

da redução de área do aço E3949 ser inferior aos demais aços. Na região de 

alto ciclo, as propriedades de fadiga do aço E3949 são superiores as 

propriedades do aço 3 I 6LN, devido à sua maior resistência mecânica. 
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FIGURA 84 - Comparação entre as propriedades de fadiga do aço E3949, 
obtidas neste trabalho, e as dos aços 316L e 316LN, obtidas por DEGALLAIX 
et al (1983). 

TABELA 12- Propriedades monotônicas dos aços 316L1
, 316LN1 e E3949. 

AÇO 
SE (0,2%) SR 

MP a (MPa) 

316L 275-280 580 

316LN 345-365 655-685 

E3949 790 963 

1 Dados obtidos por DEGALLAIX et ai (1983) 
2 Redução de área 
3 alongamento total medido em 25 mm 

R.A? alongamento 3 

{%) (%) 

74 44,5-40,5 

73-70 39-32,5 

63 38 
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A figrna 85 apresenta wna comparação entre as cwvas deformação total 

-vida obtidas experimentalmente e utilizando os métodos estimativos descritos 

anteriormente. As relações deformação-vida estão apresentadas na tabela 13. 
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FIGURA 85 - Curvas defonnação total - vida obtidas experimentalmente e 

pelos métodos estimativos. 

Na figura 85 pode ser observado que os métodos correlação 4 pontos e 

inclinações universais fornecem resultados coincidentes e muito próximos dos 

resultados experimentais para a região de baixo ciclo, 2Nr < 104 reversos, em 

relação aos outros métodos. Assim, para a região de baixo ciclo, estes dois 

métodos fornecem rnna boa estimativa das propriedades de fadiga . Porém, para 

a região de alto ciclo, 2Nr > I 04 reversos, os resultados estimados por estes 

dois métodos são muito conservativos, como também reportado por PARK & 
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SONO ( 1995) para wna grande quantidade de metais. O método de Socie et al 

foi o único que fomeceu resultados não conservativos. 

TABELA 13 - Equações defonnação-vida obtidas experimentalmente e pelos 

métodos estimativos. 

MÉTODOS RELAÇÕES DEFORMAÇÃO-VIDA 

Experimental Ll~ t =O 0057(2N ) - 0•056 +O 632(2N ) -o,s?o 2 , f , f 

Correlação 4 pontos Ll~t = 0.0117(2N f f 0
.1

34 + 0.7838(2N f) -0.
6 12 

2 

Inclinações universais Ll~t = 0.0096(2N f) - O.l
2 + 0.760(2N f) -0.

6 

2 

Socie et al Ll~t = o.0102(2Nf )-o.1o1 + l.0046(2Nf )- 0·6 

2 

Inclinações universais Ll~ t = 0.0077 (2N f) -0.09 + 0.323 5(2N f) -0.56 

modificado 2 

Baumel e Seeger Ll~t = 0.0076(2N f) - O.OS? + 0.4385(2N f f 0
·
58 

2 

Correlação 4 pontos Ll~ t = 0.0 I 03(2N f) -O.ll l + l.0046(2N f) -o.69 

modificado 2 

As figuras 86 e 87 apresentam wna comparação entre os vários métodos 

levando e·m consideração as contribuições isoladas das defonnações plástica e 

elástica na vida à fadiga, respectivamente. Observa-se na figw·a 86 que a curva 

obtida pelo método inclinações universais se aproxima mais da curva obtida 

expetimentalmente e, assim, este método pode ser considerado como o melhor 

para estimar a influência da defonnação plástica na vida à fadiga. Na figura 87 

pode ser observado que nenhum método fornece uma boa aproximação da 

curva defonnação elástica-vida experimental, entretanto, o método de Baumel 

e Seeger é o melhor entre todos os outros métodos. 
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FIGURA 86- Curvas deformação plástica-vida obtidas experimentalmente e 
pelos métodos estimativos. 
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Assim, analisando a eficiência dos métodos em estimar as contribuições 

das defonnações plástica e elástica, separadamente, na vida à fadiga do aço 

E3949, pode-se concluir que o método inclinações universais é o mais 

eficiente com relação a defmmação plástica, enquanto que o método de 

Baumel e Seeger é o mais eficiente em estimar a contribuição da deformação 

elástica na vida à fadiga. Portanto, levando em consideração as regiões de 

baixo e alto ciclo, a curva defonnação total - vida do aço E3949 pode ser 

melhor estimada somando as conttibuições da defonnação elástica, estimada 

pelo método de Bawnel e Seeger, e da deformação plástica, estimada pelo 

método inclinações universais. Esta combinação dos dois métodos resultou na 

seguinte equação: 

~ = ~ + _ P = 150__R_(2N )-0
'
087 + O 7579 In (2N )-0

'
6 /),. /),. /).E S [ ( 1 ) ]0,6 

2 2 2 ' E f ' I-RA f 

(90) 

Substituindo os valores das propriedades mecânicas de tt·ação obtidos 

na temperatura ambiente, obtém-se: 

f).; t = f).; e + f).~ P = 0,00758(2N r) - 0
'
087 + 0,760(2N r) -o,6 

(91) 

A curva estimada utilizando a equação (91 ), denominada de "Baumel e 

Seeger + Inclinações universais", está apresentada na figura 88, onde pode ser 

observada a melhor aproximação com a curva expeiimental, em relação as 

outras curvas estimadas. Na figura 89 estão apresentadas as previsões de vida 

dos métodos estimativos em função da vida obtida experimentalmente. Nestas 

figuras, as linhas conespondentes a uma relação petfeita (2Nexp = 2Nest) e a 

uma banda de espalhamento com um fator de 1,5 ((2Nest) = 1,5.(2Nexp) e 

(2Nest) = (2Nexp)/1,5) são representadas por linhas fmas e grossas, 

respectivamente. Como pode ser observado na figura 89(g), a vida prevista 
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pela equação (91 ), se aproxima bem da experimental, tanto para a região de 

baixo como de alto ciclo. 
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FIGURA 88 - Cmvas defonnação total-vida estimadas e experimental. 

O comportamento à fadiga e a previsão da vida à fadiga são muito mais 

complicados em altas temperaturas do que na temperatura ambiente. Em altas 

temperaturas existe uma interação muito complexa enh·e os processos que são 

dependentes do tempo e ativados tennicamente, como a interação com o meio 

ambiente, os processos de relaxação/fluência e os aspectos metalúrgicos em 

ação conjunta com os mecanismos mecânicos da fadiga. Segundo FUCHS & 

STEPHENS ( 1980b ), fatores como frequência, fonna da onda, 

relaxação/fluência, que exercem pouca influência na vida à fadiga na 

temperatura ambiente, exercem grande influência em altas temperaturas. 
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FIGURA 89 - Vida estimada em função da vida experimental (continua). 
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FIGURA 89 - Vida estimada em função da vida experimental (continuação). 

Para a frequência utilizada neste trabalho, os ensaios de fadiga de baixo 

ciclo tem wna duração relativamente curta. Também as temperaturas 

envolvidas, 150 e 300°C, não são muito elevadas, e portanto pode ser 

considerado que, para estas condições, os fenômenos ativados termicamente 

exercem urna influência muito pequena na vida à fadiga, de modo que esta 

pode ser razoavelmente estimada pela equação (90), que leva em consideração 
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somente a influência das propriedades mecânicas de tração. Assim, as 

proptiedades de fadiga de baixo ciclo do aço E3949, nas temperaturas de 150 e 

300 °C, foram estimadas substituindo os valores das proptiedades mecânicas 
r-

de tração obtidos nestas temperaturas na equação (90) e estão apresentadas nas 

equações (92) e (93), respectivamente, e figura 90. 

150 oc: 

~; 1 = ~;e + ~; P = 0,00591(2N r) - 0
'
087 + 0,860(2N r) -o,6 

L/ 300°C: 

~;~ =~;e + ó;P = 0,00552(2N f) -0
'
087 + 0,806(2N f) -o,6 

_J 

~ 
o 
l-
o 
•<( 

~ 

4E-2 

~ 
0::: 
O 1E-2 
u.. w 
o 
w 
o 
w 
o 
::.> 
1-
:J 
0.. 
~ 
<( 

estimada 
300°C 

experimental 
temp. ambiente 

estimada 
150°C 

estimada 
temp. amb. 

5E+2 1E+3 1E+4 1E+5 
NÚMERO DE REVERSOS PARA FALHAR (2Nf) 

(92) 

(93) 

FIGURA 90- Curvas defonnação-vida estimadas pela equação (90) para 

temperaturas de 150 e 300° C. 
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Observa-se na figura 90, que o aumento na temperatura, até 300° C, tem 

pouca influência na região de baixo ciclo, 2Nr < 104 reversos. Apesar do 

alongamento diminuir bastante com o aumento da temperatura, como foi 

observado na figura 78, este parâmetro não é levado em conside1ação nos 

cálculos dos métodos estimativos. Porém, a influência da redução de área é 

grande e pode ser observada a 150° C, onde ocone mn aumento na redução de 

área, figura 78, e portanto um aumento na vida à fadiga na região de baixo 

ciclo. Para a região de alto ciclo, 2Nr > 104 reversos, a diminuição da 

resistência mecânica com o aumento da temperatura, figura 77, provoca mna 

grande diminuição na vida à fadiga para as temperatm·as de 150 e 300° C. Para 

uma amplitude de deformação de ± 0,4%, a diminuição na vida à fadiga foi 

aproximadamente 61 e 67% para as temperaturas de 150 e 300°C, 

respectivamente. 

4.4- MÉTODO DO PASSO INCREMENTAL 

A figura 91 (a) e (b) mostra um bloco de deformação aplicado e o bloco 

de tensão resultante, respectivamente, no método do passo incrementai. As 

histereses tensão-defonnação obtidas no primeiro bloco e nos blocos de 

números 120, 256 e 263, estão apresentadas na figura 92 (a)-(d). O bloco de 

número 120 cmTesponde à aproximadamente metade do número total de 

blocos aplicados até o surgimento de uma trinca de tamanho significativo. A 

fonnação desta trinca pode ser observada no bloco de número 256, com a 

fonnação de uma pequena cúspide na patte compressiva da histerese tensão

defonnação. No bloco de número 263, pode-se observar a existência de uma 

cúspide bastante acentuada devido à propagação da trinca. 

Para comparação, na figma 93 estão apresentadas as histereses, 

conespondentes a cada ciclo de defmmação, obtidas no método de mútiplos 
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corpos de prova, para um corpo de prova ensaiado com amplitude de 

defonnação total igual a ±1,5%. Nas figuras 92 e 93, pode ser observado o 

amolecimento cíclico do aço para os dois tipos de ensaios, passo incrementai e 

múltiplos corpos de prova, respectivamente. 
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FIGURA 91 -(a) bloco de deformação aplicado e (b) bloco de tensão 

resultante no método do passo incrementai. 
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FIGURA 92- Histereses tensão-defmmação obtidas no método do passo 

incrementai, para os blocos de números: (a) 1, (b) 120, (c) 256 e (d) 263. 

A figura 94 mostra a resposta da tensão cíclica para o método do passo 

incrementai. Nesta figura , a tensão de tração máxima, na maior amplitude de 

defonnação do bloco, 1,5%, foi registrada em função do número de blocos. 

Observa-se que a tensão diminui continuamente com a aplicação dos blocos, 

praticamente não apresentando a estabilização do comportamento cíclico, 

mostrando, assim, que o material sofre amolecimento cíclico durante toda a 
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sua vida em fadiga. No início da aplicação dos blocos a queda na tensão é 

grande, até aproximadamente o bloco de número 40, depois tomando-se menor 

até o bloco de número 220. A partir deste bloco, a queda na tensão volta a ser 

grande novamente, devido à nucleação e propagação da trinca. Devido à queda 

contínua da tensão durante a aplicação dos blocos, o bloco estável foi 

considerado como sendo a metade do número total de blocos necessário para 

nuclear wna trinca, indicado pelo aparecimento da cúspide na histerese tensão

defmmação, como mostrado na figura 92( c). 

1000 
Tensão 

(MPa) 
CICLO 

1.5 2 .0 
deformação 

(%) 

FIGURA 93 - Histereses tensão-deformação obtidas no método de múltiplos 

corpos de prova (11E1/2 = ± 1,5%). 

Segundo RAMAN & P ADMANABHAN ( 1992), o número de blocos 

de deformação necessários para atingir a estabilização do comportamento 

cíclico, depende da natureza do bloco aplicado. Blocos consistindo de maiores 

amplitudes de defonnação conespondem à maiores defonnações totais 
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cumulativas por bloco, levando, assim, a uma estabilização mais rápida. Os 

autores conseguiram atingir a estabilização cíclica em um aço inox 304LN 

com somente 7 blocos, onde a deformação total mínima foi de 0,25% e a 

máxima de 1,1 %. Porém, o aço E3949 apresentou amolecimento cíclico 

durante toda a sua vida, mesmo sendo a deformação máxima do bloco (± 

1,5%) maior do que a utilizada no trabalho de RAMAN & PADMANABHAN 

(1992). Convém salientar que o aço 304LN estudado pelos autores acima, não 

apresentou estabilização para todos os níveis de deformação estudados no 

método de múltiplos corpos de prova, o que também oconeu para o aço em 

estudo. 
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FIGURA 94- Resposta da tensão cíclica em função do número de blocos no 

método do passo incrementai. 

Porém, apesar do aço E3949 não se estabilizar ciclicamente, a obtenção 

da curva tensão-defmmação cíclica utilizando o método do passo incrementai 
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foi mais rápida do que a obtida com o método de múltiplos corpos de prova. 

No método convencional, a obtenção da curva com uma boa confiança, 

utilizando três corpos de prova em cada nível de defmmação, consumiU 

aproximadamente 240 horas de ensaio, enquanto que no método do passo 

incrementai a duração de cada ensaio foi de aproximadamente 11 horas, 

representando uma diminuição de aproximadamente 95% no tempo de ensaio. 

A figura 95 apresenta a cw-va tensão-defonnação cíclica obtida no 

método do passo incrementai utilizando os dois tipos de análises, da metade do 

bloco e do bloco inteiro, para o primeiro bloco de defmmação aplicado. Na 

análise da metade do bloco, são obtidas duas cw-vas tensão-defmmação 

cíclicas, uma conespondente à parte do bloco onde as amplitudes de 

defmmação aumentam e outra conespondente à parte do bloco onde as 

amplitudes de defonnação diminuem. A curva conespondente aos aumentos 

das amplitudes de defmmação é superior a cw-va conespondente as 

diminuições das amplitudes de deformação, indicando que o amolecimento 

cíclico já ocorre dentro do primeiro bloco. Na análise do bloco inteiro, é 

obtido somente uma curva tensão-defonnação cíclica e ela representa o 

comportamento médio do aço dentro do bloco, como pode ser observado na 

figura 95. 

A figura 96 apresenta a cm-va tensão-defonnação cíc lica obtida para o 

segundo bloco e para o bloco estável de número 120, detenninada utilizando a 

análise da metade do bloco. Pode ser obsetvado que as cm-vas conespondentes 

às duas partes do bloco são aproximadamente coincidentes, tanto para o 

segundo bloco, como para o bloco estável, indicando que dentro destes blocos 

o comportamento cíclico do aço é estável, isto é, o amolecimento cíclico não 

ocone mais. As cu!V'as tensão-defonnação cíclica obtidas utilizando a análise 

do bloco inteiro coincidiram com as cutvas obtidas utilizando a análise metade 

do bloco. 

A figura 97 apresenta as curvas tensão-defonnação cíclicas obtidas pelo 

método do passo incrementai para o bloco estável, utilizando a análise do 
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FIGURA 95 - Curvas tensão-defonnação cíclicas do primeiro bloco, obtidas 

utilizando as análises da metade do bloco e do bloco inteil·o. 
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bloco inteiro, para dois corpos de prova. Observa-se que as cwvas são 

aproximadamente iguais. A pequena diferença entre elas pode ser atribuída à 

heterogeneidade do material. Os valores do coeficiente de resistência cíclica, 

K', e do expoente de encruamento cíclico, n', para os dois corpos de prova 

ensaiados estão apresentados na tabela 14, juntamente com os valores obtidos 

no método de múltiplos corpos de prova. Pode ser obsetvada a boa 

repetibilidade dos resultados obtidos no método do passo incrementai, para os 

dois corpos de prova ensaiados. Também, pode ser obseiVada a diferença entre 

os resultados obtidos nos dois métodos, principalmente para o expoente de 

encruamento cíclico. 
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FIGURA 97- Curva tensão-deformação cíclica obtida pelo método do passo 

incrementai, para dois corpos de prova. 
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TABELA 14 - Coeficiente de resistência e expoente de encruamento cíclicos 

obtidos nos métodos do passo incrementai e múltiplos corpos 

de prova. 

MÉTODOS 

passo incrementai - cp 1 

passo incrementai - cp 2 

múltiplos corpos de prova 

*utilizando a relação cr = K 'E~' 

n' * 

0,188 

0, 195 

0,050 

K' * (MPa) 

703 

669 

804 

A figura 98 apresenta uma comparação entre as curvas tensão

deformação cíclicas, obtidas pelos métodos do passo incrementai e de 

múltiplos corpos de prova, e a curva monotônica. A curva tensão-deformação 

cíclica obtida pelo método do passo incrementai é diferente da curva tensão

defonnaçâo cíclica obtida pelo método de múltiplos cmpos de prova. Para 

baixas deformações, a curva obtida pelo método do passo incrementai é 

inferior à curva obtida pelo método de múltiplos corpos de prova. Para 

defonnações maiores (> 1 %), a diferença entre as curvas são menores, 

oconendo compmtamento inverso daquele obtido para baixas deformações. 

Esta diferença no compmtamento cíclico obtido pelos dois métodos é devido à 

natureza das deformações aplicadas. Enquanto no método convencional as 

amplitudes de deformações são constantes, no método do passo incrementai, 

estas são variáveis, resultando em amplitudes de tensões também variáveis. 

Foi também possível, neste trabalho, verificar se o aço apresenta 

compmtamento Massing26
. Um material é dito exibir comportamento Massing 

quando os ramos ascendentes (ou descendentes) de um conjunto de histereses 

26 MASSING, G. (1926). In Proceedings, 2nd Jnternational Congress of Applied Mechanics, Zurich. 
apud JHANSALE, H.R.; TOPPER, T.H. (1973). Engineering ana~vsis ofthe inelastic stress 
response o f a structural meta/under variable cyclic strains. In: CYCLIC stress-strain 
behavior- Ana~vsis, experimentation, andfailure prediclion. Phi/adelphia, ASD.\1, p.249. 
(ASD.\1- STP. 519). 



.. 

,, 

,, 

175 

de diferentes amplitudes de defonnação, quando são transladados de maneira 

que suas pontas coincidam nas posições de mínima. (ou máxima) tensão, 

fonnam mn envelope único. Como pode ser observado na figura 99, pelo 

método de múltiplos corpos de prova, o aço E3949 não apresenta 

comportamento Massing. Porém, pelo método do passo incrementai, o aço 

apresenta este tipo de comportamento, como pode ser observado na figura 100. 

A ausência deste comportamento nos ensaios de múltiplos corpos de prova e a 

presença deste -comportamento no método do passo incrementai também foi 

verificado por RAMAN & PADMANABHAN (1992 e 1995). 
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FIGURA 98- Comparação entre as curvas tensão-defonnação real. 

A fonna da histerese tensão-defmmação é detenninada pelo tipo e 

distribuição de obstáculos que devem ser superados pelo deslizamento das 

discordâncias do matelial em um ciclo. Somente materiais que contêm uma 
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FIGURA 99 - Histereses tensão-defonnação obtidas no método de múltiplos 
corpos de prova - ausência do comportamento Massing. 
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distribuição de obstáculos que não é muito alterada durante a defonnação 

cíclica, são esperados exibir comportamento Massing. Segundo PICKARD & 

KNOTT ( 1988) e RAMAN & PADMANABHAN ( 1992), no método do passo 

incrementai, a fonna da histerese durante todo wn bloco de defonnação é 

govemado ptincipalmente por um tipo de distribuição de discordâncias, o qual 

é típico das an1plitudes maiores de defonnações aplicadas. 

4.5 - FADIGA DE ALTO CICLO 

Os resultados e a curva S-N obtidos nos ensaios de fadiga de alto ciclo, 

com controle de carga e R= -1, estão apresentados na tabela 15 e na figura 

10 1, respectivamente. Na figura 10 1, a reta que representa a relação entre a 

tensão e a vida à fadiga de alto ciclo foi obtida por regressão linear, utilizando 

somente os resultados representados por círculos cheios. Segundo 

MACHERAUCH27 apud PANZENBOCK et al (1990), ligas CFC geralmente 

não possuem um limite de fadiga bem defmido próximo à 107 ciclos. Este 

compotiamento pode ser observado na figura 101, onde para tensões baixas, 

próximas ao limite de fadiga, existe um grande espalhamento dos resultados, 

representados por círculos vazios. Assim, o limite de fadiga foi considerado 

como sendo a tensão calculada através da equação da reta de regressão linear, 

para Nr = I07 ciclos. O limite de fadiga obtido foi de 452 MPa, que representa 

47% do limite de resistência do material (SR = 963 MPa). 

A figura I 02 apresenta uma comparação entre a curva S-N experimental 

e a estimada segundo a figura 25. No método estimativo, o limite de fadiga é 

defmido à I 06 ciclos. Assim, o limite de fadiga estimado é igual 482 MP a, 

enquanto que o limite detetminado experimentalmente à I 06 ciclos é 506 MP a, 

2 7 MACHERAUCH, E. (1985). Pradtikum in /Verkstoflkunde, p. 254. Vieweg, 
Braunschweig!Wiesbaden, F. R.G. apud PANZENBOCK, M. et a/. (1990). Fatigue 
behm•iorur o f austenilic Cr-Mn-N stee/s. Fatigue & Fracture o f Engineering Materiais & 
Structures, v./3, 11.6, p.563-78. 
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apenas 5% maior do que o estimado. Porém, devido à grande dispersão dos 

resultados obtidos, para o aço em estudo, é difícil definir o limite de fadiga à 

106 ciclos, sendo melhor defmí-lo à 107 ciclos. 

TABELA 15 - Resultados obtidos nos ensaios de fadiga de alto ciclo, 

realizados na direção longitudinal e na temperatura 

ambiente. 

Corpo de 

Prova 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

(MP a) 

551 

550 

533 

534 

533 

511 

512 

510 

490 

489 

490 

492 

465 

466 

464 

466 

444 

446 

Número 

de ciclos 

309.809 

157.250 

361.312 

219.858 

260.623 

727.522 

600.000 

941.761 

786.000 

466.864 

10.000.000 

10.000.000 

680.606 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

Observação 

Não rompeu 

Não rompeu 

Não rompeu 

Não rompeu 

Não rompeu 

Não rompeu 

Não rompeu 
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FIGURA 1 O 1 -Curva S-N obtida experimentalmente para o aço E3949, na 

direção longitudinal e na temperatura ambiente. 

Supondo que a relação entre o limite de fadiga e o limite de resistência 

se mantenha constante, Sr= 0,47 SR, com o aumento da temperatura até 150°C, 

que não é wna temperatura muito elevada e portanto onde espera-se wna 

pequena influência dos fenômenos ativados tennicamente, o limite de fadiga 

diminui de 452 MPa, na temperatura ambiente, para 352 MPa à 150°C, que 

conesponde a wna queda de 22% no limite de fadiga em relação à temperatma 

ambiente. 
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curva estimada 
S = -55.7345 • ln(Nf) + 1252 

EXPERIMENTAL 

S = -23.6018 'ln(Nf) + 832.344 

c-
Sr= 482 MPa 

(3) 

::-... NÃO ROMPEU (2) 

1E+5 1E+6 
NÚMERO DE CICLOS PARA ROMPER, Nf 

FIGURA 102- Curva S-N obtida experimentalmente e estimada- temperatura 

ambiente. 

4.6- TENACIDADE AO IMPACTO CHARPY 

Como pode ser observado na figma 103, no intervalo de temperatma 

estudado, o aço E3949 apresentou baixas propriedades de tenacidade em 

ensaio de impacto Charpy e, ao contrário do que ocorre nos aços inoxidáveis 

austeníticos convencionais, apresentou a "transição dúctil-frágil", resultado da 

variação do limite de escoamento com a temperatura, mostrado na figura 77. 

Na temperatura ambiente, a tenacidade ao impacto foi de apenas 50,3 joules. 

Segundo SIMMONS (1996), a fragilidade ao impacto, ptincipalmente em 

baixas temperaturas, é wna característica dos aços Cr-Mn-N, que pode ser 

diminuída pela adição de elementos de liga como o molibdênio e o ruquel, que 
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reduzem o aumento do limite de escoamento com a diminuição da 

temperatura. 
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FIGURA 103 -Resultados do ensaio de tenacidade ao impacto Charvy do aço 

E3949. 

A figura 104 apresenta uma comparação entre a tenacidade ao impacto 

nas condições como recebido (fmjado a momo) e solubilizado a 1060° C por 

uma hora. Para a condição solubilizada, o aço apresentou melhores 

prop1iedades de tenacidade, de aproximadamente 134 joules, na temperatura 

ambiente. Este valor de tenacidade na temperatura ambiente e na condição 

solubilizada é aproximadamente igual ao encontrado nos aços inoxidáveis 

austeníticos convencionais Cr-Ni, segundo METALS HANDBOOK (1980), 

com a diferença que o aço E3949 apresenta a "transição dúctil-frágil", tanto 

para a condição fmjado a momo, como para a condição solubilizado. Uma 

comparação entre os resultados obtidos para as duas condições, fmjado a 
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morno e solubilizado, pennite vizualizar a grande influência negativa da 

defonnação, proveniente do fmjamento a morno, na tenacidade ao impacto do 

aço E3949. 
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FIGURA 104 - Tenacidade ao impacto Charpy do aço E3949 na condição 

fmjado a momo e solubilizado a 1060° C por uma hora. 

4. 7 - TENACIDADE À FRATURA K 1c 

As figuras 105 e 106 apresentam as curvas carga em função do C.O.D., 

obtidas nos ensaios de K1c para os dois corpos de prova ensaiados. Os 

resultados não atenderam as exigências da nonna ASTM E399, com relação à 

espessura do corpo de prova e comprimento da trinca (item 9.1.3 da nonna 

ASTM E399) e relação PmaJP0 (item 9.1.2 da norma ASTM E399). Pmtanto, 

para a espessura do corpo de prova utilizado, o aço não apresenta valores 

válidos de K1c. Os valores de K0 estão apresentados na tabela 16, onde pode 
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ser observado que os valores obtidos para os dois corpos de prova são 

aproximadamente iguais. 

TABELA 16- Valores de KQ obtidos nos ensaios de K1c, para o aço E3949. 

L 
o 
A 
D 

E 1 a.ao 

6.00 

k ct .aa 
N 

2.0B 

Corpo de prova 

K2 

K3 

Speci~en Id. : HZ 
Test Date : 01-31-1995 

KQ(MPa-Jrll ) 

Load us . COD 

:"I 

/ :/.....__ 
,/ ,.,;/' ---

120 

129 

Job 1t DOUTORADO 
test File : HINOX2 

... y -----
.__ __ P_q _= _ss_,3_k_N_---H,/ / '"---...__ 
~ . -~ 

~~~ -.... __ ___ 
h · 

... ,: 
fi? 

:1: 
j: 
;: .. 

. i '.' .. 
/' 

// ;,: 
l 

/ 
/ 

f 
I 

/ 
{ 

Kq = 120 MPaVm 

. . . Tangent 
--- Secant 

(( 

o . 00 l..oo.J._.J_-1--L-.L-.J.-l..-1--L-.L......J.~--l-~.l..-.-J--'-__.__.__...L..--I__.__.._-l..-.l 

0.00 0.50 1.00 

COD 111m 

1.50 2.00 z.se 
E O 

FIGURA 105 - Carga em função do COD, obtida no ensaio de K1c para o 

corpo de prova K2. 
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FIGURA I 06 - Carga em função do COD, obtida no ensaio de K1c para o 

corpo de prova K3. 
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A figma I 07 mostra um dos corpos de prova ensaiados em K1c, onde 

pode ser observada a zona plástica formada na frente da trinca. Dmante o 

ensaio, a propagação da trinca oconeu de modo estável e seu aspecto pode ser 

observado na figura 108. A propagação da ninca próximo à superfície lateral 

do corpo de prova foi bastante retardada, causando uma propagação bastante 

inegular ao longo da espessura e não aceitável pela norma ASTM E399. Este 

comportamento é devido ao grande tamanho da zona plástica na frente da 

ninca e próximo à superfície, figma 107, que diminui a velocidade de 

crescimento de tiinca, devido a grande ductilidade do matetial. Pmtanto, para 



FIGURA 107- Corpo de prova utilizado no ensaio de K1c, onde pode ser 
observada a zona plástica na frente da h'inca. 
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FIGURA 108- Aspecto da propagação da trinca no ensaio de K1c, mostrando a 
propagação irregular e não aceitável pela norma ASTM E399. 
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a espessura do corpo de prova utilizada, 25 mm, o valor de K1c não pode ser 

utilizado para caracterizar a tenacidade à fratura do material. 

4.8- TENACIDADE À FRATURA J1c 

4.8.1 - TEMPERATURA AMBIENTE 

As figuras I 09, 11 O e 111 apresentam os resultados dos ensaios de J1c 

realizados na temperatura ambiente e analisados segundo a nonna ASTM E 

813-87, para tt·ês corpos de prova. Como geralmente ocone em ensaios onde a 

técnica da variação da flexibilidade elástica é utilizada para calcular o 

comprimento da trinca, como relatado por ROSENTHAL et ai ( 1990), durante 

o crescimento inicial da tt·inca, existe uma dispersão dos pontos J-óa, com até 

mesmo alguns valores negativos de crescimento da ttinca. Geralmente, esta 

dispersão causa uma dificuldade no tratamento dos resultados, pois ela toma 

difícil o conhecimento do início do crecimento da trinca. Porém, pode ser 

observado nestas figuras que a dispersão é muito pequena e restrita à valores 

pequenos de J. Nestes casos, não houve dificuldade para determinar a posição 

do início do crescimento da trinca. Os resultados obtidos para os três corpos de 

prova ensaiados, satisfizeram todos os requisitos estabelecidos pelas nmmas 

ASTM E813-87 e E813-81. Assim, foi possível obter os valores de Jrc, os 

quais estão apresentados na tabela 17. 

Observa-se na tabela 17, que os valores de J1c obtidos segundo a norma 

ASTM E813-87 são mais conservativos do que aqueles obtidos utilizando a 

nmma mais antiga, ASTM E8 13-81 . Isto porém, não é uma regra geral, pois 

outros trabalhos obtiveram resultados contrários, onde a nonna antiga 

apresentou valores mais conservat:ivos, como relatado no trabalho por 

ROSENTHAL et al ( 1990). A diferença entre os resultados obtidos segundo as 
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duas nonnas, é devido as diferentes definições de J1c e aos diferentes critérios 

de ajuste dos pontos J-~a, utilizados nas nonnas. 

TABELA 17 - Comparação entre os valores de J1c obtidos segundo as nonnas 

ASTM E 813-87 e E813-81, na temperatura ambiente. 

Corpo de 

prova 

J3 

14 

]5 

Média 

140 

120 

100 

_ao 
N 
E ---, ..::.:. 
-60 -, 

40 

20 

o 
---

0.0 

Jic (kJfm2) 

ASTM E813-81 ASTM E813-87 

108 

176 

168 

151 

0.2 mm "offset" 

!:::_~ 

- dados qualificados 

dados não qualificados 

0.5 1.0 
tl a (mm) 

97 

155 

152 

135 

1.5 

FIGURA 109- Resultado do ensaio de J1c na temperatura ambiente para o 

corpo de prova J3- ASTM E813-87. 
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FIGURA 11 O - Resultado do ensaio de J1c na temperatura ambiente para o 
corpo de prova J4 - ASTM E813-87 . 
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FIGURA 111 -Resultado do ensaio de J1c na temperatura ambiente para o 
corpo de prova J5- ASTM E813-87. 
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Observa-se também na tabela 17, que os corpos de prova J4 e J5 

apresentaram valores de J1c, no núcio da propagação estável da trinca, 

aproximadamente iguais, porém, bem maior do que o valor obtido para o corpo 

de prova J3, apesar de todos os ensaios terem sido realizados nas mesmas 

condições. Esta diferença nos resultados, pode também ser observada 

nitidamente nas figuras 112 e 113, que apresentam uma comparação entre os 

três corpos de prova, quando analisados segundo as normas ASTM E813-87 e 

E813-81, respectivamente. 
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FIGURA 112 - Resultados dos ensaios de J1c na temperatura ambiente, 

analisados segundo a nonna ASTM E813-87. 
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FIGURA 113 - Resultados dos ensaios de J1c na temperatura ambiente, 

analisados segundo a norma ASTM E813-81. 
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As figuras 114, 115 e 116 apresentam as curvas de descanegamento 

para os três corpos de prova, onde pode ser observada a semelhança entre as 

cmvas de descanegamento para os corpos de prova J4 e 15, que apresentam 

valores de J1c aproximadamente iguais, e a diferença de comportamento do 

corpo de prova 13, que pode ser melhor observada na figura 117. Pode também 

ser observado na figura 114, que o corpo de prova J3 apresenta instabilidades 

no crescimento da trinca em vários reuúcios do estágio de descarregamento, os 

mais críticos indicados por setas. Entretanto, estas instabilidades oconeram 

fora da região utilizada para calcular J1c. 
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FIGURA 114- Curva de carregamento-descanegamento para o corpo de prova 
13 - temperatura ambiente. 
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FIGURA 115- Curva de canegamento-descanegamento para o corpo de prova 
14 - temperatura ambiente. 
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FIGURA 116 - Curva de canegamento-descanegamento para o corpo de prova 
15 - temperatura ambiente. 
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FIGURA 117 - Comparação entre as curvas de canegamento-descanegamento 
dos corpos de prova J3 e J4 - temperatura ambiente. 
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Segundo WILSON & DONALD (1989), o crescimento estável da trinca 

é wn processo altamente localizado e, portanto, sensível às variações 

microestmtmais encontradas na sua frente dmante o crescimento. Assim, o 

comportamento do corpo de prova J3 indica, provavelmente, a existência de 

algmn tipo de microestrutura que facilitou a propagação da trinca, mas que não 

está presente, ou presente em menor quantidade, nos outros corpos de prova. 

Assim, uma vez que, pelo método utilizado, o valor de J1c é obtido a prutir de 

um único corpo de prova, materiais que apresentam um alto grau de 

heterogeneidade da microestrutma, apresentam também valores diferentes de 

J1c, dependendo da microest:mtma local presente em cada corpo de prova. 

Assim, a tenacidade J1c determinada pelo método de variação da flexibilidade 

elástica (única amostra) é capaz de detectar a heterogeneidade do material, o 

que não ocorre com o método de múltiplas amostras. Neste último método, a 

existência de heterogeneidade no material causaria uma grrutde dispersão dos 

pontos J~~a, dificultando o ajuste da cmva e a obtenção de J1c. 

Assim, devido provavelmente à existência de heterogeneidade na 

microestrutma, o aço E3949 apresentou valores de J1c variando entre 97 e 155 

kJ/m2
, quando os resultados são analisados segundo a nonna ASTM E 813-87, 

e entre 108 e 176 kJ/m2
, segwtdo a nonna E 813-81. Os valores médios de J1c 

foram 135 kJ/m2 e 151 kJ/m2
, segundo as normas ASTM E813-87 e E813~81, 

respectivamente. Estes valores são bem menores do que aqueles reportados por 

BALLADON & HERITIER (1983), pru·a aços inoxidáveis austeníticos 

convencionais do tipo AISI 304L e 316L, no estado recozido. Porém, em 

relação ao aço 316L com tratamento tennomecânico e solicitado na direção TL 

(J,c = 40 kJ/m2
) , o aço E3949 apresentou melhores propriedades de tenacidade 

à fratura. 

O aspecto da propagação estável da trinca pode ser observado na figma 

118. Diferentemente da propagação obtida no ensaio de K1c, figma 108, a 

propagação estável oconeu uniformemente ao longo da espessura do corpo de 

prova. O retardamento da trinca próximo às superficies laterais foi evitado pela 
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introdução do estado de tensões triaxiais, devido aos entalhes laterais. Em um 

dos corpos de prova, a introdução do entalhe lateral produziu a inversão do 

tunelamento na frente da trinca, onde, próximo à superfície lateral, a trinca 

propagou mais rapidamente do que no centro do corpo de prova, como pode 

ser observado na figura 118(b). 

(a) (b) 

FIGURA 118 - Aspecto da propagação estável da trinca no ensaio de J1c -
propagação unifonne ao longo da espessura do corpo de prova. 

4.8.2- TEMPERATURA DE 150° C 

Os resultados dos ensaws de J1c realizados à 150° C e analisados 

segundo a norma ASTM E8 13-87, estão apresentados nas figuras 119 e 120. 

Novamente, durante o crescimento inicial da trinca, os resultados apresentaram 
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uma dispersão dos pontos J-~a, e pode ser observado que ela é maior do que a 

oconida nos ensaios realizados na temperatura ambiente. Os valores da 

tenacidade J1c obtidos estão apresentados na tabela 18, para os resultados 

analisados segundo as duas nmmas, ASTM E813-81 e E813-87. Novamente, 

os valores obtidos segundo a nonna antiga são maiores do que os obtidos 

segundo a nonna mais recente. 

TABELA 18 - Valores de J1c obtidos segundo as nonnas ASTM E 813-87 e 
E813-81 , à 150° C. 

Corpo de Jic (kJfm2) 

prova ASTM E813-81 ASTM E813-87 

J7 120 107 I 

J8 94 87 2 

Média 107 97 
1 a condição ASTM 9.4.1. 7 não foi satisfeita 
2 a condição ASTM 9.2.2 não foi satisfeita e o valor obtido conesponde a J0 

Para o corpo de prova J8, a condição do item 9.2.2 da nmma ASTM 

E813-87, que estabelece que pelo menos um ponto deve cair na região B do 

gráfico J-~a, não foi satisfeita e o valor obtido conesponde à J0 . Isto ocorreu 

por causa da instabilidade no crescimento da trinca, indicada por setas na 

curva de descanegamento para este corpo de prova, mostrado na figura 121. A 

instabilidade marcada pelo número 1 foi a responsável pela falta do ponto na 

região B, como pode ser melhor observado na figura 122, que apresenta todos 

os pontos J-~a obtidos pal'a o corpo de prova J8 e as conespondentes 

instabilidades (1), (2) e (3). Para o corpo de prova J7, apesar da existência de 

algumas instabilidades, como pode ser observado na figura 123, os requisitos 

da nonna ASTM E813 foram satisfeitos e o valor obtido conesponde ao valor 

de J,c. Na temperatura de 150°C, os valores médios de J1c foram 97 kJ/m2 e 

107 kJ/m2
, segundo as nonnas ASTM E813-87 e E813-81, respectivamente. 
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FIGURA 119- Resultado dos ensaios de J1c à 150° C para o corpo de prova J7 
- ASTM E813-87. 
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FIGURA 121 - Curva de canegamento-descanegamento para o corpo de prova 
J8 à 150° c. 
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FIGURA 122- Curva J-ôa para o corpo de prova J8 ensaiado à 150° C
instabilidade no crescimento da trinca conespondentes à figura 121 . 
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FIGURA 123 - Curva de canegamento-descanegamento para o corpo de prova 
J7 à 150° c. 

Apesar de algmnas das condições da nonna ASTM E813-87 não terem 

sido satisfeitas, os valores obtidos à 150°C servem para comparação com os 

resultados obtidos na temperatura ambiente. Como pode ser observado nas 

figuras 124 e 125, a tenacidade do aço a 150° C é aproximadamente igual ao 

menor valor de J1c obtido na temperatura ambiente, correspondente ao corpo 

de prova J3. Entretanto, como pode ser obse1vado nas tabelas I 7 e 18, o valor 

médio de J1c obtido à 150°C foi inferior ao valor médio obtido na temperah1ra 

ambiente. 



.. 

,, 

250 

200 

100 

50 

0.0 0.5 

"' c r:= temperatura ambiente 

• • 150° c 

1.0 
..'. a (mm) 

1.5 

FIGURA 124- Resultados dos ensaios de J1c realizados nas temperaturas 
ambiente e 150° C- ASTM E813-81. 
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FIGURA 125 -Resultados dos ensaios de J1c realizados nas temperaturas 
ambiente e 150° C- ASTM E813-87. 
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4.9- ANÁLISE FRACTOGRÁFICA 

4.9.1 - ENSAIO DE TRAÇÃO 

As superfícies de fratura dos corpos de prova ensaiados em tração nas 

temperaturas ambiente e superiores, se apresentaram com característica dúctil, 

com a presença de coalecência de microvazios, como pode ser observado nas 

figuras l26 e 127, respectivamente. Nestas temperaturas, o modo de fratura foi 

transgranular, entretanto, em algumas regiões dos corpos de prova, foi também 

observado o aparecimento de fases frágeis, como mostrado na figura 128. 

FIGURA 126- CoqJo de prova ensaiado em tração na temperatura ambiente. 
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FIGURA 127- Corpo de prova ensaiado em tração à 400° C. 

FIGURA 128- Aspecto fractográfico do aço E3949- Presença de fases 

frágeis. 
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4.9.2 - ENSAIO CHARPY 

As figuras 129-130 apresentam as superficies de fratura dos corpos de 

prova Charpy ensaiados à 300 e -196° C. Apesar da energia de impacto variar 

bastante de uma temperatura para outra, de aproximadamente I 00 J à 300° C 

para 17 J à -196° C, não foi observada diferença marcante na morfologia das 

superfícies de fratura . O modo de fratura foi predominantemente dúctil e 

h·ansgranular, porém foi observado o aparecimento de uma grande quantidade 

de fases frágeis em ambas as temperaturas, com características semelhantes às 

da figura 128. 

FIGURA 129- Corpo de prova Charpy ensaiado à 300° C- presença de fases 

frágeis. 
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FIOU RA 130 - Corpo de prova Charpy ensaiado à -196° C - presença de fases 

frágeis. 

4.9.3 - ENSAIO DE FADIGA 

A figura 131 apresenta uma vista geral da suped1cie de fratura de um 

corpo de prova ensaiado em fadiga de baixo ciclo com amplitude de 

defom1ação de ± 0,5%, mostrando que neste corpo de prova a nucleação da 

trinca, indicada pela se ta, ocoJTeu na sua superficie. A figura 132 apresenta 

uma ampliação da região próxima à nucleação, onde pode ser observado que a 

nucleaçào da trinca ocoJTeu de modo transgranular. Para as regiões mais 

afastadas da superfície foi observada a propagação transgranular com a 

fonnação das estrias de propagação em estágio 11 de Forsyth. características do 

processo de fadi ga. como mosh·ado na figura 133. Também foi observada a 

presença de h·incas secundárias. como pode ser observado na figura 134. 
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FIGURA 131 -Corpo de prova ensaiado em fad iga de baixo ciclo com 6.E1/2 = 

± 0,5%, onde pode ser observada a região de nucleação da trinca. 

FIGURA 132 - Ampliação da foto anterior, mostrando o aspecto fractográfíco 
da região próximo à nucleação. 
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FIGURA 133 -Estrias de propagação em estágio II, observadas em corpos de 
prova ensaiados em fadiga de baixo ciclo com 6.E1/2 = ± 0,5%. 

FIGURA 134 -Trincas secundárias próximas à superfície do cmvo de prova 
ensaiado em fadiga de baixo ciclo com 6.E1/2 = 0.5%. 



,, 

t. 

206 

Os estágios de nucleação e propagação de trinca por fadiga podem 

também ser observados nas figuras 135 e 136, respectivamente, que 

apresentam um corte longitudinal de um corpo de prova ensaiado em fadiga de 

baixo ciclo, cuja superficie foi lixada, polida, atacada e observada em 

microscópio óptico. Nestas figuras pode ser observada a presença de várias 

ttincas secundárias em diferentes estágios de propagação. Observa-se na figura 

135, que o estágio I de propagação ocone num plano inclinado de 

aproximadamente 45°, em relação à direção de aplicação da carga. Na figura 

136, observa-se que o estágio II de propagação ocone num plano 

perpendicular ao plano de aplicação da carga. Pode também ser observado, 

nestas figuras, o modo predominantemente tt·ansgranular de propagação para 

os dois estágios. 

DIREÇÃO DO CARREGAMENTO CÍCLICO 

FIGURA 135 - Nucleação e estágio I de Forsyth de propagação de tt·inca por 
fad iga. 
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DIREÇÃO DO CARREGAMENTO CÍCLICO 

FIGURA 136- Estágio II de Forsyth de propagação de trinca por fadiga. 

A figura 137 apresenta uma vista geral de um corpo de prova ensaiado 

em fadiga de baixo ciclo com amplitude de defonnaçào de ± 1.5%. onde pode 

ser observada a possível região de nucleaçào de trinca. indicado pela seta. 

Também, pode ser observado que a superficie de fratura se apresenta bastante 

desgastada, devido ao canegamento reverso e ao alto nível de defonnaçào. 

As figuras 138 e 139 apresentam as supeficies de fratura de corpos de 

prova ensaiados em fadiga de alto ciclo. A figura 138 mostra uma região 

próxima à superflcie do corpo de prova, onde provavelmente ocoiTeu a 

nucleaçào de trinca. Na figura 139 pode ser observada a presença de estTias 

muito finas e a propagação transgranular de trinca. A propagação transgranular 

também foi observada em corpos de prova ensaiados em fadiga de baixo ciclo 

e utilizando o método do passo incrementai. como pode ser observado na 

figura 140. 
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FIGURA 137 -Corpo de prova ensaiado em fadiga de baixo ciclo com 
amplitude de deformação de ±1 ,5% . 
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FIGURA 138- Corvo de prova ensaiado em fadiga de alto ciclo - região de 
nucleação da h·inca. 
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FIGURA 139- Corpo de prova ensaiado em fadiga de alto ciclo- estrias de 
propagação em estágio ll. 

FIGURA 140 - Corpo de prova ensaiado em fadiga de baixo cic lo. utili zando o 
método do passo incrementai. 
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4.9.4- TENACIDADE À FRATURA J1c 

A figura 141 apresenta uma vista geral da superfície de fratura de um 

corpo de prova ensaiado em J1c na temperatura ambiente, onde pode ser 

observada a pré-h·inca por fadiga, região lisa, e a propagação estável da h·inca. 

Em todos os corpos de prova ensaiados, tanto na temperatura ambiente, 

como à 150° C, foi observada a presença de uma fase frágil , com tamanho 

relativamente grande, como mosh·ado nas figuras 142-145. A microanálise 

quantitativa destas fases revelou a presença de fetTO, cromo, manganês e 

principaLmente nióbio, como pode ser observado na figw·a 145. 

I 
PROPAGAÇÃO ESTÁVEL 

I 
PRÉ-TRINCA POR FADIGA 

DIREÇÃO DO 
CRESCIMENTO 

ESTÁVEL 
DA TRINCA 

FIGURA 141- Vista geral da superfície de fratura do corpo de prova J3 

ensaiado na temperatura ambiente. 
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t 
DIREÇÃO DO 

CRESCIMENTO 
ESTÁVEL 

DA TRINCA 

t 
DIREÇÃO DO 

CRESCIMENTO 
ESTÁVEL 

DA TRINCA 

FIGURA 142- Região próxima ao início do crescimento estável da trinca do 

corpo de prova J3 - temperatura ambiente. 
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t 
DIREÇÃO DO 

CRESCIMENTO 
ESTÁVEL 

DA TRINCA 

FIGURA 143 -Região próxima ao início do crescimento estável da h·inca do 

corpo de prova J5 - temperatura ambiente. 

DIREÇÃO DO 
CRESCIMENTO 

ESTÁVEL 
DA TRINCA 

FIGURA 144- Região próxima ao irúcio do crescimento estável da h·inca do 

corpo de prova J7 - 150° C. 
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0 ' , o % 
ELEM. ELEI\-1. ATOM 

F e 23.66 29.02 

C r 16.25 21 .<11 

Ni 0.66 0.78 

Mo 0.!!6 0.61 

Si 0.18 0.43 

Mn 9.22 11.50 

Nb 49.17 36.26 

FIGURA 145 -Detalhe e composição química das fases frágeis. 

Segundo FOLKHARD (1988), em aços inoxidáveis austeníticos 

contendo nitrogênio e estabilizados com nióbio, carbonitretos mistos ou fases 

complexas podem precipitar quando o aço é exposto por longo tempo no 

intervalo de temperatura de 550 a 850° C, que conesponde aproximadamente 

o intervalo de temperatura na qual o fmjamento do aço em estudo é realizado. 

Portanto, a fase frágil presente nas fraturas podem corresponder a precipitados 

de carbonih:etos mistos de feno, cromo, manganês e nlóbio. Esta hipótese é 

reforçada pelo resultado do ensaio de dilatomeh·ia no aço E3949, mosh·ado no 

apêndice, que revelou a precipitação de uma fase a 800° C. 

A observação das fraturas dos corpos de prova ensaiados na 

temperatura ambiente, mosh·ou também que no corpo de prova 13, que 

apresentou o menor valor de J1c, as fases frágeis apareceram em maior 

quantidade e de fmma concenh·ada próximas ao irúcio da propagação estável 

da trinca, como pode ser observado na figura 142. Uma vez que o crescimento 

estável da h·inca é um processo altamente localizado e, pmtanto, sensível às 

variações da microesh·utura enconh·ada na sua frente, a presença destas fases 
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em grande quantidade, pode ter sido a causa do menor valor de J1c obtido para 

este coqJo de prova. A presença destas fases pode também ter sido a causa das 

instabilidades ocorridas no crescimento estável da trinca, durante os ciclos de 

canegamento-descanegamento, observadas em alguns corpos de prova, como 

mostrado nas figuras 114 e 121. 

A figura 146 apresenta uma vista geral da superfície de fratura do corpo 

de prova 17, ensaiado na temperatura de 150° C. Pode ser observado nesta 

figura, o fenômeno denominado de separação, que é provocado pela 

precipitação das fases frágeis em uma determinada região preferencial, devido 

ao fmjamento a momo. A figura 147 apresenta os detalhes dos diferentes 

aspectos da frahtra encontrados em regiões distintas, próximas ao início da 

propagação estável da trinca. Na figura 147(a) pode ser observada a 

propagação h·ansgranular da h-inca ah·avés da nucleação e coalescência de 

micro vazios, sem a presença de fases frágeis, enquanto que na figma 14 7(b) 

pode ser observada a presença das fases frágeis concenh·adas em uma 

determinada região. 

DIREÇÃO DO 
CRESCIMENTO 

ESTÁVEL 
DA TRINCA 

FIGURA 146- Vista geral da superfície de fratura do corpo de prova J7 
ensaiado na temperatura de 150° C. 
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DIREÇÃO DO 
CRESCIMENTO 

ESTÁVEL 
DA TRINCA 

DIREÇÃO DO 
CRESCIMENTO 

ESTÁVEL 
DA TRINCA 

FIGURA 147- Aspecto da superfície de fratura do corpo de prova J7 ensaiado 

na temperatura de 150° C. 



216 

5 - CONCLUSÕES 

As principais conclusões obtidas neste trabalho foram divididas por 

tópicos estudados e são apresentadas a seguir. 

5.1 -PROPRIEDADES MONOTÔNICAS 

- Nas direções estudadas, longitudinal e transversal, o aço apresentou uma 

grande variação nas propriedades mecânicas com a temperatura. Os valores do 

limite de escoamento, do limite de resistência e o do alongamento sofreram um 

significativo decréscimo com o aumento da temperatura, mesmo para 

temperaturas não muito altas, como 100° C. Somente os valores da redução de 

área apresentaram uma pequena melhora com o awnento da temperatura. 

5.2 - FADIGA DE BAIXO CICLO 

5.2.1 - MÉTODO DE MÚLTIPLOS CORPOS DE PROVA 

- O aço E3949 sofreu amolecimento cíclico para todos os níveis de 

defmmações estudados. A ausência de endurecimento cíclico, é um indicativo 

da estabilidade do aço com relação à h·ansformação da martensita induzida por 

defonnação, para os níveis de defonnação cíclico estudados. 

- A relação tensão-deformação cíclica obtida nos ensaios de fadiga de baixo 

ciclo, para níveis de defonnação de até 1,5%, pode ser expressa pela relação: 
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cr - so4E o,oso - p (MP a) 

-A relação deformação-vida obtida, pode ser expressa pela equação: 

fl~t = fl~e + fl;P = 0,0057(2N f) -0,056 + 0,632(2N f) - 0,570 

- As propriedades de fadiga do aço E3949, obtidas nos ensaios de fadiga de 

baixo ciclo, foram superiores as propriedades do aço AISI 316L e, na região de 

baixo ciclo (2Nr < 104 reversos), aproximadamente iguais as propriedades do 

aço AISI 316LN, com 0,21% de nin·ogênio, rep01tadas na literatura. Na região 

de alto ciclo, as propriedades de fadiga do aço E3949 foram supetiores as 

propriedades do aço AISI 316LN, devido à sua maior resistência mecânica. 

5.2.2 - MÉTODOS ESTIMA TI VOS 

- Os métodos "conelação 4 pontos" e "inclinações universais" forneceram wna 

boa estimativa das curvas deformação-vida para a região de baixo ciclo. Para a 

região de alto ciclo, a curva estimada por estes métodos se afastaram da curva 

experimental. Analisando as conttibuições isoladas das defonnações plástica e 

elástica, pode ser concluído que o método inclinações universa~s é o melhor 

para a estimativa da influência da deformação plástica na vida à fadiga, 

enquanto que o método de Bawnel e Seeger é o melhor para a estimativa da 

cwva deformação elástica- vida, para o aço em estudo. 

- A cmva deformação-vida estimada utilizando o método de Bãwnel e Seeger, 

para a contiibuição da def01mação elástica, e o método inclinações universais, 

para a conttibuição da def01mação plástica, resultou na equação: 

fl~t = fl~c + fl; P = 0,00758(2Nr f 0
'
087 

+ 0,76(2Nr )-0'
6 
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- Utilizando os métodos inclinações universais e de Baumel e Seeger para a 

estimativa da influência da defonnação plástica e elástica, respectivamente, na 

vida à fadiga, nas temperaturas de 150 e 300°C, verificou-se uma pequena 

influência destas temperaturas na região de baixo ciclo e uma grande 

influência na região de alto ciclo. Nesta última região, a redução na vida à 

fadiga foi de aproximadamente 61 e 67% para as temperaturas de 150 e 300° 

C, respectivamente, e para uma amplitude de defmmação cíclica de ± 0,4%. 

5.2.3- MÉTODO DO PASSO INCREMENTAL 

- No método do passo incrementai, o aço apresentou amolecimento cíclico 

durante toda a sua vida. Entretanto, utilizando este foi possível obter a curva 

tensão-defmmação cíclica com uma boa repetibilidade dos resultados, e com 

uma redução de aproximadamente 95% do tempo de ensaio, e pmtanto uma 

grande redução no custo, em relação ao método convencional. 

- As curvas tensão-deformação cíclicas obtidas com o método convencional e 

com o método do passo incrementai foram diferentes. Neste último método, a 

cutva obtida apresentou valores conserva ti vos até 1% de deformação, 

invet1endo este comportamento para valores maiores. 

- A equação tensão-deformação cíclica obtida utilizando este método pode ser 

expressa pela equação: 

cr = 686E o.t
92 

p (MP a) 

- No método de múltiplos corpos de prova, o aço E3949 não apresentou 

comportamento Massing. Contudo, no método do passo incrementai, este 

comportamento foi obsetvado. 
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5.3 -FADIGA DE ALTO CICLO 

-O aço E3949 não apresentou um limite de fadiga bem definido, exibindo um 

grande espalhamento dos resultados próximo à 107 ciclos. O limite de fadiga, 

considerado como sendo a tensão calculada através da equação da reta de 

regressão linear para Nr = I 07 ciclos, obedeceu a relação Sr = 0,4 7 SR. 

-Na temperatura de 150°C, o limite de fadiga calculado segundo a relação Sr= 

0,47 SR, foi de 352 MPa, que conesponde a uma queda de 22%, em relação à 

temperatura ambiente. 

5.4- TENACIDADE AO IMPACTO CHARPY 

- No intervalo de temperatura estudado, o aço E3949 apresentou baixas 

propriedades de tenacidade ao impacto Charpy e a oconência da transição 

dúctil-frágil. Foi observada também uma grande influência negativa do 

fmjamento a momo na tenacidade ao impacto. 

5.5- TENACIDADE À FRATURA J1c 

- Na temperatura ambiente, o valor de J1c vruiou de 97 a 155 kJ/m2
, quando 

analisados segundo a nonna ASTM E813-87, e entre 108 a 176 kJ/m2
, segundo 

a nonna ASTM E813-81. A grande variação no valor de J1c pode ser atribuída 

à heterogeneidade da microestrutura do aço estudado. O corpo de prova, no 

qual se obteve o menor valor de J1c, apresentou, na análise fractográflca, uma 

grande quantidade e de fmma concentrada de uma fase frágil rica em cromo e 

ptincipalmente nióbio, próximo ao início da propagação estável da trinca. 

- Na temperatura de 150°C, foi observada uma pequena vruiação no valor de 

lrc, de 87 a 107 klfm2, segundo a nmma ASTM E813-87, e de 94 a 120 kJfm2, 

segundo a norma ASTM E813-81. Os baixos valores de J1c obtidos nesta 
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temperatura podem ser atribuídos ao significativo decréscimo do alongamento 

total com a temperatura, uma vez que não foi observado nehuma característica 

significante na superfície de fratura. 

- Foi observada a influência benéfica significativa dos entalhes laterais na 

unifonnidade da frente da ttinca propagada estavelmente. 

5.6 - ANÁLISE FRACTOGRÁFICA 

-Nas superfícies de fratura dos corpos de prova ensaiados em tração, Charpy e 

tenacidade à fratura J1c, foi observada a presença de uma fase frágil, com 

tamanho relativamente grande. A microanálise quantitativa desta fase revelou a 

presença de ferro, cromo, manganês e ptincipalmente nióbio, identificada 

como precipitados de carbonit:retos tnistos de feno, cromo, manganês e nióbio. 

Esta hipótese foi reforçada pelo resultado do ensaio de dilatomet::ria no aço 

E3949, que revelou a precipitação de uma fase a 800° C, que é próxima à 

temperatura de forjamento do aço, aproximadan1ente 600° C. 
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SUGESTÕESPARATRABALHOSFUTUROS 

1 - Utilizando o método do passo incrementai é possível obter a curva tensão

deformação cíclica com somente um corpo de prova, num tempo bastante 

reduzido. Neste trabalho, os ensaios utilizando este método foram senti

automatizados, onde o bloco foi programado em um controlador MTS e a 

aquisição de dados feitas através de computador, que depois foram trabalhados 

em um editor gráfico. Este procedimento dispende um cetto tempo e também 

exige a necessidade do conhecimento de programação do controlador. 

Entretanto, mna redução ainda maior no tempo e uma maior facilidade na 

obtenção da cmva tensão-defonnação cíclica, setiam obtidas por meio da 

elaboração de programas computacionais, que tomassem estes ensaios 

totalmente automatizados. 

2 - Nas temperaturas maiores do que a ambiente, as proptiedades de fadiga de 

baixo ciclo foram detetminadas utilizando os métodos estima.tivos, baseado na 

hipótese de que, nas condições estudadas, os fenômenos ativados 

tennicamente tem pouca influência na vida à fadiga. Entretanto, para uma 

comprovação definitiva desta hipótese, existe a necessidade da realização de 

ensaios experimentais nas temperatmas envolvidas. 

3 - Neste trabalho, foi realizado mna avaliação da influência da temperatura de 

serviço nas propriedades mecânicas de um aço utilizado na confecção de 

colares para perfurações. Entretanto, em setviço, estes aços estão também 

sujeitos à ambientes corrosivos com grandes concentrações de cloretos e H2S. 

Fica, assim, sugerida a avaliação da influência destes meios nas propriedades 

mecânicas deste tipo de aço. 

4- Uma vez que, neste trabalho, não foi possível obter o valor de K1c devido à 

espessura do corpo de prova, fica como sugestão para tTabalhos futuros, a 

realização de ensaios de K1c em corpos de prova com espessura maiores do 
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que 25 mm, o que não foi possível realizar neste traballio devido à espessma 

da parede do tubo. 

5 -Os ensaios de tenacidade à fratura J1c foram realizados em corpos de prova 

entalliados lateralmente, seguindo as prescrições da norma ASTM E813. 

Entretanto, a influência deste entalhes no valor de J1c não foi avaliada, ficando 

assim como sugestão para um trabalho futuro . 
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APÊNDICE 

Ensaio de dilatometria 



x10z o C 
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--- --- 20 C/seg 
08/28/1995 9 
MEAS. FILE: 
precptca 7200 seg 
SAMPLE FILE 8 
precptca 
COR. FILE : 

7 

Operador 
samuel 

6 

5 

Aaoatra 
2 C/seg 

inox 3949 4 
Fabricante 
eletrometal 
Teste 3 
precptcao 
LO : 11.6 

2 

1 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 
x103 s 

Figura 1 - Ciclo térmico utilizado no ensaio de dilatometria. 



X 10-!1 tiL/Lo 
1630 / 
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MEAS. FILE: 
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COR. FILE : 
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precptcao 
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Figura 2 - Resultado do ensaio de dilatometria. 


