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RESUMO

Os ensaios tradicionais de fadiga realizados à temperatura constante nem

sempre são capazes de reproduzir os mecanismos atuantes na solicitação

anisotérmica. Por isto, novas técnicas mais avançadas de ensaios à temperatura

variável foram desenvolvidas recentemente como a Fadiga Térmica (FT) e a Fadiga

Termomecânica (FTM). A parte experimental deste trabalho incluiu a

implementação e a descrição da metodologia de um sistema de ensaio para a FTM.

Além disto, também foi determinada a propriedade mecânica de fadiga de baixo ciclo

para o aço inoxidável AISI 420, utilizado na fabricação de palhetas de turbinas a gás

para a geração de energia em usinas de açúcar e álcool. Os ensaios de fadiga

isotérmica foram realizados a 490°C, ou seja, na máxima temperatura do ciclo

anisotérmico. Já os ensaios anisotérmicos foram realizados na faixa de temperatura

entre 260-490°C e nas condições em fase e fora de fase. A curva tensão deformação

cíclica foi obtida pelo método convencional para os ensaios isotérmicos, sendo que o

material sofreu endurecimento cíclico. Os ensaios em fase apresentaram vida

ligeiramente menor do que os ensaios fora de fase. Não foram observados

mecamsmos ativados pela temperatura como fluência e oxidação, na faixa de

temperatura dos ensaios anisotérmicos, assim, o mecanismo determinante para o

processo de falha dos corpos de prova foi a fadiga pura. O comportamento dos

resultados de FTM fora de fase foi melhor estimado pelo modelo de acúmulo de

dano do que os resultados para a condição em fase. A análise mÍcroestrutural e

fratográfica após os ensaios de fadiga revelou que os carbonetos de cromo

continuaram dispersos na matriz. As trincas nuc1earama partir da superfície externa

dos corpos de prova tubulares e se propagaram transgranularmente para o interior do

metal.

Palavras Chaves:

Fadiga Termomecânica, Fadiga Isotérmica, Aço Inoxidável, Metodologia.
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ABSTRACT

The traditional fatigue test performed at elevated and constant temperature

not always is able to reproduce the mechanisms acting during thermal loading.

Therefore, new advanced testing techniques at variable temperatures were recent1y

developed, and they are called Thermal Fatigue (TF) and Thermomechanical Fatigue

(TMF). The experimental part of this work includes the TMF methodology

implementation and description, as well as the Isothermal Fatigue (IF) and TMF

results from an AISI 420 stainless steel, regularly used to produce gas turbine blades

for power generation in sugar and alcohol industry. The isothermal fatigue tests were

carried out at 490°C, the maximum temperature reached during the thermal cycle,

and the TMF tests were performed in the temperature range of 260-490°C, in the in

phase and out-of-phase loading conditions. The cyclic stress-strain curve was

obtained by the conventional method, and the results showed that this material strain

hardens. The TMF in phase tests exhibited a fatigue life shorter than the out-of-phase

tests. It was not observed, in this range of temperature, any temperature activated

micromechanism of failure, such as creep or oxidation mechanisms. Therefore, it

was concluded that the only mechanisms acting during the TMF tests was fatigue.

The damage accumulation modeI better fit the TMF results behavior, for the out-of

phase loading condition than the in-phase results. The microstructural and

fractographic analyses showed that the chromium carbides continued genera11y

distributed on the matrix afier both types of fatigue testing. It was also noted that the

fatigue cracks always were nucleated at the specimen external surface, and

propagated transgranularly into the materiais substrate.

KEYWORDS

Thermomechanical Fatigue, Isothermal Fatigue, Stainless Steel, Methodology.
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1.INTRODUÇÃO

A maioria dos componentes utilizados em altas temperaturas está sujeita a

variações de temperatura durante o período útil de funcionamento. O gradiente

térmico induzido no interior dos componentes pode provocar a ocorrência de tensões

internas e a repetição destes ciclos térmicos pode causar a nucleação e a propagação

de trincas por um processo de fadiga oligocíclica. Além disto, estes componentes

também estão, geralmente, sujeitos a tensões de origem puramente mecânica e ao

ataque do meio, muitas vezes corrosivo e oxidante.

As palhetas de turbinas a gás terrestres e aeronáuticas estão entre os

componentes submetidos às condições de solicitações descritas anteriormente.

Devido ao alto rendimento exigido para estas turbinas, torna-se necessário o estudo

do comportamento mecânico da fadiga e dos mecanismos de fratura dos materiais

utilizados na fabricação destas palhetas, a fim de possibilitar a concepção de um

projeto realista e a utilização racional destes componentes.

Os ensaios tradicionais de fadiga realizados à temperatura constante nem

sempre são capazes de reproduzir os mecanismos atuantes na solicitação

anisotérmica. Por esta razão, novas técnicas de ensaios a temperaturas variáveis

foram desenvolvidas recentemente: os ensaios de fadiga térmica (FT) e os ensaios de

fadiga termomecânica (FTM), cujas diferenças principais são mostradas

esquematicamente na FIGURA 1.1.
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o ensaio de FT consiste em submeter um corpo de prova, de geometria

similar à geometria do componente a ser estudado, a ciclos alternados de

aquecimento e resmamento. As tensões, de origem interna, são conseqüência da

geometria do corpo de prova, das taxas de aquecimento e de resmamento e do tipo de

material ensaiado. É um ensaio de cunho mais tecnológico, já que seus resultados

possibilitam uma aplicação imediata em projeto, pois determinam a vida útil de um

corpo de prova com geometria semelhante a do componente estudado e serve para

comparar, de maneira confiável, diferentes tipos de materiais. Por outro lado,

apresenta o inconveniente de não permitir que sejam realizadas medições diretas de

deformação e de tensão. Desta forma, estes parâmetros devem ser obtidos por

cálculos. Normalmente, é utilizado o método de elementos finitos, mas para tanto é

necessária a utilização de algum modelo matemático disponível, para que o

comportamento mecânico do material seja equacionado.

O ensaio FTM é caracterizado pela superposição, de maneira independente e

simultânea, de um ciclo de deformação em função do tempo, E(t), com um ciclo de

temperatura em função do tempo, T(t). A deformação externa é imposta por uma

máquina de ensaios especialmente adaptada e informatizada e substitui a deformação

interna apresentada no ensaio de FT. O ensaio é uniaxial e deve ser realizado em

baixas freqüências, de modo que os gradientes de temperatura sejam evitados ao

longo do corpo de prova. Apesar da complexidade e do custo elevado, é um ensaio

científico, já que todos os parâmetros influentes são controlados. É útil para que o

comportamento mecânico dos materiais seja determinado em condições

anisotérmicas, que são mais próximas da realidade e, deste modo, auxilia o

desenvolvimento e possibilita a verificação dos modelos matemáticos utilizados nos



cálculos de tensões e deformações de componentes reais ou de corpos de prova de

FI.

FT

Representativo da geometria de
umapalheta

Tensões internas provocadas
pelo ciclo térmico (expansão /
contração diferenciadas)

Método mais próximo da
realidade

Parâmetros mecânicos não
mensuráveis diretamente

FTM

Representativo de um elemento
de volume

Tensões provocadas pela
imposição de um ciclo de
deformação independentemente
da temperatura

Método mais científico

Todos os parâmetros mecânicos
medidos durante o ensaio

FIGURA 1.1: Comparação esquemática entre os ensaios de fadiga térmica e fadiga
termomecânica, ENGLER(1996).

o objetivo deste trabalho é estudar o comportamento mecânico da fadiga de

baixo ciclo, através de ensaios em altas temperaturas. Inicialmente, mantendo a

temperatura constante, ensaios de Fadiga Isotérmica. Posteriormente, variando-se a

temperatura, ensaios de Fadiga Anisotérrnica.

Para realizar os ensaios de fadiga anisotérrnica foi necessário adquirir o

conhecimento e dominar uma técnica de ensaio, até então, inédita no Brasil, a técnica

de Fadiga Termomecânica (FTM).
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Fadiga dos Metais

É reconhecido, desde 1830, que um metal submetido a um carregamento

cíclico ou flutuante pode fraturar em níveis de tensão aplicados menores do que o

limite de escoamento do material. A utilização da curva S-logN, também

denominada curva S-N, ou seja, tensão em função do logaritmo do número de ciclos

para fraturar, foi o primeiro método desenvolvido com a intenção de entender e

quantificar o processo de fadiga. Este método ainda é bastante utilizado em

aplicações onde a tensão cíclica atuante é menor do que o limite de escoamento do

material e, desta maneira, o número de ciclos para fraturar é grande. A utilização das

curvas S-N fornece bons resultados dentro da área do processo de fadiga de alto

ciclo. Porém, na região de baixo ciclo, onde as deformações aplicadas são bastante

elevadas, ultrapassando o regime elástico do material, a utilização das curvas S-N

toma dificil a interpretação dos resultados dos ensaios. Nesta região, denominada de

fadiga de baixo ciclo, uma metodologia baseada no controle da deformação fornece

melhores resultados.

A falha por fadiga de baixo ciclo ocorre em número de ciclos de tensão

menores do que 104. Neste tipo de fenômeno, as deformações plásticas cíclicas são

grandes o bastante para iniciar a nucleação de uma trinca em poucos ciclos de tensão,
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sendo que no restante da vida predomina o processo de propagação da trinca, de

acordo com FUCHS & STEPHENS (1980a).

A vida total (N) de um componente submetido a um carregamento cíclico

pode ser dividida em duas partes principais: a vida necessária para iniciar a trinca

(Ni) e a vida necessária para a propagação da trinca até a fratura final (Np), conforme

PROVAN & ZHAI (199Ia).

Para níveis baixos de tensão e de deformação, a fase de nucleação da trinca

pode durar mais de 90% da vida do corpo de prova. Ao contrário, em níveis de

tensão ou de deformação elevados, a nucleação da trinca ocorre rapidamente e a fase

de propagação é responsável pela maior parte da vida do material.

2.1.1. Nucleação da trinca por fadiga

A nucleação da trinca por fadiga geralmente ocorre na superficie de um

componente ou corpo de prova submetido a carregamentos cíclicos. A nucleação na

superficie é facilitada pelo fato dos grãos superficiais estarem menos sustentados

mutuamente do que os grãos do interior e, assim, a deformação plástica localizada e

o rompimento das ligações atômicas podem ocorrer mais facilmente. Também, a

tensão é geralmente máxima na superficie, uma vez que esta pode apresentar

defeitos, como riscos de usinagem, entalhes, corrosão localizada, por exemplo, que

podem funcionar como concentradores de tensão.

Os mecanismos de nucleação da trinca por fadiga dependem da estrutura do

material, tipo de carregamento, temperatura, ambiente, etc. Pesquisas anteriores tem

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
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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 superficie 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 superficie do cristal têm uma topografia relativamente simples,

como apresentado na FIGURA 2.1(a). Sob carregamento cíclico as linhas de

escorregamento se agrupam formando bandas de deslizamento. Neste caso, a

topografia da superficie é mais complexa, apresentando a formação de intrusões e

extrusões, como mostrado na FIGURA 2.1(b). Dois mecanismos diferentes para a

formação de extrusões e intrusões foram propostos por Cottrell & Hull e por W. A.

Wood, e descritos por DIETER (198Ia). As trincas por fadiga desenvolvem-se, então,

nas intrusões que atuam como concentradores de tensão.

Porém, é geralmente observado que a formação das bandas de deslizamento,

com a conseqüente formação 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 da trinca no contorno de grão ocorre pela

quebra das ligações atômicas mais fracas do contorno de grão, devido à excessiva

deformação plástica.

A nucleação da trinca por fadiga nos contornos das macIas é um fenômeno

inesperado, uma 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 KANAZAWA et al (1981) e HEINZ & NEUMANN (1990).
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KANAZAWA et al (1981) observaram que, apesar das trincas nuclearem nos

contornos das maclas na superfície do corpo de prova, elas não crescem no mesmo

plano, mas desviam deles quando propagam para dentro do material. Assim, a

nucleação da trinca nos contornos das maclas pode ser observada quando se examina

a superfície do corpo de prova, mas não pode ser observada quando se examina a

secção transversal.

SUPERFiclE
DO CRISTAL

{a) + ~CE

submetidos a
+TENSAo(b) t ALTERNADA

FIGURA 2.1: Linhas de escorregamento em metais dúcteis
carregamento (a) monotônico e (b) cíclicos, REED-lllLL (1982a).

Segundo HEINZ & NEUMANN (1990), os contornos das maclas são os

núcleos mais importantes para a nucleação da 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 maclas ocorre por dois

motivos: a) a anisotropia elástica, devido à presença das maclas, causa uma

concentração de tensão que fortalecem os contornos de grãos contra o

escorregamento das discordâncias; b) os contornos das maclas funcionam como
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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 deformação concentrada maior nos contornos das

maclas em relação aos contornos de grãos.

Uma vez nucleada, a trinca tende a crescer. Este crescimento é muito

pequeno, geralmente da ordem de alguns grãos. Segundo Forsyth, como descrito por

FUCHS & STEPHENS (1980a), a nucleação e o crescimento inicial destas 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 lI, onde as trincas propagam em um plano

perpendicular à máxima tensão de tração, como mostrado na FIGURA 2.2.

tDIREÇÃO DE CARREGAMENTO

ESTÁGIO II ••

UPERFíCIE LIVRE

FIGURA 2.2: Estágios I e 11 do crescimento de trinca por fadiga, FUCHS &
STEPHENS (1980a).

A microestrutura do material tem grande influência no estágio I de nucleação

e crescimento da trinca por fadiga. GROSSREUTZ (1972) fez uma avaliação da

influência da microestrutura na nucleação. Microestruturas com poucas inclusões,
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ausência de contornos de grãos e com capacidade de inibir ou homogeneizar o

escorregamento superficial,possuem melhor resistência à nucleação da 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 tratamentos superficiais

desde que não ocorram trincas na região tratada 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 agressivo.

A ausência de escorregamento superficial não garante a ausência de trincas

por fadiga. Inclusões e partículas de segunda fase podem ser núcleos de iniciação de

trincas e, assim, reduzindo suas densidades, dificulta-se também a nucleação da

trinca.

Os mecanismos do crescimento de trinca no estágio I ainda não são bem

conhecidos. O estudo de trincas curtas tem mostrado que o estágio I pode ainda ser

subdividido em nucleação e propagação de submicrotrincas, e formação e

propagação de microtrincas. Estes mecanismos foram explicados por PROVAN &

ZHAI (1991a), e são apresentados a seguir. A FIGURA 2.3 ilustra o modelo de

nucleação e propagação de submicrotrincas.

A FIGURA 2.3(a) mostra várias submicrotrincas nucleadas ou em bandas de

deslizamento ou em contornos de grãos, ocorrendo principalmente na superficie do

corpo de prova. Estas submicrotrincas são menores do que o comprimento do

contorno de grão ou do tamanho de grão que as contêm. 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
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de maneira independente, como mostrado na FIGURA 2.3(b). A nucleação ocorre

principalmente ao longo de uma linha irregular, como ilustrado na FIGURA 2.3(c),

inclinada de aproximadamente 45° em relação à direção de carregamento, o qual é

característico do estágio I.

a b

c d
FIGURA 2.3: Modelo do estágio I de nucleação e propagação de submicrotrincas em
um corpo de prova cilíndrico: (a) nucleação das submicrotríncas, (b, c) crescimento
das submicrotrincas, (d) formação da submicrotrinca,PROVAN & ZHAI (1991a).

A propagação da microtrínca, ainda no estágio I, é uma continuação da

nucleação da submicrotrinca, como ilustrado na FIGURA 2.4. Segundo PROV AN &

ZHAI (1991a), próximo à transição do estágio I de propagação da microtrinca para o

estágio II da propagação da trínca, a trinca possui a forma de "V', como ilustrado na

FIGURA 2.4(d). Também, como mostrado na FIGURA 2.4, as microtríncas 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.
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Como ilustrado na FIGURA 2.4(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, interceptando a superficie livre, e com seu vértice

formando o "V" na superficie da amostra. Finalmente, quando a trinca aproxima da

transição do estágio I para o estágio 11, o ângulo da microtrinca 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 possui a

forma semi-elíptica, FIGURA 2.4(a) e (b). A propagação da submicrotrinca no

estágio I é bidimensional e ocorre principalmente ao longo de uma linha. Durante a

propagação da microtrinca, a trinca cresce mais para dentro do material e, assim, a

trinca vai adquirindo a forma semi-elíptica, FIGURA 2.4(c) e (d). Desta forma, a

propagação da microtrinca no estágio I é tridimensional e acontece ao longo de uma

superficie cônica à 45° em relação à direção da carga aplicada. A alteração do perfil

da trinca é uma medida do efeito da superficie, e é importante no estudo de

nuc1eaçãoe propagação de trincas curtas.

a

c d
FIGURA 2.4: Modelo da propagação da microtrinca no estágio I em um corpo de
prova cilíndrico: (a) iniciação da microtrinca, (b) crescimento da microtrinca, (c, d)
crescimento da rnicrotrinca para dentro do material,PROVAN & ZHAI (1991a).



12

A transição da submicrotrinca para microtrinca representa uma condição

limite, e é decisiva no processo de propagação da trinca. Se a microestrutura local

não for favorável, a submicrotrinca pode não se propagar. Geralmente, muitas

submicrotrincas que não se propagam são encontradas na superficie do corpo de

prova.

2.1.2. Propagação da trinca por fadiga

Segundo DUGGAN & BIR.NE (1977), a transição do estágio I para o estágio

II geralmente ocorre devido à redução na relação da tensão de cisalhamento para a

tensão de tração na ponta da trinca, quando esta se move a partir dos grãos

superficiais ligados fracamente para o interior, onde o deslizamento é impedido.

Assim, enquanto o estágio I é governado pela máxima tensão de cisalhamento, o

estágio II é governado pela máxima tensão de tração.

A propagação da trinca por fadiga no estágio II é geralmente transgranular,

embora os efeitos de temperatura elevada, ambiente corrosivo e fases com contornos

de grãos frágeis, podem modificar esta regra geral. A superficie de fratura do estágio

II apresenta, freqüentemente, a formação de estrias de propagação. Cada estria

representa a posição sucessiva de uma frente de trinca que avança num plano normal

ao da máxima tensão de tração, e é produzida durante um único ciclo de

carregamento.

Segundo DIETER (198Ia), o mecanismo mais aceito para a formação de

estrias é aquele proposto por Laird e Smith, que envolve o sucessivo arredondamento

da trinca na fase de tração e reaguçamento durante a fase de compressão, como

mostrado na FIGURA 2.5. Segundo GROSSKREUTZ (1972), geralmente a
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microestrutura tem pouco efeito sobre a propagação da trinca por fadiga quando a

velocidade de propagação é alta, maior do que I ,...un/ciclo.Esta falta da influência da

microestrutura é devido às grandes deformações que ocorrem na ponta da trinca,

diminuindo os efeitos das tensões residuais, discordâncias ancoradas e de pequenos

precipitados de segunda fase. Entretanto, o efeito das inclusões pode ser significante

em altas velocidades de propagação.

(e)

//
:::=1/

(d) ~'"

(a)

::::<
. (b)

~
(e) (I)

FIGURA 2.5: Processo plástico de arredondamento e reaguçamento da ponta da
trinca para o estágio II de propagação da trinca por fadiga, segundo DIETER
(1981a).

2.1.3. Comportamento cíclico dos metais

As propriedades mecânicas de um metal podem ser bastante alteradas quando

este material está sujeito ao carregamento cíclico. Dependendo do estado inicial do

material, ou seja, do tratamento térmico realizado e das condições do ensaio, a

resistência à deformação de um metal pode aumentar, devido ao endurecimento

cíclico, diminuir, com amolecimento cíclico ou não se alterar, na estabilidade cíclica.

o amolecimento cíclico é característico de metais trabalhados a frio e da maioria dos
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aços ensaiados com baixas amplitudes de deformação. O endurecimento cíclico é

característico de metais recozidos, da maioria das ligas de aluminio e de aços

temperados e revenidos.

O comportamento cíclico do materíal pode ser facilmente observado quando

se registra a amplitude de tensão (110/2) em função do número de reversos (2Nf),

como mostra a FIGURA 2.6. Apesar do amolecimento ou endurecimento cíclico

poderem ocorrer durante um carregamento cíclico. após um determinado número de

ciclos a amplitude de tensão não mais varia significantemente, permanecendo

aproximadamente constante até a fratura do corpo de prova. É dito, então, que o

material está no estado estável e isto ocorre a partir de 20% a 40% da vida total,

segundo MITCHELL (1978).

AMOLECIMENTO cícuco
ENDURECIMENTO cíCLICO" -
CONOICAO DE ESTADO

NI DE REVERSOs:2'N ESTACIONÁRIO

FIGURA 2.6: Resposta em tensão para ensaio sob controle de
MITCHELL (1978).

deformação,

Alguns materiais, entretanto, apresentam uma variação contínua da tensão até

a fratura, sem que esta se estabilize. Como neste caso o estado estável praticamente

inexiste, então, para efeitos de cálculos, considera-se que isto ocorra na metade da

vida do corpo de prova, de acordo com RAO et al (1985).

Os melhores critérios para definir a vida em fadiga de baixo ciclo de um

corpo de prova são a formação da cúspide na porção compressiva da histerese de
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carregamento, ou a diminuição da tensão máxima de tração em 20% da tensão

correspondente ao estado estável, como foi mostrado por RAO et aI (1985).

A FIGURA 2.7 mostra um ciclo de tensão-deformação estável, resultante de

um ensaio de fadiga de baixo ciclo realizado com controle de deformação e

amplitude de deformação média igual a zero (R=-I). A largura da histerese é a

deformação total aplicada ao corpo de prova, L1Et. A altura da histerese é a tensão

total, AOt.

Etot

b
<J

TRAÇÃO

PICO DE TENSÃO
EM COMPRESSÃO

PICO DE TENSÃO
EM TRAÇAO

FIGURA 2.7: Obtenção das deformações elástica e plástica a partir da histerese
tensão-deformação estável, EGGELER (1992).

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 niveis de amplitude de deformação, AE/2, sob controle de

deformação, como está mostrado na FIGURA 2.8.
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CURVA TENSÃo-OEFORMAÇÃO CICLlCA

FIGURA 2.8: Construção da curva tensão-deformação cíclica, MITCHELL (1978).

A curva tensão deformação cíclica pode ser comparada diretamente com a

curva tensão-deformação monotônica para se avaliar quantitativamente as alterações

no comportamento mecânico devido ao carregamento cíclico, como está ilustrado na

FIGURA 2.9. 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:

(1)

onde aa é amplitude de tensão no estado estável, Ep é amplitude de deformação

plástica, K' é o coeficiente de resistência cíclica e n' é o expoente de encruamento

cíclico.

Registrando-se as amplitudes de tensão e de deformação em escala

bilogaritmica obtém-se uma reta, onde os valores de n' e K' podem ser determinados.

o valor de n' varia entre 0,10 e 0,20. Em geral, metais com alto expoente de

encruamento monotônico, n>0,15, endurecem cic1icamente. Por outro lado, metais

com baixo expoente de encruamento, n<0,15, amolecem ciclicamente.
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FIGURA 2.9: Exemplos de vários tipos
MITCHELL (1978).

Outro método para avaliar o comportamento cíclico é baseado na relação

entre o limite de resistência e o limite de escoamento, conforme MITCHELL (1978):

quando SJSe> 1,4, é esperado endurecimento cíclico;

quando SJSe < 1,2, é esperado amolecimento cíclico.

onde Sr é o limite de resistência e Se é O limite de escoamento. Entre 1,2 e 1,4, o

metal possui um comportamento incerto. Geralmente, é estável, mas também, pode

amolecer ou endurecer ciclicamente.

2.2. Curva Deformação-Vida

A primeira investigação sistemática do comportamento em fadiga foi

realizada por Wõhler, por volta de 1871, em eixos ferroviários ensaiados em flexão

rotativa. Desde então, os dados de fadiga são geralmente apresentados na forma de
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uma curva Sa-IogNr, denominada curva tensão-vida, onde Sa é a amplitude de tensão

cíclica e Nr é o número de ciclos para falhar. Basquin (1910) mostrou que a relação

tensão-vida poderia ser linearizada, quando registrada utilizando coordenadas

bilogarítmicas e, assim, estabeleceu uma lei exponencial da fadiga. Esta relação pode

ser expressa em termos da tensão verdadeira, como mostrado na equação 2 e

FIGURA 2.10.

(Ja = (J~(2Nf)b (2)

onde craé a amplitude de tensão cíclica verdadeira, al é o coeficiente de resistência à

fadiga, 2Nr é o número de reversos e b é o expoente de resistência à fadiga, ou

expoente de Basquin.

1

101 102 103 104 105 106

NÚMERO DE REVER~ PARA FALHAR. 2Nf
ESCALA LOGARITMlCA

FIGURA 2.10: Tensão verdadeira em função do número de reversos, em escala
bilogarítmica, MITCHELL (1978).

o coeficiente de resistência à fadiga, crr', e o expoente de resistência à fadiga,

b, são propriedades de fadiga específicas de um material. O valor de b varia entre -

0,05 e -0,12, e para muitos metais, crr' é aproximadamente igual à tensão verdadeira
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na fratura, (ir, determinada em um ensaio de tração. A equação de Basquin pode ser

reescrita em termos da amplitude de deformação elástica:

onde Ll&el/2 é a amplitude de deformação elástica aplicada e E é o módulo de

elasticidade.

Coffin (1954) e Manson (1954) propuseram, independentemente, que a

amplitude de deformação plástica verdadeira pode ser relacionada com o número de

reversos, utilizando uma função potencial do tipo:

(4)

onde Ll&pl2 é a amplitude de deformação plástica, Er' é o coeficiente de ductilidade à

fadiga e c é o expoente de ductilidade à fadiga. Em escala bilogarítmica, a relação

acima origina uma reta, como mostrado na FIGURA 2.11. O coeficiente de

ductilidade à fadiga, Er, e o expoente de ductilidade à fadiga, c, são também

propriedades de fadiga de um material.

Segundo MITCHELL (1978), para muitos metais à temperatura ambiente, c

varia entre -0,5 e-O, 7 e Er' é aproximadamente igual à deformação verdadeira na

fratura, Ef, determinada em um ensaio de tração. HERTZBERG (1996) listou as

propriedades monotônicas e as propriedades cícIicas de diversos metais. Através

destes dados verifica-se que Er pode assumir o valor de 0,3Er para alguns materiais.

Foi mostrado que a relação Coffin-Manson, equação (4), pode ser aplicada

para um carregamento totalmente reverso independente, se o ensaio for realizado

com controle de deformação ou de carga, conforme LUKAS & KLESHNIL (1973).
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FIGURA 2.11: Amplitude de deformação plástica em função do número de reversos,
escala bilogarítmica, MITCHELL (1978).

Mais recentemente citado em NCODE, Morrow mostrou que a amplitude de

deformação total, que é a soma das componentes elástica e plástica, pode ser melhor

relacionada à vida do material. A FIGURA 2.12 ilustra esquematicamente a natureza

da curva amplitude de deformação total em função do número de reversos.

Matematicamente, esta curva pode ser descrita somando as curvas dos componentes

de Basquin e Coffin-Manson:

(5)

A equação 5 é denominada relação deformação-vida e é a base dos estudos de

fadiga com controle de deformação. Várias conclusões podem ser tiradas da curva

deformação-vida, mostrada na FIGURA 2.12. Quando o número de reversos é

pequeno, menor do que 2Nt, o que corresponde a vida à fadiga de transição, onde as

amplitudes de deformação elástica e plástica são iguais, ~EJ2 = ~Erl2, a deformação

plástica é muito maior do que a deformação elástica e a ductilidade do material
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controla o comportamento à fadiga. Nestas condições, o processo de fadiga é

denominado de baixo ciclo. Para um número de reversos grande, maior do que 2Nt, a

deformação elástica é maior do que a deformação plástica, assim, a resistência à

tração do material controla o comportamento à fadiga. O processo de fadiga é, então,

denominado de fadiga de alto ciclo. A transição da fadiga de baixo ciclo para a

fadiga de alto ciclo ocorre geralmente, entre 104e 105 ciclos.
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FIGURA 2.12: Amplitude de deformação em função do número de reversos em
escala bilogarítmica, MITCHELL (1978).

2.2.1. Previsão da vida à fadiga a partir das propriedades monotônicas

Vários métodos, baseados em resultados experimentais, para uma grande

quantidade de metais ensaiados à temperatura ambiente, foram desenvolvidos com o

objetivo de estimar a curva 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
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g-N e S-N. MANSON (1965) propôs os métodos "correlação 4 pontos" e

"inclinações universais" para estimar a curva s-N, composta de comportamentos

elástico e plástico que são linearizados quando são colocadas em gráficos em escala

bilogaritmica. Em 1977, SOCIE et alI apud ONG (1993a) desenvolveram outro

método, adequado principalmente para aço, denominado como "método de SOCIE et

al", por ONG (1993a), ou "método de Mitchell", por PARK & SONG (1995).

Segundo BRENNAN (1994), o método "inclinação universal", 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 a curva deformação-vida estimadas

por este método são muito conservativas em relação às obtidas experimentalmente,

na região de alto ciclo, como relatado por PARK & SONG (1995). Para melhorar

este método, MURALIDHARAN & MANSON2 apud PARK & SONG (1995)

desenvolveram um novo método denominado "método da inclinação universal

modificado". Recentemente, dois métodos diferentes foram desenvolvidos por

BÁUMEL & SEEGER3 apud PARK & SONG (1995) e por ONG (1993b), este

último denominado "correlação 4 pontos modificado".

Apesar da existência dos vários métodos desenvolvidos com a finalidade de

estimar as propriedades de fadiga, poucos trabalhos têm avaliado estes métodos, e os

resultados destes trabalhos são contraditórios. ONG (1993b) avaliou os três métodos

I SOCIE, D.F. et a1. (1977). FundamentaIs ofmodem fatigue analysis. Fracture control program
Report nO26, University of Illinois. USA, apud ONG, 1.H. (1993). An avaliation of existing methods
for the prediction ofaxial fatigue life fiom tensile data. International Journal of Fatigue, v. 15, n.l,

r·13-9.
MURALIDHARAN, D.; MANSON, S.S. (1988). Engineering Materiais Technology, v. 110, p.55.

apud PARK, lH.; SONG, I.H. (1995). Detailed evaluation of methods for estimation offatigue
properties.lnternational Journal ofFatigue, v.17, n.5, p.365-73.
3 BÂUMEL, A.lr.; SEEGER, T. (1990). MateriaIs data for cyclic Ioading. Supplement 1 'Elsevier
Science Publishers, Amsterdam. apudPARK, lH.; SONG, I.H. (1995). Detailedevaluation of
methods for estimation offatigue properties.lnternational Journal o/Fatigue, v.17, n.5, p.365-73.
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geralmente utilizados, "correlação 4 pontos", "inclinação universal" e o "método de

Socie et ai", e concluiu que os métodos "correlação 4 pontos" e "inclinação

universal" apresentavam os melhores 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

alumínio e titânio. Analisando todos os materiais juntos, os autores concluíram que o

método "inclinação universal modificado", o método de Bãumel e Seeger e o método

"correlação 4 pontos modificado", fornecem os melhores resultados. Entre eles, o

método "inclinação universal modificado" fornece a melhor curva deformação-vida

estimada e é recomendado, pelos autores, como o melhor método. Para usá-Io 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 Bãumel e Seeger pode ser

utilizado como alternativa 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 ser

considerado um bom método para estimar a curva deformação-vida, necessita da

tensão verdadeira de fratura (ar), cujo valor nem sempre está disponível.

Analisando os materiais separadamente, PARK & SONG (1995) concluíram

que para os aços carbono comum e para os aços de alto e baixo teor de liga, o método

"inclinação universal modificado" fornece, ainda, os melhores resultados. Para aços

carbono comum e de alto teor de liga, o método de Bãumel e Seeger também fornece

bons resultados comparáveis ao método "inclinação universal modificado". Porém, o
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método de Socie et aI é o melhor para ligas de alumínio, enquanto que o método

"correlação 4 pontos modificado" é o melhor para as ligas de titânio.

MILAN (1999) listou todos os coeficientes da equação 5 para cada um dos

seIs métodos utilizados para prever a curva deformação-vida a partir das

propriedades monotônicas dos metais. Estes coeficientes estão apresentados a seguir,

na TABELA 2.1.

Tabela 2.1: Coeficientes da equação 5 (deformação-vida) estimados a partir das
.

Métodos cr;IEbEf
C

bl I [2.25Sr(1+D)]

I [2.5(1+D)]

clog~+Iog(!_D3/4 )

.!.I [O,OI32-~G: ]_.!.I U-D3/4)

4 Pontos
082+08---B-og 0,9 3 og 1,91 3 og 4

0,5-10 log[I!(4-IO')]
0,5.10 2lJ 4

4 Pontos

,[ ["00"'-'1] 1S,(I+D)

H ~[o.,,(~ f']- q[S,(;D)]}
D'4 log 2,074 -logD

Modificado
E J

SOCIE et aI

S, +345

-!.log[ 2(8,+345)]D-0,6E
6 8r

Inclinação
19018 Sr-0,12O, 7579Do,6-0,6Universal
' E

Inclinação (S r,53( f32
0,0196Do,155 ~Universal 0,6227 i-0,09 -0,56

Modificada Bãumel&
1 50S,-0,0870,59'1'-0,58

Seeger
' E

Onde:

D = In(1-RAr\ sendo RA a redução de área do corpo de prova, medida após o

ensaio de tração.

blog4xl04 +log[_2,_5S_r~(1_+_D_)]
~E: = 10 E, sendo Sro limite de resistência à tração.

'P = 1 para SJE<0,003 ou 'P = 1,375 - 125SJE para SrlE>0,003.
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2.3. Fadiga em altas temperaturas

o gradiente térmico induzido no interior de componentes utilizados em altas

temperaturas pode originar tensões internas e a repetição destes ciclos térmicos pode

causar a nucleação e a propagação de trincas por um processo de fadiga de baixo

ciclo. Os materiais utilizados na fabricação das palhetas de turbinas a gás terrestre ou

aeronáutica são um bom exemplo de componentes submetidos a este tipo de

solicitação. Desta forma, é necessário o estudo do comportamento mecânico em

fadiga e o estudo dos mecanismos de fratura destes materiais, através de ensaios de

fadiga de baixo ciclo.

Os ensaios de fadiga de baixo ciclo (FBC) são realizados sob controle de

deformação e os resultados obtidos são registrados em gráficos, com deformação

total em função do logaritmo do número de reversos, como mostra a curva

deformação-vida da FIGURA 2.12. Os ensaios com controle de deformação são

realizados com o intuito de que seja simulado o processo de iniciação da trinca por

fadiga em componentes reais. Desta forma, as variáveis como tensão, deformação,

temperatura e meio são diretamente controladas, medidas e registradas. Este tipo de

ensaio é realizado graças à utilização de equipamentos de controle servo-hidráulicos

que operam em circuito fechado ('closed loop') e que são capazes de impor

deformações cíclicas controladas aos corpos de prova.

A fadiga térmica já foi descrita como um caso especial da fadiga de baixo

ciclo. SPERA (1976) deu uma definição mais específica que hoje parece ser mais

aceita: 'A fadiga térmica é a deterioração gradual e o eventual trincamento de um

material através do aquecimento e resfriamento alternado onde a expansão térmica é

parcial ou totalmente controlada'. Este autor também propôs' uma terminologia que
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subdivide o campo geral da fadiga de baixo ciclo em duas categorias: térmica e

isotérmica. A fadiga térmica é dividida em fadiga termomecânica e fadiga térmica,

dependendo se as tensões são externas ou internas.

De acordo com ENGLER (1996), pode-se dividir o estudo de fadiga em altas

temperaturas em fadiga isotérmica com ciclos de tração/compressão impostos à

temperatura constante e fadiga anisotérmica com variação simultânea da deformação

e da temperatura. A fadiga isotérmica pode ainda ser de alto ciclo, FAC, com

ausência de deformação inelástica ou fadiga de baixo ciclo, FBC, com presença de

deformação inelástica. Já a fadiga anisotérmica pode ser considerada como fadiga

térmica, FT, devido à presença de tensões internas provocadas pela geometria do

componente ou fadiga termomecânica, FTM, quando há ausência de tensões internas.

A FIGURA 2.13 mostra a classificação dos métodos para o estudo da fadiga em altas

temperaturas.

Ensaios de fadiga em

altas temperaturas

Fadiga anisotérmicaFadiga isotérmica

FAC
~Ein==O

FBC
AEin>o

FT
tensões internas

FTM
tensões externas

FIGURA 2.13: Métodos de ensaio de fadiga em altas temperaturas, ENGLER
(1996).
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Os ensaios de fadiga isotérmicos realizados em altas temperaturas seguem o

mesmo procedimento dos ensaios realizados à temperatura ambiente e são realizados

de acordo com as normas ASTM E466-82 (1991) e ASTM E606-80 (1991). Os

resultados são utilizados para determinar os parâmetros das equações matemáticas

constitutivas, que são utilizadas para a previsão da vida do componente em serviço.

A fadiga térmica que envolve a ciclagem combinada de temperatura e

deformação é bem menos entendida do que a fadiga isotérmica em altas

temperaturas.

As equações de previsão de vida obtidas por meio dos ensaios de fadiga

isotérmica podem ser extrapoladas para a condição de solicitação não constante

(anisotérmica). Entretanto, elas nem sempre são capazes de reproduzir os

mecanismos que atuam durante a solicitação anisotérmica. Desta forma, técnicas

mais avançadas que também simulem as condições de solicitação em temperaturas

variáveis foram desenvolvidas como foi mostrado por HOPKINS (1976).

2.3.1. Fadiga Termomecânica (FTM)

A fadiga termomecânica (FTM), é caracterizada pela superposição

independente e simultânea de um ciclo de deformação em função do tempo, E(t), a

um ciclo de temperatura, também, em função do tempo, T(t), de acordo com

CASTELLI & ELLIS (1993) e REMY (1995). O ensaio é uniaxial e deve ser

realizado em baixas freqüências, de modo que os gradientes de temperatura sejam

evitados ao longo do corpo de prova.

A característica do ciclo mecânico/temperatura é classificada de acordo com a

relação de fase entre a temperatura e a deformação mecânica. Três ciclos



28

característicos podem ser impostos durante os ensaios FTM: um ciclo em fase

FTMEF, ou seja, quando a máxima deformação mecânica coincide com a máxima

temperatura, conforme mostra a FIGURA 2.14a, um ciclo fora de fase FTMFF,

quando a máxima deformação mecânica coincide com a mínima temperatura em um

ciclo, mostrado na FIGURA 2.14b. Análises térmicas e mecânicas mais recentes

demonstraram que os elementos críticos de palhetas de turbinas apresentam os

valores máximo e mínimo de deformação a temperaturas intermediárias do ciclo,

originando, desta forma, o ciclo diamante, mostrado na FIGURA 2.14c.

(a) (b) (c)
FIGURA 2.14: Formas de ciclo normalmente utilizados nos ensaios de fadiga
termomecânica a) em fase, b) fora de fase e c) diamante, ENGLER (1996).

o aquecimento dos corpos de prova durante os ensaios de FTM pode ser

realizado através de três possíveis métodos: por resistência direta, por indução e por

lâmpada de quartzo (radiação), segundo SEHITOGLU (1996).

Apesar da complexidade e do alto custo, este tipo de ensaio aproxima-se mais

da realidade do que os ensaios isotérmicos, visto que os parâmetros influentes como

temperatura, tensão e deformação são totalmente controladas durante os ensaios.

Diferentemente dos ensaios de fadiga isotérmica, os ensaios anisotérmicos

não possuem, ainda, uma norma específica para a sua execução, de acordo com
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VERRILLI et aI. (1995), entretanto, já existe um esboço ('draft') de uma norma para

os ensaios de FTM, proposto por ASTM Committee Fatigue & Fracture (1999).

Assim, é aconselhável que sejam definidos alguns termos utilizados num ciclo de

histerese anisotérmico.

A deformação total (Etot) medida durante um ensaio de fadiga FTM é a soma

da deformação mecânica (Emec) imposta pela máquina de ensaio e da deformação

térmica (Cter), resultante da variação de temperatura, conforme SElllTOGLU (1992):

8tot = 8mec + 8ter (6)

A deformação mecânica pode ser decomposta em deformação elástica (Eel) e

deformação inelástica (cin):

8mec - liel + 8in

o termo EeI é obtido da lei de Hooke:

liel = alE(T)

(7)

(8)

onde cr é a tensão medida e E(T) é o módulo de elasticidade em função da

temperatura. Além disto, em altas temperaturas, Ein pode ser composta por duas

componentes: uma deformação plástica (Epl), provocada pelas tensões superiores ao

limite de escoamento do material e uma deformação de fluência (Efl), devido à

ativação térmica.

A deformação térmica pode ser determinada pela seguinte relação:

Grer = a(T) (1'-To) (9)

onde a(T) é o coeficiente de dilatação térmica, T é a temperatura do ensaio e To é a

temperatura de início de ensaio.

Assim, a equação 6 fica:

8tot = alE(T) + 8pl + 8ft + a(T)(T-To) (10)
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Conforme mostra a FIGURA 2.15, os resultados obtidos através de ensaios de

fadiga termomecânica são analisados em função dos seguintes fatores:

• Deformação mecânica total, L\Em;

• Tensão total, L\O';

• Tensão máxima, O'max;

• Deformação inelástica total, L\Ein,dada pela abertura da histerese, quando

L\O'=O;

• Energia total dissipada por ciclo, fadEiJr"l>~Ein~a, correspondente à área

interna do ciclo ~O' VS ~Ein;

• Energia de Ostergren, fO'dEin~L\Ein~O'max,correspondente à área interna do

ciclo ~O' VS ~Ein, medida para 0'>0.

A energia de Ostergren é determinada quando a tensão é positiva, desta

maneira, pode-se dizer que ela mede o trabalho por ciclo para que a trinca por fadiga

se propague, já que a propagação da trinca ocorre em tração.

ISSIEnergiade Oslergre
200~CZlEnergia Total

ODeformação Mecânica
400 ~ • Deformação Inelástica

-=
~ O
O

lClS
ri}
=
~ -200

-400

I
Tmax

~

Tmin

o1,0

-600
0,5

Deformação(% )

FIGURA 2.15: Exemplo de um ciclo de histerese anisotérmico fora de fase,
ENGLER (1996).
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2.3.2. Mecanismos de Danos para a FTM

o material submetido às condições de solicitação da FTM pode estar sujeito a

vários mecanismos, além do dano 'puro' por fadiga. A fluência e a oxidação são dois

mecanismos de danos que podem ser ativados dependendo da faixa de temperatura

dos ensaios de FTM. Estes mecanismos são diferentes, segundo SEillTOGLU

(1996), daqueles determinados através dos ensaios tradicionais de fluência, onde não

ocorre a reversão de carregamento, e dos ensaios de oxidação sem tensão aplicada.

Assim, a combinação dos mecanismos de fadiga com fluência e/ou oxidação pode

levar a uma diminuição acentuada da vida dos corpos de prova ensaiados em altas

temperaturas quando comparado aos ensaios realizados à temperatura ambiente onde

os mecanismos de fadiga são deterrninantes para a vida das amostras.

Sob condições de FTM, também podem ocorrer alterações microestruturais

na forma de superenvelhecimento, aumento da quantidade dos precipitados e, por

fim, transformação de fase dentro dos limites de temperatura do ciclo de FTM.

2.3.2.1. Mecanismos de Danos por Oxidação

Em geral, nos ensaios de FTM que excedem a temperatura de 500°C, é

formada uma camada de óxido na superficie dos corpos de prova de ligas ferrosas, de

acordo com WELLS (1979). Os óxidos de ferro que se formam são frágeis e podem

facilitar o avanço da trinca para o interior do metal.

A camada de óxido pode sofrer influência dos seguintes fatores isolada ou

conjuntamente: deformação mecânica, devido ao carregamento aplicado; deformação

térmica, por causa da diferença do coeficiente de expansão térmica entre os óxidos e
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o metal ensaiado, de acordo com KARASEK (1988); tensão devido à diferença de

volume entre o substrato do material e os vários óxidos (Fe203, Fe304 e FeO); efeitos

da geometria, por exemplo, convexidade da superficie; escorregamento de segmentos

de óxidos sobre a superficie do metal. Estes fatores podem afetar a morfologia do

óxido na superficie e o crescimento da trinca induzida pelo óxido.

Os efeitos da oxidação e corrosão geralmente podem governar a iniciação da

trinca por fadiga na superficie livre de um metal em altas temperaturas. Estes efeitos,

segundo WEELS (1979), incluem a passivação dos degraus de escorregamento,

estabilização dos contornos de grão, oxidação intergranular, formação de filme e

película de óxido. WEELS (1979) mostra esquematicamente na FIGURA 2.16 o

modelo de FUJIT A que é bastante aceito na literatura. Neste modelo, os degraus de

escorregamento na superficie do metal podem ser progressivamente oxidados.

Assim, a difusão superficial combinada com os deslizamentos alternados podem

resultar em uma trinca por banda de deslizamento.

TRAÇÃO

- '\..~.
COMPRESSAO .

ADSORÇÃO
DE GÁS

FIGURA 2.16: Nucleação de trincas por bandas de deslizamento sujeitas ao
mecanismo de oxidação, WEELS (1979).
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Outros mecanismos de danos por oxidação têm sido propostos na literatura de

acordo com SEHITOGLU (1996). Dentre eles, têm-se a nucleação e o crescimento

da trinca através da ruptura do óxido superficial;oxidação dos contornos de grão que

resulta no trincamento intergranular e a oxidação preferencial de partículas de

segunda fase. A oxidação e a fadiga podem interagir, resultando numa vida muito

menor do que se estivessem agindo isoladamente.

Dois mecanismos de dano por oxidação foram propostos por NEU &

SEHITOGLU (1989a) e, estão mostrados nas FIGURAS 2.17 e 2.18.

I MEIO I 'I IMetal1

(a)

(c)

(b)

(d)

(e) (f)
FIGURA 2.17: Mecanismo de falha por óxido tipo I, NEU &SEHITOGLU (1989b).

A FIGURA 2.17 mostra a formação de uma intrusão de óxido através da

ruptura do óxido. (a) Inicialmente, uma camada de óxido é formada na superfície, (b)

quando a camada de óxido atinge uma espessura crítica, hn, ela se rompe e a
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nucleação da trinca ocorre. Então, a superficie do metal livre de óxido fica exposta

ao meio e rapidamente se oxida (c). Quando a espessura dessa nova camada de óxido

atinge o valor crítico hf2, o óxido se rompe novamente (d). O processo continua como

está mostrado em (e) e (t). NEU & SElllTOGLU (1989b) verificaram que a

espessura da camada rompida não era constante, podendo variar conforme a

deformação aplicada, taxa de deformação e temperatura.

O mecanismo descrito anteriormente foi denominado de crescimento tipo I

por NEU & SElllTOGLU (1989b). Este mecanismo é caracterizado pela formação

contínua da camada de óxido nas intrusões, sem estratificação do óxido. A

estratificação do óxido é o que caracteriza o crescimento tipo 11, mostrado na

FIGURA 2.18.

I MEIO IMetall

(a)

(c)

(b)

(d)

(e) .(f)
FIGURA 2.18: Mecanismo de falha por óxido tipo Il, NEU &SEHITOGLU (1989b).



35

No crescimento tipo 11 forma-se multicamadas de óxidos ou camadas

estratificadas. A progressão do crescimento é bastante parecida com a do tipo I, ou

seja, o óxido se rompe quando ele atinge uma espessura de camada crítica, hfl.

Contudo, quando o óxido se rompe no crescimento tipo 11, ele se destaca da

superficie do metal. Este efeito deixa a superficie do metal mais exposta ao meio do

que no tipo 1. Conseqüentemente, são observadas intrusões mais largas no tipo 11de

crescimento.

Em FTM fora de fase, a camada de óxido é formada próximo da maior

temperatura do ciclo; no resfriamento, ela está submetida à tração, fraturando

localmente. A fratura do óxido em tração facilita a iniciação e o crescimento da

trinca, pois, a fratura repetida do óxido pode expor a superficie do metal ao meio e,

desta forma, a trinca pode crescer para o interior do corpo de prova.

O carregamento em FTM fora de fase é mais prejudicial à amostra, se a taxa

de fratura do óxido exceder a taxa de dano por fluência, segundo SEillTOGLU

(1996). O dano por oxidação aumenta com o aumento da deformação mecânica

aplicada, ABro, com a temperatura máxima, Tmax, ou com o aumento da diferença

entre os coeficientes de expansão térmica do metal e do óxido. Se a repetição da

oxidação for muito severa para uma determinada liga, então, isto pode resultar em

uma vida menor para os componentes submetidos ao carregamento fora de fase,

comparando-se com o carregamento em fase.

Os aços carbono comum e os aços baixa liga Cr-Mo exibem vidas mais curtas

em FTM fora de fase, comparado com as vidas para a condição em fase, pois, é

sabido que estes materiais são mais suscetíveis ao dano por oxidação, conforme NEU

& SEillTOGLU (1989a) e SKELTON (1987).
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Para os aços inoxidáveis que não são tão suscetíveis à falha por oxidação, a

vida em fadiga, depende principalmente da faixa de temperatura ensaiada e da taxa

de dano por oxidação. Se esta for menor que a taxa de dano por fluência, então, a

vida para a condição em fase será menor, de acordo com ZAUTER et al (1994).

2.3.2.2. Mecanismos de danos por fluência-fadiga.

A interação entre fadiga e fluência tem sido estudada a mais de meio século.

As primeiras tentativas para avaliar conjuntamente fluência e fadiga foram realizadas

na Alemanha entre 1936 e 1942, segundo EGGELER (1992). O primeiro pesquisador

a usar o termo 'interação fluência - fadiga' parece ter sido woon4 em 1966 apud

EGGELER (1992).

Por um longo período, vários pesquisadores investigaram como os danos por

fluência e fadiga poderiam interagir em escala microestrutural. EGGELER (1992)

ilustrou algumas possibilidades para tal interação, como pode ser observado na

FIGURA 2.19.

Uma trinca iniciada na superficie de uma amostra sob fadiga de baixo ciclo

sofre uma diminuição da sua força motriz, porque a tensão de saturação na histerese

de carregamento diminui como uma conseqüência do amolecimento, como está

mostrado na FIGURA 2.19a. Neste caso, a fluência influencia o campo de tensão ao

redor da ponta da trinca. Na FIGURA 2.19b, a trinca por fadiga pode crescer mais

rápido na porção trativa do ciclo, porque ela cresce ao longo dos contornos de grãos

cavitados. A FIGURA 2.19c ilustra as bandas de deslizamento por fadiga que

4 WOOD, D. S. (1966). The efJect ofCreep on the High-Strain Fatigue Behavior of aPressure VesseJ
Steel, Wel. Journal Res. Suppl,. Vol. 45, P 92S-96S apud EGGELER, G. (1992). Assessment of High
Temperature Fatigue Activities in the European Research Project COST 50 (Rounds 1-3), Swiss
Federal lnstitute ofTechnology, Lausanne (EPFL, DMX, LMM), 179p.
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interceptam os contornos de grão podendo facilitar a nucleação das cavidades por

fluência, como foi proposto por SHIOZAWA & WEETERMAN (1983). A

nucleação das cavidades é facilitada pelos concentradores de tensão produzidos nos

pontos de intersecção. Neste exemplo, o dano por fluência pode ocorrer mais

facilmente depois de um pré-carregamento de fadiga. As cavidades geradas por

fluência crescem na porção trativa do ciclo e sofrem um 'encolhimento' na porção

compressiva do ciclo, como está indicado na FIGURA 2.19d.

1

(a)

(b)

ANDAS DESl

CAVIDADESi

(e)

(d)
ICRESC. CAVIDADES] ~NCOlH. CAVIDADEs!

FIGURA 2.19: Interação microestrutura\ entre o dano de fadiga e fluência,
EGGELER (1992).
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ZAUTER et aI (1994a) realizou um estudo sobre a falha por fadiga-fluência

sob condições de FTM no aço inoxidável AISI 304L. Para minimizar os efeitos da

oxidação, os ensaios foram realizados no vácuo. Na faixa de temperatura de 250

500°C, o número de ciclos para a ocorrência de falha não foi muito diferente para

ambas as condições, em fase e fora de fase. Nesta faixa de temperatura os

mecanismos de dano são típicos da fadiga, ou seja, para as duas condições de ensaio

o modo de trincamento foi transgranular, com nítida aparência de iniciação e

propagação da trinca nos estágios I e II, respectivamente. Por outro lado, na faixa de

temperatura de 400 a 650°C, a vida dos corpos de prova ensaiados em fase diminuiu

drasticamente em comparação com a vida nos ensaios fora de fase. Isto foi atribuído

à mudança do modo de trincamento para intergranular na condição em fase, enquanto

que na condição fora de fase, o modo permaneceu transgranular e o número de ciclos

para a ocorrência de falha foi da mesma ordem dos ensaios realizados na faixa de

250-500°C.

De acordo com ZAUTER et al (1994b) na faixa de temperatura de 250 a

500°C predominou as estruturas de arranjo de discordâncias do tipo camada/parede e

labirinto. Com o aumento da faixa de temperatura dos ensaios para 400-650°C, as

estruturas tipo camada/parede e labirinto tomaram-se menos presentes. Ocorreu uma

transição da estrutura de camada/parede para uma estrutura de subgrãos direcionais,

chamada de subgrãos alongados. Estes subgrãos parecem com as camadas da

estrutura camada/parede, mas na faixa de temperatura mais elevada, eles continham

discordâncias de rede.

Segundo TAIRA et al (1979), a redução da vida em fadiga nos ensaios em

fase, em temperaturas mais elevadas normalmente é creditada ao resultado da

interação entre fluência e fadiga. TAIRA & FUJINO (1979) mostraram que o
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escorregamento dos contornos de grãos é um dos mecanismos de interação fluência

fadiga ativados pela faixa de temperatura dos ensaios. Estes autores reportaram que a

extensão do escorregamento dos contornos de grão submetidos aos ciclos em fase e

fora de fase era da mesma ordem de grandeza. SHEFFELER (1976) verificou que o

escorregamento dos contornos também reduziu a vida em FTM fora de fase em

relação aos ensaios isotérmicos.

Muitos mecanismos foram propostos a fim de explicar a falha induzida por

fluência e as interações fluência-fadiga. SElllTOGLU (1996) fez um sumário destes

mecanismos que estão listados a seguir:

• coalescência de vazios intergranulares na ponta de uma trinca se propagando;

• uma região plástica maior na ponta da trinca, resultante da soma da zona

plástica dos vazios localizados na frente da trinca;

• escorregamento dos contornos de grão iniciado a partir das trincas do tipo

cunha, localizadas nos contornos de grão e nas partículas de segunda fase

com elevada dureza;

• contornos de grão agindo como caminhos que facilitam o crescimento da

trinca;

• a modificação dos campos de deformação na ponta da trinca na ausência de

cavidades.

É esperado que os mecanismos de fluência citados anteriormente possam

estar atuando em ambas as condições, em fadiga isotérmica e anisotérmica,

dependendo da liga em estudo e da faixa de temperatura onde são realizados os

ensaIOS.
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2.4. Previsão de vida para a FTM

Algumas aproximações foram desenvolvidas com a finalidade de prever a

vida total para a ocorrência da falha de materiais submetidos à fadiga em altas

temperaturas. Uma revisão mais aprofundada dos modelos disponíveis pode ser

encontrada, por exemplo, em BATTE (1983). Os métodos mais utilizados para a

previsão de vida podem ser classificados, segundo SURESH (1991) em três grupos:

modelos de acúmulo de danos, equações de Coffin-Manson de freqüência modificada

e partição (ou divisão) da amplitude de deformação.

2.4.1. Modelo de acumulação de danos

A aproximação mais simples para prever a vida em fluência-fadiga envolve o

modelo de soma de dano linear, como mostra SURESH (1991). Nesse método, os

danos acumulados por fadiga mecânica e por fluência são sobrepostos através da

seguinte equação:

(11)

onde Y-ad e <:nu são a fração de dano devido à fadiga e fluência, respectivamente. Se o

material for submetido a nj ciclos em uma amplitude de tensão de 6.oj e o número de

ciclos para a ocorrência de falha nessa amplitude de tensão for M, a fração do dano

por fadiga será dada por L nJ Nj , onde a somatória é feita para o número total de

blocos de tensão com diferentes amplitudes. Da mesma forma, se t.J é o tempo médio

sob uma tensão média imposta o; e IR} é o tempo para romper naquele nível de



41

tensão, então 'I}jtRi é a quantidade de dano acumulado por fluência, Para um

carregamento de amplitude variável em altas temperaturas, o modelo de soma de

dano é reescrito como:

(12)

onde d é a fração de dano acumulada que normalmente é igual a 1.

Esta aproximação é amplamente utilizada em ensaios de fadiga de baixo ciclo

com períodos de permanência ('hold times'). Entretanto, BATTE (1983) encontrou

no mínimo três problemas na implementação do conceito de soma linear de dano: em

períodos de permanência em deformação constante, as tensões relaxam

continuamente; o endurecimento ou amolecimento cíclico leva a diferentes níveis de

relaxamento de tensão durante a deformação por fadiga; os resultados de tensão de

ruptura, utilizados na previsão de vida através da equação 12, são obtidos dos ensaios

monotônicos e, estes ensaios, nem sempre, são representativos do comportamento

fluência-fadiga.

2.4.2. Equação de Coffin-Mason de freqüência modificada

A relação deformação-vida para freqüência modificada considera o efeito da

freqüência cíclica sobre a resposta cíclica em altas temperaturas, de acordo com

SURESH (1991). A relação que incorpora o termo da freqüência, Vc, na relação de

Coflin-Manson dada pela equação 4, toma-se assim:

(13)

onde, as constantes Cr, k e r3 são específicas para o sistema temperatura-material-

meio. O comportamento deformação-vida de muitos aços é satisfatoriamente descrito
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através de uma forma alternativa da equação 13, onde a amplitude de deformação

total, L\&t, é separada nas componentes elástica e plástica, semelhante a equação 5:

(14)

A aplicação das equações 13 e 14 para prever a vida em fluência-fadiga

requer um conhecimento da histerese de carregamento tensão-deformação.

2.4.3. Partição da amplitude de deformação

Os métodos de partição da amplitude de deformação, propostos por

HALFORD et al (1973), separam o dano total devido às interações da fadiga

termomecânica, nas componentes mecânica e dependente do tempo.

Segundo SURESH (1991), numa escala microscópica, o escorregamento

cíclico é determinado pela fadiga mecânica dependente do tempo. A cavitação e o

escorregamento dos contornos de grão são considerados os mecanismos primários

que influenciam o dano por fluência-fadiga. O método de partição da amplitude de

deformação também leva em consideração a reversão da deformação associada com

o fenômeno de fadiga e fluência. Neste método, a amplitude de deformação

inelástica é dividida em 4 componentes: L\&pp, significa deformação plástica em

tração e compressão; L\&pf, deformação plástica em tração e fluência em compressão;

L\&ff, fluência em tração e compressão e, L\&tp, fluência em tração e deformação

plástica em compressão. A FIGURA 2.20 ilustra esquematicamente o método de

partição da amplitude de deformação.

A resistência cíclica é relacionada com quatro componentes da amplitude de

deformação por uma relação de lei de potência do tipo Coffin-Manson, mostrada na

equação 4. A FIGURA 2.21 mostra as relações vida-fadiga para as amplitudes de
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deformação divididas. A vida total em fadiga é então determinada pela soma das

frações dos quatro modos de deformação, através da expressão:

1 1 111-=-+-+-+-
Nf Npp Npc Nff Nt1)

(15)
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FIGURA 2.20: Representação esquemática da partição da amplitude de deformação
nas quatro componentes da amplitude de deformação inelástica. E, P, F significam,
respectivamente elástica, plástica e fluência, SURESH (1991).
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FIGURA 2.21: Esquema' das amplitudes de deformação divididas em função' do
número de ciclos para falhar (Nr), SURESH (1991).
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Os dois modelos mais utilizados para previsão de vida dos diversos tipos de

materiais metálicos submetidos à solicitação em FTM são, segundo CAI et aI (1999),

os modelos de acumulação de danos e de partição da amplitude de deformação.

Entretanto, algumas modificações são realizadas nestas aproximações a fim de

satisfazer a condição de solicitação anisotérmica.

Os mecanismos de danos (falhas) presentes na FTM dos diversos metais

envolvem os três aspectos principais envolvidos na solicitação anisoténnica: a falha

causada pela fadiga, pelo ambiente (oxidação) e pela fluência. Dependendo da

temperatura, deformação e da fase entre os ciclos de temperatura e deformação,

todos estes três mecanismos poderiam estar operando conjuntamente, segundo NEU

& SEIllTOGLU (1989b). O mecanismo de dano por fadiga controla a vida do metal

sujeito às condições de solicitação termomecânica se as temperaturas forem baixas,

assim, a contribuição dos mecanismos de oxidação e fluência para a vida podem ser

desprezadas.

Em um ensaio de FTM fora de fase, no qual as tensões compreSSlVas

coincidem com as maiores temperaturas durante o ciclo, o dano por oxidação pode

ser significante enquanto que a falha por fluência pode ser desprezível, pois, os

mecanismos de crescimento de vazios e o trincamento intergranular são reprimidos

em compressão. Neste caso, a vida será determinada pelo mecanismo de oxidação.

O modelo proposto por NEU & SEIllTOGLU (1989b) é uma modificação do

modelo de acúmulo de dano. Neste novo modelo, o dano por ciclo dos três

mecanismos envolvidos (fadiga, oxidação e fluência) é somado para se obter um

dano total por ciclo, Dtot:

(16)
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A equação 16 pode ser reescrita em termos da vida para a ocorrência de falha,

Nf. Como o dano é igual a l/Nr(assumindo dano linear e dano igual a 1, na falha):

1 1 1 1-=--+--+--
N Nfad N°'>:; Njluf f .r r

(17)

De acordo com CAI et al (1999), o dano por fadiga é representado pelos

mecanismos que normalmente ocorrem à temperatura ambiente ou em baixas

temperaturas, ou seja, o movimento de ida e volta dos planos de discordância e a

nucleação da trinca. O crescimento da trinca ocorre pela deformação localizada na

frente da trinca.

O termo vida em fadiga, Nr, é estimado através da relação deformação-vida:

A&mec= ui (2NJadt +&i(2NJadf2 E (18)

onde ar' é o coeficiente de resistência à fadiga, E é o módul0 de Young, b é o

expoente de resistência à fadiga, Er' é o coeficiente de ductilidade à fadiga e c é o

expoente de ductilidade à fadiga.

A curva deformação-vida determinada à temperatura ambiente pode ser

considerada o limite superior da vida. De acordo com NEU & SEIDTOGLU

(1989b), qualquer diminuição da vida do componente ensaiado em altas temperaturas

poderia ser atribuída ao dano por oxidação, D°xi, dano por fluência, Dflu, ou os dois

juntos.

Existem diversos modelos de danos para o processo de oxidação-fadiga e

alguns deles estão listados em SEIDTOGLU (1996). A maioria destes modelos

utiliza mecanismos que caracterizam a falha devido às tensões de crescimento ou

condições de variações de temperatura. O efeito da deformação mecânica sobre a

oxidação, ainda não está bem entendido. Além disto, os modelos de mecanismos
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consideram uniforme a espessura da camada de óxido. Contudo, observações

realizadas por KADIOGLU & SEHITOGLU (1991), mostraram que a espessura do

óxido não é uniforme.

De acordo com CAI et aI (1999), um dos modelos de danos por oxidação

maIs aceitos é o formulado por NEU & SEHITOGLU (1989b). Este modelo

considera que a severidade da oxidação pode variar, dependendo da interação

deformação-temperatura. Então, o termo de vida que leva em consideração a

oxidação na equação 17 pode ser expresso por:

1 [h o ]-IIP 2(~ )(2IP)+1

_ cr o limec

Nau - B<J)oxKe.f 1-(aIP)f p li
(19)

É assumido que a trinca cresce de zero a um valor crítico, hcr.Os termos 00, B, a e r3

são constantes, E é a taxa de deformação, <J)0Xl é o fator de fase que é uma função da

razão entre a taxa de deformação térmica e a taxa de deformação mecânica.

Dependendo do material, tipo de carregamento, em fase ou fora de fase, e se

houver ou não períodos de permanência ('hold times') em tração ou em compressão,

o dano por oxidação poderia ser significantemente maior que o dano por fluência.

Para mínimizar os efeitos dos mecanismos de falha por oxidação e estudar

separadamente a influência dos mecanismos de fluência sobre a vida de um metal,

vários experimentos têm sido realizados em atmosfera controlada ou até inerte, como

pode ser observado nos trabalhos de NEU & SEHITOGLU (1989b) e ZAUTER et al

(1993).

SEHITOGLU (1996) fez um sumário dos principais modelos utilizados para

descrever a interação fluência-fadiga. O modelo de dano para a fluência,

desenvolvido por NEU & SEHITOGLU (1989b), ajustou-se muito bem para o aço

1070 ensaiado no vácuo, e também está sendo utilizado para superligas à base de Ni,
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segundo CAI et ai (1999). Os danos por fluência são detectáveis por microscopia

eletrônica de varredura e, estão na forma de trincas intergranulares. Este dano é

observado, principalmente, nos ensaios de FTM em fase, de acordo com NEU &

SEHITOGLU (1989b). O crescimento de vazios e a propagação da trinca

intergranular ocorrem predominantemente na porção trativa do ciclo. Desta forma, o

termo que descreve a influência da interação fluência-fadiga sobre a vida do material

ensaiado em FTM é uma função da tensão efetiva e da tensão hidrostática, sendo

dado pela seguinte expressão:

Djlu = <l>j1u rte Ae(-lili/RT) (alUef +azuH )mJo K dt
(20)

onde crer é a tensão efetiva, O"H é a tensão hidrostática, K é a tensão de arraste, aI e a2

são fatores que representam a quantidade relativa de dano ocorrido em tração e

compressão, <l>flu é o fator de fase similar aquele usado no termo em oxidação, A e m

são constantes do material.

2.5. Modelamento do comportamento da histerese anisotérmica em

função de dados isotérmicos

Tão importante quanto os modelos de previsão de vida para os ensaios de

fadiga termomecânica, também é de grande importância a determinação do

comportamento da histerese de carregamento anisotérmico utilizando resultados da

curva tensão-deformação isotérmica.

O comportamento cíclico em fadiga de baixo ciclo pode ser representado de

três maneiras distintas: pela análise do endurecimento ou amolecimento cíclicos, pela

histerese tensão-deformação (mecânica ou inelástica), ou ainda, pela curva de
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encruamento cíclico. A diferença entre as duas últimas metodologias é que a curva

de encruamento cíclico é representada pelos valores extremos de tensão e de

deformação obtidos em diversos ensaios, superpostos em um único gráfico. O perfil

tensão-deformação, assim obtido, nem sempre representa a histerese individual,

obtida durante um ensaio efetuado à uma amplitude de deformação fixa.

Normalmente, as curvas de encruamento cíclico, assim como as histereses

tensão-deformação, podem ser representadas por uma relação de potência, como a

sugerida por Ramberg-Osgood, inicialmentepara uma solicitação monotônica:

Esta relação pode ser adaptada para o caso de carregamento cíclico:

L\CT = A (L\&in)P2 m 2

(21)

(22)

onde Aro e J3são constantes do material e variam em função da temperatura. Através

da interpolação dos resultados obtidos isotermicamente é possível determinar os

valores destas constantes para a faixa de temperatura do ciclo anisotérmico.

Um dos problemas da utilização de uma equação como a de Ramberg-Osgood

para simular uma histerese individual é que, no caso de carregamento cíclico, as

constantes Aro e J3costumam variar em função da amplitude de deformação plástica

imposta ao material. Por este motivo, não é raro encontrar na literatura a utilização

desta equação como uma representação da própria histerese, de acordo com

SKEL TON (1993).

Outra complicação decorrente da utilização da equação de Ramberg-Osgood

é a ausência de um regime puramente elástico, já que qualquer tensão aplicada

resultaria em uma deformação plástica do material, mesmo que pequena. Esta

transição gradual do regime elástico para plástico dificulta especialmente o
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modelamento do efeito Bauschinger, segundo o qual uma deformação plástica reduz

o limite elástico em compressão e vice-versa.

SKELTON (1993) descreve três métodos utilizados para o modelamento da

histerese anisotérmica: um método gráfico, um método do módulo tangente e módulo

secante. O método gráfico é o mais utilizado na literatura, devido ao seu melhor

ajuste.

2.5.1. Modelamento pelo método gráfico

o modelamento simplificado do comportamento isotérmico é possível

fazendo-se a aproximação do comportamento cíclico do material por um modelo

elástico-plástico linear, segundo o qual a relação entre tensão e deformação no

regime plástico é dada por uma equação do tipo:

ou ainda:

em tração

em compressão

(22)

(23)

onde cre é o limite de escoamento, Epp é a inclinação aproximada da curva de

encruamento em um gráfico tensão-deformação inelástica, cr é a tensão e Ein é a

deformação inelástica (que é usada ao invés de deformação plástica, por ser uma

denominação mais adequada para ensaios em altas temperaturas). Estas duas

equações definem um contorno superior (tração) e um inferior (compressão) de

deformação plástica, sendo que na região entre estas duas equações o comportamento

do material é puramente elástico, regido pela conhecida lei de Hooke:

(24)
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onde E é o módulo de elasticidade e ê é a deformação mecânica total. Nesse caso, o

efeito Bauschinger é automaticamente levado em conta, já que a distância vertical

entre as duas equações inelásticas é fixa e igual a 2.cre para uma dada temperatura,

como está mostrado na FIGURA 2.22.

a

S + E e
e pm

-.) + E E .. - •• -
I:! P m

o
E.m

FIGURA 2.22: Esquema mostrando a diferença entre duas equações inelásticas,
ENGLER & SPINELLI (2002).

As equações para o regime plástico podem ser representadas também em

função da deformação mecânica total (E), pelas seguintes expressões:

em tração (25)

ou

em compressão (26)

onde Ep é a constante de proporcionalidade para o regime plástico. Os valores de Sp e

de Ep estão relacionados aos valores obtidos através do gráfico tensão-deformação

inelástica.

De acordo com o modelo proposto por ENGLER & SPINELLI (2002), os

valores de cre e Epp são determinados de tal forma que a energia plástica dissipada (a
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área sob a curva a-Ein) seja a mesma para o modelo proposto o modelo de Ramberg-

Osgood.

o limite elástico utilizado no modelo de ENGLER & SPINELLI (2002) é descrito

através da seguinte equação:

e a constante de proporcionalidade entre a e Ein:

E = A (li )fH ( 2p )
pp mm -l+p

(27)

(28)

Segundo as equações apresentadas acima, o cálculo das histereses

anisotérmicas pode ser efetuado iterativamente, dividindo-se o ciclo termomecânico,

E(T), em N intervalos e calculando-se a tensão e a deformação inelástica resultante a

cada ponto.

o modelo proposto por ENGLER & SPINELLI (2002) permite uma

representação satisfatória do comportamento da histerese de carregamento para

pequenas deformações inelásticas.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Material

o material utilizado no presente trabalho é um aço inoxidável martensítico,

AISI 420, fornecido na forma de barra laminada e recozido na temperatura de 850°C.

A barra possui seção circular de 19 mm de diâmetro por 5,6 m de comprimento. Este

material é utilizado na fabricação de palhetas de turbinas a vapor utilizadas na

geração de energia em usinas de produção de açúcar e álcool. A temperatura de

serviço está na faixa de 250-525°C. Sua composição química medida em % peso está

apresentada na TABELA 3.1.

do aço inox AISI 420.

Nilcr~0,20 12,92 0,030

3.2. Ensaios de tração e fadiga (isotérmica e anisotérmica)

Os ensaios de tração foram realizados segundo a norma ASTM E8M-00

(2000) e ASTM E21-92 (1998), à temperatura ambiente (25°C) e a 490°C,

respectivamente, com velocidade do pistão igual 2 mm/min. Para cada temperatura,

foram ensaiados três corpos de prova cilíndricos, cujas dimensões estão mostradas na

FIGURA 3.1.
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FIGURA 3.1: Corpo de prova de tração.

Os ensaios de fadiga isotérmica foram realizados de acordo com a norma

ASTM E606-80 (1991). A deformação tota~ ~Eb que foi aplicada nestes ensaios

variou de 0,4% a 2,4%, com razão de tensão R = -1, ou seja, tensão média igual a

zero. A taxa de deformação aplicada durante os ensaios de fadiga isotérmica foi da

ordem de 10.3 S·l. Para o ciclo de deformação mecânica foi utilizada uma onda de

formato triangular. Os corpos de prova utilizados para estes ensaios são cilíndricos e

maciços, e foram usinados conforme o desenho mostrado na FIGURA 3.2a. Os

ensaios isotérmicos foram executados a 490°C.

Os ensaios de fadiga anisotérmicos foram realizados, nas condições de ciclos

de temperatura e deformação, em fase e fora de fase, com deformação mecânica total

aplicada, ~Em, entre 1,6% e 2,4%. Para estes ensaios, a taxa de deformação imposta

aos corpos de prova foi da ordem de 10-4 S·l. Ambos os ciclos, de deformação

mecânica e térmica possuíam forma de onda triangular, uma vez que este formato de

onda é mais fácil para o controle e aquisição dos dados. O ciclo de temperatura

variou de 260°C a 490°C. Os corpos de prova utilizados nos ensaios de fadiga

anisotérmica possuíam uma geometria tubular e foram usinados de acordo com o

desenho da FIGURA 3.2b. Esta geometria possibilita executar ciclos térmicos com

altas taxas de resfriamento, dependendo do sistema de resfriamento e da faixa de
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temperatura, de até 5°C/s, e evita gradientes de temperatura na seção transversal e ao

longo do corpo de prova.

x
C\J

L

25±0,20 I 6,5
I 0,00 I~

100<0,20

(a)

118

10 I 18

(b)
FIGURA 3.2: Corpos de prova de fadiga (a) isotérmica (b) anisotérmica.

A FIGURA 3.3 mostra os corpos de prova já usinados, juntamente com uma

paleta de turbina confeccionada a partir do aço inoxidável AISI 420.

1.1.1.'1'4, .•ItHHli!iH'.t~
•• 0 _

r~rlll~
2 3 4 5

FIGURA 3.3: Paleta de uma turbina e corpos de prova para os ensaios de fadiga
isotérmica e anisotérmica.
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3.3. Sistema de ensaio

Os ensaios foram realizados numa máquina servo-hidráulica com capacidade

de carga de 250 kN, equipada com um controlador MTS MicroConsole 458.20. Para

possibilitar a execução dos ensaios de fadiga anisotérmica também foram utilizados:

um fomo de indução, um sistema de medição de temperatura, um extellSÔmetropara

medir a deformação em altas temperaturas. Além disso, houve a necessidade de se

projetar um novo sistema de garras para o ensaio em altas temperaturas e de

desenvolver um programa de controle e aquisição de dados.

3.3.1. Forno de indução

O método de aquecimento por indução proporciona rápidos aquecimentos,

permite a utilização de geometrias mais complexas para os corpos de prova e,

também possibilita a realização dos ensaios de FTM em ambientes inerte, de acordo

com RÉMY (1990). Por outro lado, a utilização deste método para o aquecimento

durante os ensaios de FTM requer cuidados com o projeto da bobina e ruído elétrico

no sinal de deformação, causado pelo campo magnético de alta freqüência, segundo

CASTELLI & ELLIS (1993).

Os fomos de indução utilizados para o aquecimento dos corpos de prova

geralmente possuem potência entre 5-40kW e freqüência entre IO-450kHz.

Para executar os ciclos térmicos no presente trabalho, o aquecimento dos

corpos de prova foi realizado através de um fomo de indução de 7,5 kW de potência

e 200 kHz de freqüência. O fomo possui uma bobina indutora, especialmente

projetada para possibilitar o aquecimento uniforme ao longo dos corpos de prova
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tubulares e maciços, além de permitir a passagem das hastes do extênsometro de

altas temperaturas. Um controlador programável de temperatura também foi

acoplado ao fomo.

3.3.2. Sistema de medição de temperatura

As medidas de temperatura no corpo de prova foram realizadas por meio de

um pirômetro ótico infravermellio com mira a laser para medições de temperatura na

faixa de 25°C a 500°C. Foi escolliido este método de medição, pois, o contato

produzido pela soldagem de termopares nos corpos de prova pode gerar defeitos na

parede, o que pode provocar a nuc1eação prematura da trinca durante o ensaio de

fadiga, como foi constatado por SHI & PLUVINAGE (1994). O pirômetro óptico é

um equipamento essencial do sistema de ensaios de fadiga isotérmica e anisotérmica

acima da temperatura ambiente, até 500°C. A temperatura medida por este sensor

serve de parâmetro de controle para o fomo de indução e para o sistema de aquisição

de dados desenvolvido para os ensaios de fadiga anisotérmica.

3.3.3. Extensômetro e garras

Para medir e controlar a deformação imposta ao corpo de prova em altas

temperaturas pode ser utilizado um extensômetro com hastes de quartzo ou alumina.

Deve-se ter especial atenção na montagem do extensômetro, por causa da bobina de

indução. Além disto, a força exercida nas molas de fixação das hastes do

extensômetro no corpo de prova deve ser controlada a fim de reduzir possíveis

defeitos na parede do corpo de prova, segundo SEHITOGLU (1996).
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Os ensaios de fadiga foram realizados sob controle de deformação, com a

utilização de um extensômetro para altas temperaturas. Este dispositivo possui duas

hastes de cerâmica com 2 mm de diâmetro cada e que são acopladas ao corpo de

prova, através de um mecanismo de molas.

Um novo dispositivo de fixação (garras) para os corpos de prova foi

projetado. Além disto, o sistema ainda possui duas camisas de refrigeração por onde

circula água. As FIGURAS 3.4, 3.5 e 3.6 mostram, respectivamente, uma visão geral

da máquina de ensaio, uma visão detalhada das garras e do pirômetro e uma visão

detalhada do corpo de prova, bobina de indução e do extensômetro.

FIGURA 3.4: Visão geral do sistema de ensaio termomecânico.
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FIGURA 3.5: Visão detalhada mostrando pirômetro Raytek e sistema de garras.

FIGURA 3.6: Vista detalhada do corpo de prova, da bobina de indução e do
extensômetro utilizado em ensaios a altas temperaturas.
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3.3.4. Programa de controle e aquisição de dados

Como descrito anteriormente, o ensaio de fadiga termo mecânica consiste na

superposição de ciclos de temperatura em função do tempo a ciclos de deformação

em função do tempo. O ensaio é monitorado por um micro-computador, juntamente

com um sistema de aquisição (HP3852A, da Hewlett-Packard). O HP3852A é um

aparelho multifunções que permite enviar os sinais de controle da temperatura e da

deformação, assim como fazer a aquisição dos dados de tensão (o), deformação (8) e

temperatura (T) em função do tempo (t), conforme está ilustrado na FIGURA 3.7.

Miero Computador

Parâmetros (t, T, F, E)

HP3852

sistema de aquisição

MTS

(frame)

FIGURA 3.7: Esquema do ensaio de fadiga termomecânica.
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A aquisição é feita por um voltímetro analógico-digital instalado no sistema

de aquisição HP3852A. Para assegurar a sincronização dos ciclos E(t) e T(t), o

computador deve gerar os dois sinais simultaneamente, por meio de uma placa

digital-analógica, também instalada no HP3852A. A linguagem de programação

gráfica Veetest, da companhia Hewlett-Packard, foi utilizada para o desenvolvimento

do programa de controle e aquisição de dados. O programa de aquisição e controle

foi desenvolvido pelo pesquisador Dr. Carlos Carvalho Engler Pinto Júnior em

Lausane na Suíça, para a plataforma UNIX. Este programa foi adaptado para a

plataforma PC em nosso laboratório.

Um dos primeiros sistemas utilizados para controlar simultaneamente a

deformação e temperatura foi desenvolvido por BEUCHAMP & ELLISON (1982).

Posteriormente, MARCHAND & PELLOUX (1986), desenvolveram um sistema

computadorizado que acompanhava o crescimento da trinca por fadiga

termomecânica.

A realização dos ensaios de FTM compreende as seguintes etapas:

1. Fixação e alinhamento do corpo de prova. É extremamente importante

haver um bom alinhamento entre os dispositivos de fixação e o corpo de prova, visto

que os ensaios serão efetuados a urna razão de deformação Re = -1. Nestas condições,

um eventual desalinhamento faria com que o corpo de prova fosse submetido

também a esforços de flexão durante o ensaio.

2. Medição do módulo de elasticidade, E, em diferentes temperaturas, com

a finalidade de decompor a deformação mecânica total, ÓEm, em deformação elástica,

ÓEel,e inelástica, ÓEin.Para isto, foi desenvolvido um programa que determina o

módulo de elasticidade quando o corpo de prova está sujeito a carregamentos cíclicos
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elásticos. Assim, o módulo de elasticidade pode ser avaliado para a temperatura

ambiente e para algumas temperaturas na faixa dos ensaios.

3. Entrada dos principais parâmetros necessários para o ensaio: parâmetros

da máquina de ensaio, o tipo de dispositivo utilizado para a medição de temperatura

(termo par ou pirômetro) e os parâmetros que definem os ciclos mecânico e térmico.

4. Estabilização térmica do dispositivo de ensaio formado pelo corpo de

prova, extensômetro e dispositivos de fixação, através da realização de alguns ciclos

térmicos sob carga nula.

5. Armazenamento da dilatação térmica em função da temperatura,

~EterCT),durante um ciclo estabilizado. Desta maneira, pode ser calculado o perfil de

deformação total, EtotCt),que deverá ser imposto ao corpo de prova para que o perfil

de deformação mecânica desejada, Em(T), seja obtido.

6. Início do ensaio, com controle simultâneo de ~Eto.(t) e de T(t).

7. O ensaio é interrompido quando um dos seguintes fenômenos ocorrerem:

• Um número pré-determinado de ciclos é atingido ou

• Um desvio excessivo é observado entre a medida e o sinal de controle de

temperatura ou de deformação.

8. Terminado o ensaio, outro programa é utilizado para determinar os

seguintes parâmetros: números de ciclos, tensões máxima e mínima, amplitude de

deformação máxima e mínima mecânica, amplitude de deformação mecânica,

deformação inelástica máxima e mínima, amplitude de deformação inelástica e

energias total e de Ostergren.
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3.4. Determinação da velocidade de aquecimento

A velocidade de aquecimento do ciclo de temperatura é determinada pela taxa
"

de resfriamento. Pode-se aumentar as taxas de resfriamento, passando-se água, ar

comprimido ou argônio pelo interior do corpo de prova, como foi realizado nos

trabalhos de SHI & PLUVINAGE (1994), SRINIV ASAN et aI. (1999) e ENGLER

(1996), respectivamente. Entretanto, deve-se tomar cuidado para evitar a formação

de gradientes de temperatura na amostra.

Para verificar a ocorrência de gradientes de temperatura, foi realizada a

medição da temperatura externa e interna de um corpo de prova durante um ciclo de

temperatura entre 250-500°C. Na mesma parede do corpo de prova tubular foi

soldado, interna e externamente, um termopar tipo K com diâmetro dos fios de 0,5

mm. Além disto, a mira laser do pirômetro foi colocada na mesma parede, só que do

lado externo do corpo de prova. Desta forma, conseguiu-se medir a temperatura

externa com o pirômetro ou com o termopar. A FIGURA 3.8 mostra o sistema

montado para a verificação do gradiente de temperatura no corpo de prova.

FIGURA 3.8: Montagem para verificação do gradiente de temperatura no corpo de
prova.
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As duas camisas de refrigeração são utilizadas para extrair calor do sistema

garras/corpo de prova, protegendo também, a célula de carga da máquina de ensaio.

Através do furo do corpo de prova tubular também é injetado ar comprimido até que

a taxa de resfriamento seja maximizada sem a ocorrência de grandes diferenças de

temperatura entre as duas paredes, interna e externa, e também, ao longo da amostra.

3.5. Análise Fratográfica

o aspecto morfológico das superficies de fratura dos corpos de prova

ensaiados em fadiga isotérmica e anisotérmica foi examinado utilizando a técnica de

microscopia eletrônica de varredura. Foi utilizado um microscópio eletrônico ZEISS

modelo DSN960.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Análise Microestrutural

As FIGURAS 4.1 a 4.4 mostram a microestrutura do aço AISI 420 nas seções

transversal e longitudinal na condição como recebido. Foi observado que o material

apresenta algumas inclusões de sulfetos, alongadas e alinhadas na matriz, conforme

pode ser visto nas FIGURAS 4.1 e 4.2 Este tipo de estrutura é desfavorável para as

propriedades mecânicas de tração e de fadiga do material, pois é um concentrado r de

tensão, atua como nucleador de trincas, podendo diminuir a vida do componente em

carregamento cíclico.

,. ilI ••

Inclusão/'
I ••

•

, .
•. --

FIGURA 4.1: Fotomicrografia da seção transversal mostrando inclusões de sulfetos.
Sem ataque.
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FIGURA 4.2: Fotomicrografia da seção longitudinal mostrando inclusões de sulfetos
alongadas. Sem ataque.

o aço AISI 420, estudado neste trabalho, apresenta carbetos de cromo

dispersos numa matriz ferrítica, como pode ser observado nas FIGURAS 4.3 e 4.4.

Os ensaios de fadiga foram realizados nesta condição, ou seja, como recebido, uma

vez que as palhetas das turbinas são fabricadas com este material, nesta condição

microestrutural, sem a aplicação de tratamentos térmicos.
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FIGURA 4.4:Microestrutura da seção longitudinal do aço AISI 420 como recebido.
Ataque: reagente de Vilela.

4.2. Propriedades Mecânicas - Tração

A TABELA 4.1 apresenta um resumo das propriedades monotônicas do aço

inoxidável AISI 420, obtidas nos ensaios de tração à temperatura ambiente e a

TABELA 4.1:Propriedades monotônicas de tração do aço AISI 420.

Temperatura
12

alRA.4e5E6aeO,2% ar
eC)

(MPa)(MPa)(MPa)(%)(%)(GPa)
23

31467111595328211

490

1973797557221165

limite de escoamento a 0,2% de deformaçao.
2limite de resistência à tração.
3af = tensão verdadeira de fratura.
4 '
Redução de Area.

5alongamento.
6módulo de elasticidade.

Observa-se, na TABELA 4.1, que tanto o limite de escoamento quanto o de

resistência, à 490°C, diminuíram em relação aos respectivos valores à temperatura
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ambiente. Desta forma, pode-se perceber a influência significativa da temperatura

nas propriedades monotônicas deste aço.

Os valores médios do expoente de encruamento, fi, e do coeficiente de

resistência, K, à temperatura ambiente e a 490°C estão mostrados na TABELA 4.2.

Estes valores foram obtidos a partir da curva tensão-deformação verdadeira,

utilizando-se a relação O'= KEpR• Para os níveis de deformação estudados, 0,2% -

1,2%, esta equação representou bem a relação entre a tensão e a deformação plástica

verdadeira do aço AISI 420. Também, foi observado um comportamento linear no

gráfico 10gO'-10gEp.como pode ser analisado pelo valor do coeficiente de correlação,

apresentado na TABELA 4.2.

TABELA 4.2: Valores médios do expoente de encruamento, fi, e do coeficiente de
. ,tência.K.,em funcão da temDerat

Temperatura ee) nlK(MPa)r:l
23

0,2410750,980
490

0,217070,977

valores calculados para valores de deformação entre 0,2%-1,2%.
2coeficiente de correlação para a relação linear logO'-logEp.

4.3. Fadiga isotérmica de baixo ciclo

A TABELA 4.3 mostra os resultados das amplitudes de deformação, em

função do número de reversos. A partir destes resultados foi possível construir a

curva deformação-vida para os ensaios de fadiga de baixo ciclo, para o aço AISI 420.

Os resultados da TABELA 4.3 foram colocados em gráfico em uma escala

bilogarítmica, como mostra a FIGURA 4.5. Estes pontos representam a curva

deformação-vida para o aço AISI 420 à temperatura de ensaio de 490°C. Neste

gráfico, pode-se observar os pontos referentes à deformação elástica, plástica e total.
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A máxima amplitude de deformação total aplicada, /iEJ2, foi 1,2%, pois acima desta

deformação ocorreu a flambagem dos corpos de prova. O número de reversos

correspondente à transição da região de baixo ciclo para a região de alto ciclo é de

aproximadamente de 5,5xl04 reversos. A partir das curvas da FIGURA 4.5, foram

obtidos os valores do coeficiente de resistência à fadiga, ar', do expoente de

resistência à fadiga, b, do coeficiente de ductilidade à fadiga, Er', e do expoente de

ductilidade à fadiga, como mostrados na TABELA 4.4. A relação deformação-vida

obtida pode ser expressa pela equação 5 definida na revisão bibliográfica:

(29)

onde /iEJ2, dEel/2 e /iEpll2 são, respectivamente, amplitude de deformação total,

elástica e plástica.

.
/iEJ2(%) /iEJ2(%)dEJ2(%)2Nf(Reversos)

0,1978
0,9971,2600

0,1988
0,9961,2700

0,1998
0,9951,2746

0,1848
0,8121800

0,1848
0,8121904

0,1838
0,81311006

0,1818
0,6160,81860

0,1878
0,6100,82000

0,1878
0,6100,82220

0,1589
0,4400,63318

0,1589
0,4400,63582

0,1719
0,4270,65136

0,1499

0,2500,412636

0,1499
0,2500,413756

0,1599
0,2400,414680

0,1117
0,0880,2100088

0,1117
0,0880,2110382

0,1117

0,0880,2121736

TABELA 4.3: Resultados experimentais das amplitudes de deformação e reversos
para o aço AISI 420 a 490 °C, com taxa de deformação imposta durante os ensaios da
ordem de 10-3 S-I. Foram realizados três ensaios por nível de amplitude de
deformação .
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FIGURA 4.5: Curva deformação-vida para o aço AISI 420, com taxa de deformação
imposta durante os ensaios da ordem de 10-3 S-1. Foram realizados três ensaios por
nível de amplitude de deformação.

TABELA 4.4: Propriedades de Fadiga baixo ciclo do aço AISI 420 à temperatura de
490°C.

Deformação Elástica Deformação Plástica

cri (MPa)

bsic
660

-0,110,21-0,47

A FIGURA 4.6 mostra uma comparação entre as curvas de tensão vs

deformação real mono tônica e cíclica, para a temperatura de 490°C. A partir da curva

tensão vs deformação real cíclica, os valores do expoente de encruamento cíclico, n',

e do coeficiente de resistência cíclico, K', foram determinados e estão mostrados na

TABELA 4.5 onde, também, é feita uma comparação com os valores de n e K

obtidos no ensaio de tração, a 490°C.
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FIGURA 4.6: Curvas de tensão-deformação monotônica e cíclica verdadeira à
temperatura de 490°C. Foram ensaiados três corpos de prova por nível de
deformação.

TABELA 4.5: Expoente de encruamento e coeficiente de resistência monotônico e
cíclico a 490°C.

ENSAIO n1K1 (MPa)
Monotônico

0,21707
Cíclico

0,20964

lvalores calculados até a deformação total máxima de 1,2%, utilizando a relação: cr =
KEn•

As relações tensão-deformação plástica monotônica e cíclica podem ser

expressas segundo as seguintes equações:

Monotônica: G' = 707E~,21 (30)

Cíclica:
r

(31)

Metais com expoente de encruamento monotônico, n, maior do que 0,20,

como observado no aço em estudo, apresentam endurecimento cíclico, como mostra

a FIGURA 4.6. O endurecimento cíclico mostrado na FIGURA 4.6, também pode ser

observado na FIGURA 4.7, onde se verifica um aumento da tensão máxima do ciclo

10 para o ciclo 350.
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FIGURA 4.7: Histereses dos ciclos 10 e 350 para um corpo de prova ensaiado com
/18/2 = 1% à temperatura de 490°C.

A FIGURA 4.8 compara a curva deformação-vida total, obtida

experimentalmente e utilizando os métodos estimativos citados na revisão

bibliográfica. As equações das curvas deformação-vida total estão mostradas na

TABELA 4.6.
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FIGURA 4.8: Curvas deformação-vida obtidas experimentalmente e por métodos
estimativos para o aço AISI 420 a 490°C.
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TABELA 4.6: Equações deformação-vida obtidas experimentalmente.e por métodos
estimativos.

Métodos de Obtenção Equação Deformação - Vida

118 {)-o 1061 {)-o 4679

Experimental --f=0,004 2Nf ' +0,2075 2Nf '

Correlação 4 Pontos

11;1 =0,003{2Nf r{),1429 +0,4272{2Nf r.{),5812

Inclinação Universal

11;1 = O, 0022 {2Nf )-0,12 +0,438{2Nf rO,6

Socie et aI.

11;/ = 0,0046 (2N f )-0,1001 + 1,273 { 2N f )-0,6

Inclinação Universal Modificada

ô;/ = O, 004(2 Nffo,09 + O, 5094 (2Nf rO,56

Bãumel e Seeger

11;/ = O, 0034 (2Nf )-0,087 +o,59(2Nf )-0,58

Correlação 4 Pontos Modificado

11;1 = 0,0023 {2Nf )-0,099 +o,6365(2Nf )-0,6625

Pode-se observar através da FIGURA 4.8 que os métodos inclinação

universal modificada e Bãumel e Seeger são os que melhor representam o

comportamento dos resultados experimentais. Para a região de baixo ciclo, ou seja,

2Nf < 104 reversos, estes dois métodos fornecem uma estimativa de vida ligeiramente

maior do que os resultados experimentais. Por outro lado, para a região de alto ciclo,

2Nf> 104 reversos, os dois métodos apresentaram boa estimativa das propriedades de

fadiga para o aço AISI 420.

Tal como foi constatado por PARK & SONG (1995), os métodos 4 pontos e

inclinação universal são muito conservativos com relação à estimativa das

propriedades mecânicas de fadiga. O método Socie et al foi o único método que

forneceu resultados não conservativos ao longo de todo o comportamento do material

em fadiga.

As FIGURAS 4.9 e 4.10 apresentam uma comparação entre os vários

métodos levando em consideração as contribuições isoladas das deformações elástica
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e plástica na vida à fadiga, respectivamente. Pode-se observar na FIGURA 4.9 que o

método de Bãumel e Seeger é o que mais se aproxima dos resultados experimentais.

o método da inclinação universal modificada e de Socie et aI. superestimam os

resultados experimentais. Os demais métodos subestimam a curva experimental.

1,E-02 .••

N
GI

tA)

<l
C'llu
~
ti)
:!!!
w

e1,E-03
.2

C1lo
C1l"
ã..
E«

~

ilIII

1,E+041,E+03

1,E-04 T ", , , , , " "

1,E+02
1 E+05 1...E+06, Reversos (2Nf)

FIGURA 4.9: Curvas deformação elástica-vida obtidas experimentalmente e pelos
métodos estimativos para o aço AISI 420 a 490°C.

Na FIGURA 4.10 pode-se notar que nenhum método fornece uma boa

aproximação da curva deformação plástica-vida experimental. Entretanto, os

métodos de Bãumel e Seeger e da inclinação universal modificada são os melhores

entre todos os métodos.

Analisando a eficiência dos métodos em estimar as contribuições das

deformações elástica e plástica sobre a vida à fadiga do aço AISI 420, pode-se

perceber que o método de Bãumel e Seeger é o mais eficiente para estimar a

componente elástica.
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FIGURA 4.10: Curvas deformação plástica-vida obtidas experimentalmente e pelos
métodos estimativos para o aço AISI 420 a 490°C.

Para estimar a componente plástica, os dois métodos, o da Inclinação

Universal Modificada e o de Bãumel e Seeger tiveram comportamentos parecidos.

Desta forma, na tentativa de determinar um método que melhor estimasse a vida em

fadiga, foram somadas as contribuições elástica, estimada pelo método Bãumel e

Seeger, com a plástica, estimada pelo método da Inclinação Universal modificada.

Esta combinação dos dois métodos resultou na seguinte equação:

(32)

Substituindo os valores das propriedades mecânicas de tração obtidas a 490°C

obtém-se:

/1& ()-O 087 ()-O 56_/ = 0,0034 2Nj , +0,5094 2Nj ,2 (33)

A curva estimada utilizando a equação 33, denominada Bãumel + Inclinação

Universal Modificada, está apresentada na FIGURA 4.11. Pode-se observar nesta

figura, que a curva dada pela equação 33 também se ajusta relativamente bem com a
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curva deformação-vida experimental, assim como os outros dois métodos já

mencionados anteriormente. Entretanto, não há uma melhora significativa em relação

aos métodos Bãumel e Seeger e o da Inclinação Universal Modificada, para a

descrição do comportamento dos resultados experimentais de deformação-vida.
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FIGURA 4.11: Curvas deformação-vida estimadas e experimental para o aço AISI
420 a490 oCO

VAREDA (1997) obteve uma boa aproximação da curva deformação-vida

experimental para a temperatura ambiente de um aço inoxidável austenítico,

utilizando uma curva denominada "Bãumel e Seeger + Inclinação Universal". Depois

o autor estimou um comportamento de deformação-vida para as temperaturas de 150

e 300°C, utilizando as propriedades monotônicas nestas temperaturas.

Com a intenção de comparar a previsão de vida estimada pelos métodos que

melhor se ajustaram aos resultados experimentais, foram traçadas as curvas de

previsão de vida estimada em função da vida obtida experimentalmente, sendo

mostradas nas FIGURAS 4.12 a 4.14. Nestas figuras, pode-se observar as linhas que

representam uma relação perfeita entre a vida experimental e a estimada
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(2N~xp=2N~t), as linhas que representam a banda de dispersão dos resultados

estimados com um fator de 1,5, ou seja, 2N~=1,5*(2N~xp) e 2 N~t=(2N~xp)/l,5.

A vida estimada através da equação 33 e o método de Bãumel e Seeger são os

que melhor se aproximam da vida experimental, como pode ser visto nas FIGURAS

412 e 4.13. Estes métodos, entretanto, superestimam a vida levemente na região de

baixo ciclo onde as amplitudes de deformação são mais elevadas.

1,E+06

(2Nfest) = 1,5(2Nfe.p)

1,E+05

fi)

o'CCVE 1,E+04
~ fi)W-ZN
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log(2Nfest) = 1093,6576 + O,874Iog(2Nfe",,)

1,E+041,E+03
1,E+02

1,E+02 1,E+05 1,E+06
2Nf Exper.

FIGURA 4.12: Vida estimada através da equação 33 em função da vida experimental
para o aço AISI 420 a 490°C.

Dentre os três métodos utilizados para prever a vida experimental o que mais

superestima os resultados é o da Inclinação Universal Modificada, como mostra a

FIGURA 4.14. Desta forma, o método da Inclinação Universal Modificada é o pior

para se estimar a vida em fadiga dos resultados experimentais.
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FIGURA 4.13: Vida estimada através do método de Bãumel e Seeger em função da
vida experimental para o aço AISI 420 a 490°C.
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FIGURA 4.14: Vida estimadá através do método da Inclinação Universal Modificada:

em função da vida experimental para o aço AISI 420 a 490°C.
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4.4. Verificação do gradiente de temperatura para o corpo de prova FTM

A diferença da temperatura interna e externa foi medida no corpo de prova

tubular para um ciclo entre 260°C - 490°C e está mostrada no gráfico da FIGURA

4.15. Pode-se observar que esta diferença de temperatura está entre ±6°C. O sistema

de resfriamento utilizado neste trabalho foi capaz de produzir uma taxa de

resfriamento igual a 2°C/s. Esta taxa pode ser considerada baixa comparando-se com

os trabalhos realizados por SHI & PLUVINAGE (1994) e SRINIV ASAN et al

(1999) que obtiveram 5°C/s para uma faixa de temperatura e material similares às

deste projeto. Para se evitar maiores gradientes de temperatura, foi necessário ajustar

a passagem de ar comprimido através do furo do corpo de prova para uma taxa de 15

l/min.

A aquisição das temperaturas externa e interna não foi feita simultaneamente,

sendo primeiro medida a temperatura interna e depois a externa. Levando-se isto em

consideração, as diferenças de temperatura encontradas estão dentro de uma faixa

aceitável. Valores entre -2°C e 6°C foram reportados no trabalho de ENGLER

(1996), sendo que diferenças de até 10°C são aceitáveis para os ensaios

anisotérmicos realizados na faixa de temperatura empregada neste trabalho, como é

observado no trabalho de SHI & PLUVINAGE (1994).

Após a verificação do gradiente de temperatura, foi observado que o sistema

de resfriamento proposto determinava ciclos de temperatura e de carregamento

mecânico com um período de 240 segundos, ou seja, 4 minutos. Como as taxas de

resfriamento controlam a velocidade do ensaio, torna-se impraticável, neste caso,

realizar ensaios de FTM com amplitude de deformação mecânica menor do que

0,8%.
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FIGURA 4.15: Diferença entre as temperaturas externa e interna em função da
temperatura externa medidas no corpo de prova tubular na faixa de 250°C-500°C.

4.5. Fadiga anisotérmica de baixo ciclo (Fadiga Termomecânica - FTM)

Os ensaios de fadiga termomecânica foram realizados na faixa de temperatura

entre 260°C-490°C. A amplitude de deformação mecânica total aplicada, 8.F.rrl2,

variou entre 0,8% e 1,2%. Foram realizados ensaios em fase e fora de fase e em cada

nível de deformação foram ensaiados três corpos de prova.

A deformação térmica imposta a um corpo de prova sem o carregamento

mecânico, durante o ciclo de temperatura entre 260 °C-490 °C, está mostrada na

FIGURA 4.16.
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FIGURA 4.16: Deformação térmica apresentada nos corpos de prova de FTM para
um ciclo de temperatura entre 260 °C-490 0c.
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o ciclo de deformação térmica e o de temperatura mostrado na FIGURA 4.16

foram aplicados nas amostras durante os ensaios de FTM, em fase e fora de fase.

4.5.1. FTM em fase (FTMEF)

Durante os ensaios FTM em fase, a deformação total, ÓEb a que os corpos de

prova foram submetidos, resultou da soma da deformação mecânica, ÓEm, imposta

pela máquina de ensaio, e a deformação térmica, ÓEter, gerada pelo ciclo de

temperatura.

A FIGURA 4.17 mostra o perfil das deformações em função do tempo. A

deformação total, neste caso, é de aproximadamente 1%, que é a soma da

deformação mecânica imposta pela máquina, igual a 0,8%, com a deformação

térmica, que é aproximadamente igual a 0,2%.
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FIGURA 4.17: Ciclos de deformação impostos durante um ensaio FTM em fase com
ÓErr/2 = 0,8%.
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A tensão máxima de um ciclo coincide com a maior temperatura para o

ensaio de FTMEF. Este comportamento está mostrado na FIGURA 4.18. Desta

figura, nota-se que o material apresenta maior resistência à compressão,

aproximadamente -490MPa, do que à tração cerca de 300MPa. Este comportamento

é devido à influência da temperatura aplicada no ciclo, já que a resistência do

material diminui com o aumento da temperatura
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FIGURA 4.18: Tensão e temperatura durante o ciclo 10. FTMEF com /).err/2= 0,8%.

Os corpos de prova ensaiados em FTM em fase apresentaram duas

características na histerese de carregamento, tensão-amplitude de deformação, que

indicavam a presença de uma trinca (defeito). Uma foi o decréscimo de

aproximadamente 20% da carga máxima atingida durante o ensaio e a outra foi a

formação de uma irregularidade (cúspide) na porção compressiva da histerese,

conforme mostra a FIGURA 4.19.
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FIGURA 4.19: Histereses para dois ciclos do mesmo corpo de prova ensaiado em
fase, com I1Brr/2= 0,8%.

4.5.2. FTM fora de fase (FTMFF)

Os ciclos de deformação total, deformação mecânica e deformação térmica,

em função do tempo, para a condição fora de fase e amplitude de defonnação

mecânica igual a 0,8%, estão mostrados na FIGURA 4.20. Esta figura. mostra que a

máxima temperatura do ciclo coincide com a mínima defonnação mecânica e vice-

versa, caracterizando os ensaios de FTMFF. A deformação total aplicada durante este

ensaio foi menor do que 0,8% (aproximadamente 0,6%), visto que a deformação

térmica subtraiu a defonnação mecânica aplicada. diferentemente do ensaio FTMEF

cujas defonnações são somadas.

A tensão máxima de um ciclo coincide com a mínima temperatura para o

ensaio de FTMFF e está mostrada na FIGURA 4.21. Diferentemente dos ensaios em

fase, percebe-se que o material possui maior resistência à tração, aproximadamente

400 MPa do que à compressão, cerca de -300 MPa. Este comportamento é devido à

influência da temperatura do ciclo, uma vez que o corpo de prova possui maior
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resistência ao carregamento de tração, pois quando a tensão máxima é atingida o

corpo de prova está sujeito à menor temperatura (260°C). Em compressão, a amostra

resiste menos, pois está sujeita à maior temperatura (490°C) no ciclo de temperatura.
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FIGURA 4.20: Ciclos de deformação para um ensaio FTM fora de fase com /iEn/2 =
0,8%.
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o critério de falha apresentado pelos corpos de prova ensaiados fora de fase

foi somente a diminuição em aproximadamente 20% da tensão máxima atingida

durante o ensaio, como pode ser observado na FIGURA 4.22. Nos ensaios fora de

fase não houve a formação da cúspide na porção compressiva da histerese de

carregamento, como ocorreu nos ensaios em fase.
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FIGURA 4.22: Curvas de histerese para diversos ciclos no ensaio de FTMFF, com
AEm!2 = 0,8%.

A FIGURA 4.23 compara as curvas de histerese inelásticas obtidas nos

ensaios de FTM em fase e fora de fase, com amplitude de deformação mecânica,

AEm!2 = 0,8%. Pode ser observado que existe uma diferença entre as amplitudes de

deformação inelástica (máxima e mínima) e entre as tensões (máxima e mínima), ou

seja, elas não são iguais para as duas condições de ensaio anisotérmico.

Geralmente, devido à variação de temperatura durante os ensaios de FTM,

vários mecanismos de deformação podem estar presentes em tração e em

compressão. Em faixas de temperatura mais elevada, os ensaios fora de fase são

caracterizados por tensões de tração mais elevadas e por fluência em compressão. Já

os ensaios em fase são caracterizados por fluência em tração e tensões compressivas

mais elevadas, de acordo com SEHITOGLU (1996). A diferença nas tensões e na
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deformação inelástica constitu~ então, a principal diferença entre os ensaIos

anisotérmicos e OS isotérmicos, visto que nestes últimos, a componente de

deformação por fluência, quando estiver presente, é introduzida de maneira

equivalente em tração e em compressão.
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FIGURA 4.23: Histereses inelásticas obtidas para os ensaios em fase e fora de fase
para uma amplitude de deformação mecânica, à&m12 = 0,8%.

Neste trabalho, a componente da deformação inelástica é composta, somente,

pela deformação plástica para ambos os tipos de ensaios, em fase e fora de fase, visto

que os ensaios foram executados em uma faixa de temperatura intermediária (260 -

490°C) evitando a deformação por fluência.

Através da FIGURA 4.23 observa-se que os ensaios em fase apresentaram

tensão média compressiva igual a -71,5 MPa, enquanto que os ensaios fora de fase

apresentaram tensão média trativa igual a 65 MPa, para a amplitude de deformação

mecânica igual a 0,8%. Todos os ensaios de FTM apresentaram este comportamento,

ou seja, nos ensaios em fase a tensão média foi compressiva e nos ensaios fora de

fase, trativa, como pode ser observado nas TABELAS 4.7 e 4.8.
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A energia total dissipada nos ensaios em fase e fora de fase também foi

calculada. Observou-se que os ensaios em fase apresentaram energia dissipada por

ciclo um pouco maior do que os ensaios fora de fase. Para os ciclos mostrados na

FIGURA 4.23, a energia total dissipada por ciclo é igual a 7,86 MJ/m3 e 6,8 MJ/m3

para os ensaios em fase e fora de fase, respectivamente.

As TABELAS 4.7 e 4.8 apresentam, separadamente, alguns resultados, após a

avaliação dos ensaios de FTM em fase e fora de fase, respectivamente.

Comparando-se o número de ciclos para fraturar e/ou a detecção de uma falha

no corpo de prova, percebe-se que os corpos de prova ensaiados em FTMFF

possuem vida ligeiramente maior do que os corpos de prova ensaiados em FTMEF,

para um mesmo nível de amplitude de deformação. Este comportamento é explicado,

uma vez que os corpos de prova ensaiados em FTMEF estão submetidos a uma

deformação total maior do que os corpos de prova ensaiados em FTMFF. Nos

ensaios de FTMEF a deformação total é:

(34)

Já nos ensaios de FTMFF é:

(35)

onde I1EJ2, I1Emecl2, I1Eterrrl2 são, respectivamente, amplitudes de deformação total,

mecânica e térmica.

Como já foi analisada, anteriormente, através da FIGURA 4.23, a condição

em fase apresentou tensão média compressiva e a condição fora de fase trativa.

Então, poderia ser esperado que os ensaios em fase apresentassem maior vida do que

os ensaios fora de fase, visto que a tensão média compressiva favorece o fechamento

da trinca durante o processo de fadiga. Entretanto, parece que o efeito da tensão
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média sobre a vida das amostras ensaiadas em FTM foi menos prejudicial do que a

amplitude de deformação total aplica durante os ensaios.

Para melhor visualização foi traçado um gráfico, a partir das TABELAS 4.7 e

4.8, da amplitude de deformação mecânica, /).Err/2, em função da vida para a

condição em fase e fora de fase que está mostrado na FIGURA 4.24. Neste gráfico,

pode-se perceber que os ensaios em fase possuem menor vida do que os ensaios fora

de fase. Foram traçadas linhas de ajuste de função de potência com a finalidade de

facilitar a observação deste comportamento.

TABELA 4.7: Resultados dos ensaios FTM em fase. Para cada nível de deformação
foram ensaiados três corpo~ de prova.

Energia
Energia

NCp

/).Err!2
O'máxO'min/).O'med/).EinTotal

de
2Nf

(%)
(MPa)(MPa)(MPa)(mm/mm)

(MJ/m3)
Ostergren(Reversos)

(MJ/m3)11

1,2338-446,5-54,30,01939212,525,78444
13

1,2331,3-446,1-57,40,01944812,365,71462
12

1,2353-467,5-57,10,01955412,936,07500
18

1347,6-467,6-600,01569710,564,8618
17

1337,7-449,7-560,01557610,214,68796
16

1334,3-449,1-57,40,0158169,954,96808
22

0,8295-406,8-55,90,0119886,993,12830
24

0,8314,5-429,7-57,70,0120887,453,36934
23

0,8325,7-425,5-49,90,0120777,513,41076

-

Energia

Energia

NCp

/).Err/2
O'máxO'min/).O'med/).EinTotal

de
2Nf

(%)
(MPa)(MPa)(MPa)(mm/mm)

(MJ/m3)
Ostergren(Reversos)

(MJ/m3)10

1,2448-333,757,10,01936612,486,74460
7

1,2434,2-329,752,20,01926912,226,61580
08

1,2438,3-325,356,50,01898112,086,58600
15

1425,2-317,753,80,0154319,575,25830
25

1429,1-320,654,30,0152919,595,27946
14

1415,6-30455,80,0152419,135,06986
02

0,8407,5-299,4540,0119327,023,891052
20

0,8401,9-293,854,10,0116826,&3,&11152

21
0,8407,4-299,553,90,011586,813,81306

TABELA 4.8: Resultados dos ensaios FTM fora de fase. Para cada nível de
deformacão foram ensaiados três cornos d



88

FIGURA 4.24: Vida em função
/j.Err/2, para os ensaios FTM.
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A vida para os ensaios de FTM possui uma relação direta, seja em função da

amplitude de deformação mecânica, mostrada na FIGURA 4.24, seja em função da

amplitude de deformação inelástica, mostrada na FIGURA 4.25. Isto é, a vida

diminuiu com o aumento da amplitude de deformação mecânica e deformação

inelástica.

A vida também pode ser analisada em função das energias total e de

Ostergren, calculadas a partir da histerese de carregamento inelástico, mostrada na

FIGURA 4.23. No caso deste trabalho, analisando-se a vida em relação às energias,

obteve-se comportamentos distintos para as duas condições de ensaios de FTM.

Os ensaios em fase apresentaram maior energia total e menor vida do que os

ensaios fora de fase, existindo, desta forma, uma relação inversa entre energia total e

vida para a condição em fase, como está apresentado na FIGURA 4.26.
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Diferentemente do comportamento da vida em função da energia total, a

relação entre a energia de Ostergren e vida é direta, como pode ser observado na

FIGURA 4.27, ou seja, os ensaios em fase possuem menor energia de Ostergren e

menor vida comparando-se com os ensaios fora de fase.

o comportamento observado acima pode ser explicado através das tensões

máxima e mínima atingidas durante os ensaios de FTM, visto que a energia total e de

Ostergren são calculadas em função destes dois parâmetros. Conforme está mostrado

nas TABELAS 4.7 e 4.8, as tensões compressivas são mais elevadas para a condição

em fase, porque o material está sujeito à menor temperatura (260°C) durante o ciclo

de carregamento, diferentemente da condição fora de fase, em que o material está

submetido à maior temperatura (490°C) durante o ciclo de carregamento. Desta

forma, a energia total dissipada num ciclo é maior para a condição em fase.
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FIGURA 4.27: Vida em função da energia de Ostergren, para os ensaios de FTM.
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Inversamente à condição em fase, o material possui resistência à tração mais

elevada na condição fora de fase, uma vez que o material está submetido à menor

temperatura durante o ciclo de carregamento. Em fase, o material resiste menos à

tração, pois está sujeito à maior temperatura, por isso, a energia de Ostergren é maior

para a condição fora de fase.

A TABELA 4.9 faz uma comparação da vida em fadiga para os ensaios

isotérmicos e anisotérmicos. A vida mostrada nesta tabela é o número médio de

reversos para os três níveis de amplitude de deformação mecânica aplicada, 8errl2,

para os ensaios de FTM, ou seja, 0,8%, 1,0% e 1,2%. De acordo com NEU &

SEHITOGLU (1989a), os ensaios isotérmicos e anisotérmicos podem ser

comparados, desde que eles sejam realizados com a mesma amplitude de deformação

mecânica, 8errl2. Os ensaios isotérmicos foram executados à 490°C, ou seja, na

temperatura mais elevada do ciclo dos ensaios de FTM. O uso desta temperatura para

a realização dos ensaios isotérmicos é plausível, contudo, há materiais que exibem

uma vida menor em fadiga isotérmica em faixas de temperaturas mais baixas,

segundo SEHITOGLU (1992).

TABELA 4.9: Número de reversos médios em função da amplitude de deformação
licada durante os ensaios isotérmicos e anisot' .

Tipo de Ensaio
Ampl. Def. Mecânica

Reversos (2Nf)Aplicada 8errl2 (%)
0,8

2027
ISOTÉRMICO

1,0903
1,2

682
0,8

947
FTMEF

1,0741
1,2

469
0,8

1170
FTMFF

1,0921
1,2

547
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Pode-se notar da TABELA 4.9 que a vida determinada a partir dos ensaios de

FTM foi aproximadamente igual para as duas condições, em fase e fora de fase,

sendo ligeiramente maior para a condição fora de fase. Assim, para a faixa de

temperatura (260-490°C) dos ensaios realizados neste trabalho, pode-se concluir que

os mecanismos ativados termicamente, como a fluência e a oxidação, não foram

determinantes para a vida dos corpos de prova ensaiados em FTM. Desta forma,

pode-se afirmar que o mecanismo que controlou a vida dos ensaios de FTM neste

trabalho foi a fadiga 'pura'.

NEU & SEHITOGLU (l989a) realizaram estudos de FTM no aço 1070 na

faixa de temperatura entre 150 e 700°C. Os mecanismos de fluência e oxidação

foram ativados quando a temperatura do ensaio foi superior a 450°C. Para

temperaturas inferiores, os mecanismos de oxidação e fluência não foram

significantes. Assim, a vida dos corpos de prova ensaiados em fadiga isotérmica e

anisotérmica foi controlada pelo mecanismo de dano por fadiga.

ZAUTER et ai (1994) obtiveram um comportamento semelhante para o aço

304L na faixa de temperatura entre 250-500°C. Para esta faixa de temperatura, estes

autores verificaram que a vida para os ensaios de FTM em fase era ligeiramente

menor que a dos ensaios fora de fase. Para a faixa de temperatura entre 400-650°C,

os ensaios em fase tiveram uma diminuição acentuada da vida, devido à presença do

mecanismo de fluência.

A vida média dos ensaios isotérmicos, realizados em amplitudes de

deformação mecânica aplicada igual a 1% e 1,2%, está bem próxima da vida

encontrada para os ensaios de FTM fora de fase, sendo também maior que a vida

encontrada nos ensaios em fase, como pode ser observado da TABELA 4.9. Para a
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amplitude de deformação mecânica igual a 0,8%, a vida dos ensaios isotérmicos é

praticamente o dobro da encontrada para as condições em fase e fora de fase.

Uma explicação para este fato é a possível influência da taxa de deformação

aplicada durante os ensaios deste trabalho. Todos os ensaios isotérmicos foram

realizados numa taxa de deformação da ordem de 10-3 sole os ensaios anisotérmicos

foram realizados em taxas de deformação da ordem de 10-4S·l. RAO et al (1988)

realizaram estudos sobre a influência da taxa de deformação sobre a vida em ensaios

isotérmicos. Estes autores verificaram um aumento da vida com o aumento da taxa

de deformação aplicada durante os ensaios. Num trabalho anterior, de RAOUF et al

(1973), foi verificado que na faixa de temperatura entre 250-500°C, também houve

um aumento da vida para a ocorrência de falha com o aumento da taxa de

deformação aplicada.

NEU & SEHITOGLU (1989a) obtiveram vidas semelhantes para os ensaios

isotérmicos e anisotérmicos fora de fase, para uma amplitude de deformação

mecânica igual a 0,7% e uma taxa de deformação da ordem de 10-4S-l.O aumento da

taxa de deformação para 10-2 soldobrou a vida dos ensaios isotérmicos, em relação

aos ensaios realizados com uma taxa de 10-4sol.

O gráfico da FIGURA 4.28 mostra os três ensaios realizados por nível de

deformação, para cada tipo de ensaio, isotérmico, FTMEF e FTMFF. Além disto,

também está traçada a curva deformação-vida para os ensaios isotérmicos, descrita a

partir da equação 29, até 104 reversos, no máximo:
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Como pode ser observada na FIGURA 4.28, a curva deformação-vida parece

descrever relativamente bem o comportamento dos resultados deformação-vida para

os ensaios de FTM em fase e fora de fase.

o dano por fadiga parece que foi o mecanismo determinante sobre a vida do.s

ensaio.s de FTM, co.mo. fo.i discutido. anterio.rmente. Assim, co.m a intenção. de

realizar a estimativa de vida do.s corpo.S de prova ensaiado.s em fase e fo.ra de fase

não serão levados em consideração os mecanismos de falha por fluência e oxidação.

Desta forma, a equação 18, descrita na revisão. bibliográfica, toma-se mais simples:

(36)

Reorganizando a equação anterio.r temos:

(37)

onde 2Nlad é o número de reversos para a ocorrência da falha em fadiga, dado pela

equação 29, que descreve o comportamento da curva defo.rmação-vida total para os

ensaios isotérmicos.
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FIGURA 4.28: Vida em função. da amplitude de deformação mecânica aplicada para
os ensaios isotérmicos e anisotérmicos.
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A FIGURA 4.29 mostra a vida estimada para os ensaios anisotérmicos em

fase e fora de fase. Pode-se observar nesta figura, linhas que representam uma

relação perfeita entre a vida experimental e a estimada (2N~=2Nfest) e linhas que

representam a banda de dispersão dos resultados estimados com um fator de 1,5, ou

seja, (2N'st)=1,5*(2N'xp) e (2 N~t)=(2N'xp)/1,5.

Como podemos observar da FIGURA 4.29, a vida para os ensaios fora de fase

foi melhor estimada, através do modelo de acúmulo de dano, do que a vida para a

condição em fase. O modelo superestimou a vida acima de 103 reversos para a

condição em fase, entretanto, para vidas menores o modelo se aproximou mais dos

resultados experimentais.
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FIGURA 4.29: Estimativa de vida para os ensaios de FTM.

ELLISON & ZAMILY (1994a e b) obtiveram resultado semelhante para seus

ensaios no aço 1CrMoV, entretanto, foi verificado que o mecanismo de fluência
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atuava significante. Então, eles resolveram modificar a aproximação para o modelo

de divisão da amplitude de deformação inelástica, obtendo melhores aproximações.

SHI et aI (1993) obtiveram excelente aproximação para os resultados dos

ensaios de FTM em fase e fora de fase, através do modelo de aCÚlnulode dano.

Entretanto, o modelo proposto por estes autores era baseado na energia total do ciclo

da histerese de carregamento calculadas para as temperaturas máxima e mínima do

ciclo anisotérmico.

4.6. Análise metalográfica e fratográfica após os ensaios de FTM

4.6.1. Metalografia

As FIGURAS 4.30 a 4.33 mostram trincas superficiais de uma amostra

retirada de um dos corpos de prova ensaiados em FTM com amplitude de

deformação mecânica igual a 0,8%. O comportamento descrito a seguir foi

observado para todos os níveis de amplitude de deformação mecânica e tipo de

ensaio, em fase e fora de fase.

Pode-se observar na FIGURA 4.30, sem ataque químico, uma trinca

secundária nucleada na parede externa do corpo de prova tubular para a condição em

fase. Esta trinca tem aproximadamente 0,2 mm de comprimento. Também foi

observada a nucleação de trincas na parede interna dos corpos de prova, porém, elas

eram de menor tamanho.

A FIGURA 4.31, com ataque químico, mostra a mesma região da FIGURA

4.30, com um aumento maior. Neste caso, pode-se observar que a trinca se propagou,

a partir da parede externa, aproximadamente a 450 em relação à direção de
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carregamento, caracterizando o estágio I de propagação. Posteriormente, a trinca

sofreu um desviou e propagou-se na direção perpendicularmente à do carregamento,

caracterizando o estágio II de propagação. Além disto, também pode ser observado

na FIGURA 4.31 que os carbonetos de cromo permaneceram dispersos na matriz,

não segregando nos contornos de grão.

I 50IAID I
FIGURA 4.30: Microestrutura mostrando uma trinca secundária nuc1eada na parede

externa do corpo de prova ensaiado em fase com 0,8% de amplitude de deformação
mecânica. Sem ataque químico.

I 101AID I.

FIGURA 4.31: Microestrutura mostrando uma trinca secundária nuc1eada na parede

externa do corpo de prova ensaiado em fase com 0,8% de amplitude de deformação
mecânica. Reagente: Vilella.
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As FIGURAS 4.32 e 4.33 mostram as microestruturas observadas próximas

de uma trinca secundária, para a condição fora de fase, sem e com ataque químico,

respectivamente. As trincas secundárias nuc1earam, preferencialmente na parede

externa do corpo de prova tubular, como está mostrado na FIGURA 4.32.

'.

1 50lilll I

FIGURA 4.32: Microestrutura mostrando uma trinca secundária nuc1eada na borda

do corpo de prova ensaiado fora de fase com 0,8% de amplitude de deformação
mecânica. Sem ataque químico.

lOIilll
~~~ -_ .!..... • ..&- - .• - -1 1

FIGURA 4.33: Microestrutura mostrando uma trinca secundária nuc1eada na parede
externa do corpo de prova ensaiado fora de fase com 0,8% de amplitude de
deformação mecânica. Reagente: Vile1la.



99

Pode-se observar da FIGURA 4.33 que a trinca também desviou,

caracterizando a mudança do modo de propagação do estágio I para o estágio 11.

Aqui também não foi observada a segregação dos carbonetos de cromo para os

contornos de grão, permanecendo dispersos na matriz, tal como foi observado para a

condição em fase.

4.6.2. Fratografia

A FIGURA 4.34 mostra a superficie de fratura de um corpo de prova

ensaiado em fadiga de baixo ciclo à temperatura de 490°C, com amplitude de

deformação total de 0,6%. Pode-se observar que a trinca foi nucleada na superficie

do corpo de prova e propagou-se de modo transgranular. Na região de propagação da

trinca em estágio II nota-se a formação de estrias típicas de propagação, como está

mostrado na FIGURA 4.35.

FIGURA 4.34: Detalhes das regiões de nucleação e propagação da trinca observadas
por MEV, em um corpo de prova ensaiado em FBC, à temperatura de 490°C, com
l1'C.m/2 = 0,6%.
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FIGURA 4.35: Aspecto fratográfico da região de propagação da trinca por fadiga
isotérrnica de baixo ciclo com amplitude de deformação total de 0,6%. São
observadas as estrias de propagação da trinca em estágio lI.

A FIGURA 4.36 mostra a superficie de fratura de um corpo de prova

ensaiado em FTM na condição fora de fase, em uma amplitude de deformação

mecânica igual a 0,8%. Observar-se que a trinca principal nucleou na borda externa

da amostra e cresceu com uma frente de propagação com forma serni-elíptica.

FIGURA 4.36: Regiões de nucleação e propagação da trinca, observadas por MEV,

em um corpo de prova ensaiado em FTMFF com l1f.m/2 = 0,8%.
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Nas regiões de propagação de trinca em estágio lI, as estrias de propagação

não puderam ser detectadas com grande nitidez, como pode ser observado nas

FIGURAS 4.37 e 4.38 para os ensaios de fadiga isotérmica e anisotérmica,

respectivamente.

A possível explicação para esta perda de nitidez das estrias deve-se ao fato

que estes corpos de prova foram submetidos à elevada deformação mecânica durante

os ensaios de fadiga e, também, a uma razão de deformação, R,=-1, o que provocaria

o esmagamento destas estrias na região compressiva do ciclo de carregamento. Esta

ocorrência também foi observada por ROVEN & NES (1991a e b), em aços

ferríticos, onde as estrias de propagação foram nitidamente observadas apenas nos

ensaios de fadiga realizados com razão de deformação positiva, isto é, sob

carregamento apenas trativo.

FIGURA 4.37: Aspecto das estrias de propagação em estágio 11, observadas em um
corpo de prova fraturado em um ensaio de fadiga isotérmica na temperatura de 490°C
e com I1.Em!2 = 0,6%.
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FIGURA 4.38: Aspecto das estrias de propagação em estágio II, observadas em um
corpo de prova fraturado em um ensaio de fadiga termo mecânica fora de fase com
/}.f.m!2 = 0,8%.
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5. CONCLUSÕES

A metodologia de ensaio de fadiga termomecânica, até então inexistente no

Brasil, foi implementada no Laboratório de Propriedades Mecânicas - LAPROMEC

- EESC - USP com sucesso. Com esta nova técnica de ensaio, pode-se caracterizar

as propriedades de fadiga em altas temperaturas dos materiais metálicos utilizados na

fabricação de fomos, rolos de 1aminadores, palhetas de turbinas, componentes de

motores em geral, etc.

O programa de FTM desenvolvido mostrou ser eficiente para o controle e

aquisição dos dados, para ambas as condições, em fase e fora de fase.

O expoente de encruamento monotônico para o aço inoxidável AISI 420 é

igual a 0,22 na faixa de 0,2% a 1,2% de amplitude de deformação. Desta forma, este

material deve sofrer endurecimento cíclico, como foi observado, neste trabalho.

O número de reversos para a transição da região de baixo ciclo para a de alto

ciclo é aproximadamente igual a 5,5x104•

O método de Bãumel e Seeger e um método denominado 'Bãumel e Seeger +

Inclinação Universal Modificada' foram os que melhor estimaram a vida em fadiga

isotérmica.

O gradiente de temperatura medido no corpo de prova está entre -4 e +6°C.

Para evitar maiores gradientes de temperatura, foi necessário o ajuste da passagem de

ar comprinÍido através do interior do corpo de prova para uma taxa de 15 Vmin.Com
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esta vazão de ar comprimido, foi obtida uma taxa de resfriamento satisfatória de

2°C/s e, assim, cada ciclo dos ensaios em fase e fora de fase tiveram duração de 240

segundos (4 minutos).

O indicativo de falha nos corpos de prova ensaiados em FTM deu-se de duas

formas distintas. Nos ensaios em fase, houve uma diminuição de aproximadamente

20% da tensão máxima apresentada durante o ensaio e o surgimento da cúspide na

porção compressiva da histerese. Nos ensaios fora de fase, somente foi observada a

diminuição de 20% da tensão máxima durante o ensaio, sem a formação de cúspide.

Os ensaios realizados em fase possuem vida ligeiramente menor em

comparação com os fora de fase, para a mesma amplitude de deformação mecânica

aplicada.

.As tensões máximas mais elevadas foram observadas para os ensaios fora de

fase. Inversamente, as maiores tensões compressivas foram atingidas para a condição

em fase.

Os ensaios em fase e fora de fase exibiram uma tensão média compressiva e

trativa, respectivamente. O efeito da tensão média sobre o tempo de vida em FTM foi

superado pela deformação total aplicada durante os ensaios.

O método de aCÚInulode dano aproximou melhor o resultado dos ensaios fora

de fase. Já para os ensaios em fase, a vida foi superestimada.
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

• A vida determinada a partir dos ensaios de FTM foi aproximadamente igual

para as duas condições, em fase e fora de fase, sendo ligeiramente maior para

a condição fora de fase. Desta forma, para a faixa de temperatura dos ensaios

realizados neste trabalho, o mecanismo predominante que controlou a vida foi

a fadiga. Seria interessante realizar ensaios de FTM em faixas de

temperaturas mais elevadas, onde os mecanismos de oxidação e fluência

estivessem presentes e, então, determinar a influência destes mecanismos

sobre a vida do aço AISI 420.

• Os modelos que determinam o comportamento da histerese anisotérmica

utilizam resultados dos ensaios isotérmicos executados nas diversas

temperaturas do ciclo térmico. Fica sugerido, então, a realização de ensaios

isotérmicos na faixa de temperatura de 260 a 490°C, a :fimde determinar os

parâmetros necessários para descrever o comportamento da histerese

anisotérmica.

• As taxas de resfriamento obtidas para os ensaios de FTM neste trabalho

foram relativamente baixas, impossibilitando a execução de ensaios em

amplitudes de deformação mecânica mais baixas, onde a vida é mais longa e

existe uma escassez de resultados de FTM. Por isso, fica sugerido a

realização de ensaios de FTM em amplitudes de deformação mecânica mais
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baixas a fim de se determinar uma curva deformação-vida para a condição

anisotérmica.

• Os resultados dos ensaios fora de fase foram melhor aproximados pelo

método de aCÚlnulode danos do que os resultados dos ensaios em fase.

Parece que a taxa de deformação aplicada nos ensaios isotérmicos foi um

fator determinante para este comportamento. Por isso, seria interessante

verificar a influência da taxa de deformação sobre os ensaios isotérmicos e

anisotérmicos.

• A maioria dos ensaios de FTM descrita na literatura é realizada em fase e fora

de fase, entretanto, sabe-se que para algumas ligas, as condições de maior

solicitação (térmica/mecânica) são encontradas no ciclo diamante. O software

desenvolvido para os ensaios de FTM mostrou-se eficaz para a condição em

fase e fora de fase. Fica como sugestão, a implementação deste software para

a realização de ensaios de FTM com o ciclo diamante.
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8. ANEXOS

8.1. Anexo A: Seqüência de passos e telas principais do programa para os

ensaios de FTM

Este anexo mostra uma seqüência de passos para a realização dos ensaios de

FTM. Em seguida, são mostradas as principais telas do programa de aquisição e

controle dos dados para os ensaios de fadiga anisotérmica.

1. INICIAR Vee Program

1. Ensaio novo ou continuação

2. Pasta de Armazenamento dos Resultados

2. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

1. Dados da MTS

Fundo de escala em deformação do pistão (mm)
Fundo de escala em força (kN)
Fundo de escala em deformação (mm/mm)
Lo do extensômetro (mm)
Limite superior em força (kN)
Limite inferior em força (kN)

2. Cálculo da área do corpo de prova

Diâmetro externo (mm)
Diâmetro interno (mm)

3 .Título do ensaio
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4. Número de ciclos de estabilização

5. Ciclo final

6. Desvio máximo em deformação (%)

7. Desvio máximo em temperatura (OC)

8. Definição da medição de temperatura

Pirômetro -18 a 500°C
Pirômetro 400 a 1200°C

Termopar

9. Tipo de Termopar (K, S)

10. Canal de temperatura (O - 13)

11. Ciclo de Deformação mecânica

ExemDlol

Temperatura COC) Deformação Mecânica (%)Posição
300

OAquecimento
450

0.40Máximo
150

-0.40Mínimo

Exemplo 2: ensaio fora-de-fase de I1rnec12 = 0,40% de 150 a 450°C
Temneratura (OC) Deformação Mecânica (%) Posição

300 O Aquecimento
450 -0.40 Mínimo
150 0.40 Máximo

12. Ciclo de temperatura

, do de 200
- - ---

Tempo (s) Temperatura eC)
O

300
50

450
150

150
200

300Exemplo 3: ensaio FTM de 150 a 450°C

13. Valores do módulo de elasticidade

Exemplo 4: ensaio FTM de 150 a 450°C (valores fictícios)
Te Módulo de Elasticidade

200190180170168

*Colocar sempre um valor de temperatura pouco acima da máxima do ensaio.



110

3. PREPARAÇÃO DO ENSAIO - INSTRUÇÕES PARA ESTABILIZAÇÃO E
AQUISIÇÃO DA DEFORMAÇÃO TÉRMICA

1. Introduza os valores abaixo na MTS.

2. Sem o corpo de prova, ajuste Força = O com o potenciômetro "Zero
Control".

3.1 Passe a MTS para controle de Força.
3.2 Ajuste o potenciômetro "SetPoint" em Força para zerar "DC Error".
3.3 Ajuste todos potenciômetros "Span" para o valor máximo (1000).

4.1 Aplique pressão "HIGH".
4.2 Fixe o corpo de prova na garra inferior.
4.3 Mova o pistão para cima usando "Setpoint" em Força até realizar o
contato com a garra superior (F < -lkN).
4.4 Fixe o corpo de prova na garra superior

5. Com o extensômetro sobre a peça padrão (ou com o pino), ajuste def. = O
usando o botão "Zero Contro1"em Deformação.

6.1 Ajuste F=Ousando "SetPoint" em Força
6.2 Coloque o extensômetro
6.3 Ajuste a abertura inicial(ou remova opino)
6.4 Meça o "offset" do extensômetro e coloque abaixo

7.1 Aquecer o corpo de prova, lentamente e manualmente, até a temperatura
máxima do ensaio.
7.2 Após estabilização da temperatura, meça novamente o "offset" do
extensômetro e coloque abaixo.

8. Ajuste novamente def. = Ousando o botão "Zero Control" em Deformação.

9. Confira e habilite os limites de segurança em deslocamento, força e
deformação.

10.1 Ajuste manualmente a temperatura para aplicar a temperatura inicial
indicada abaixo.
10.2 Em seguida passe o indutor para controle remoto.

4. ESTABILIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DA DEFORMAÇÃO TÉRMICA
(visualização)

5. GERAÇÃO DO CICLO DE DEFORMAÇÃO TOTAL (visualização)

6. INSTRUÇÕES PARA O ENSAIO DE FADIGA TERMOMECÂNICA
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1. Ajuste o botão "SetPoint" em Força para aplicar a força inicial indicada
abaixo

2. Confira e ajuste, se necessário, def. = Ousando o botão "Zero Control" em
Deformação

3.1 Ajuste o botão "SetPoint" em Deformação para zerar "DC Error"
3.2 Passe a MTS para controle de Deformação

4. Tudo Pronto Para o Ensaio?

7. INSTRUÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DO ENSAIO

1. O corpo de prova está quebrado?

2.1 Ajuste o botão "SetPoint" em Força para zerar "DC Error"
2.2 Passe a MTS para controle de Força
2.3 Ajuste todos botões "Span" para o valor mínimo (zero)

3. Ajuste F=O usando "SetPoint" em Força

4. Desligue o aquecimento, desabilite os detectores de limite, remova o
extensômetro e o corpo de prova.

8. PROGRAMAS DE SUPORTE

1. MÓDULO DE ELASTICIDADE

2. AVALIAÇÃO DO ENSAIO DE FTM

-
Calculal",

Slrain '''']
"."-~.. -..--------.- ---.-. -_."~~-~--~'-."---".--,'---'.--'--. -,,-

FIGURA AI: Tela do programa de suporte para determinar o módulo de elasticidade
em diferentes temperaturas.
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FIGURA A2: Tela do programa principal para os ensaios FTM. Nesta tela são
definidos os parâmetros da máquina de ensaio, o tipo de dispositivo para leitura de
temperatura, a fase do ciclo, as rampas de temperatura, a geometria do corpo de
prova e o número de ciclos para a estabilização térmica.

!'=f.~=~~-~_==:=_=I'~jj~~~~;:I~:=7-·.-===;===J
! /'li) (dr>/IC)

,..
r..".,.-acure {degq

Rest Cycles :

FIGURA A3: Tela para a visualização da deformação térmica e temperatura em
função do tempo.
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FIGURA A4: Tela que mostra o perfil de deformação em função do tempo.
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FIGURA AS: Tela de saída para os dados dos ensaios de FTM.



8.2. Anexo B: Projeto das garras e eixos utilizados nos ensaios de FTM.

10

25
5,5

75

(a)

6

114

55 15

115

(b)

I

L

20

-(-

_ ---rrr
--=-~-L ~

I I _Jilll_
I I
+-+-
I l-
I I

-=- -=- -=--::z!

21

31

50

(c)
Figura Bl: a) Garra, b) eixo e c) porca inferior do sistema de ensaio de FTM.
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