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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

1 A COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO (CST)

A CST está estrategicamente localizada na costa do Sudeste brasileiro, na
Região da Grande Vitória, Estado do Espírito Santo, entre os municípios de
Serra e Vitória. Conta com uma área total de 13,5 milhões de m², ocupando
hoje cerca de 7 milhões de m². Constituída em junho de 1976, como uma "jointventure" de controle estatal, com a participação minoritária dos grupos
Kawasaki, do Japão, e Ilva (ex-Finsider), da Itália, iniciou a operação em
novembro de 1983. Em julho de 1992, a empresa foi privatizada, tendo o seu
controle sido adquirido pelos grupos Bozano-Simonsen, Unibanco e pela
Companhia Vale do Rio Doce. Em junho de 1996, Bozano-Simonsen e
Unibanco venderam suas participações acionárias para a Acesita - Aços
Especiais Itabira e para um grupo de empresas japonesas que, juntamente
com a CVRD e a Califórnia Steel Industries - CSI (EUA), passaram a formar o
novo bloco de controle da companhia.
Em maio de 1998, a Usinor (França) passa a compor também o quadro de
acionistas controlador da companhia com a aquisição de parte da participação
da Acesita.
Desde a sua privatização, a CST tem realizado um vigoroso programa de
investimentos na ordem de US$ 1,8 bilhão, até 2002, voltado especialmente
para atualização tecnológica, aumento e enobrecimento do mix de produção e
melhorias operacionais e ambientais.
Em 2002, A CST diversificou a sua produção, com a implantação de um
Laminador de Tiras a Quente (LTQ) que incorpora a mais avançada tecnologia
disponível no mercado. Com a entrada em operação do LTQ, no segundo
semestre de 2002, parte da produção de placas está sendo convertida em
bobinas a quente. Com isso, além de agregar maior valor ao produto, a CST
intensifica seus negócios no mercado doméstico e Mercosul.
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Alguns dados sobre a CST:
- Líder mundial no mercado de placas de aço
- Responsável por 20% do volume global comercializado
- Vendas totais de 4,65 milhões de toneladas em 2002. Desde o início de
operação,

em

1983,

acumula

mais

de

62

milhões

de

toneladas

comercializadas, sendo 91% destinadas ao exterior.
- Carteira de clientes com cerca de 60 companhias (20 países).
- Sistema de Garantia da Qualidade com Certificado ISO 9001-2000.
- Sistema de Gestão Ambiental com Certificado ISO 14.001.
- Faturamento anual da ordem de US$ 983,5 milhões.
- Produção recorde de 5 milhões de toneladas de aço líquido.
- 2º produtor brasileiro de aço bruto em 2002 (17% da produção nacional).
- 7ª maior exportadora do Brasil (vendas de US$ 829 milhões).

1.1 FLUXO PRODUTIVO

Figura 1.1 - Fluxo produtivo
Fonte: CST, 2004
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1.1.1 COQUERIA

Unidade destinada a transformar o carvão mineral em um produto denominado
coque. O coque é produzido através da destilação de misturas de carvões em
baterias de fornos. No processo de coqueificação, há geração de gases que
após o resfriamento e tratamento, são enviados para distribuição e utilização
na usina. O coque é enviado para os alto fornos, onde exerce dupla função,
atuando como redutor dos óxidos de ferro e como fonte térmica do processo.

Figura 1.1.1 - Coqueria
Fonte: CST, 2003

1.1.2 SINTERIZAÇÃO

Unidade destinada a transformar o minério de ferro fino, através de um
processo de aglomeração a quente com outros materiais também finos,
envolvendo calcário, coque, rejeitos internos e externos do processo,
resultando em um produto denominado sinter. O sinter é uma fonte metálica
para carregamento nos alto fornos e que possui características físico-químicas
definidas e apropriadas à operação desse equipamento.
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Figura 1.1.2 - Sinterização
Fonte: CST, 2003

1.1.3 ALTO FORNOS

Unidade onde se produz o ferro gusa, matéria prima principal para fabricação
do aço na aciaria. O alto forno é um reator metalúrgico onde são carregados o
sinter, pelotas, minérios, coque e outras adições quando necessário. Ar quente
é insuflado pelas ventaneiras na parte inferior do forno em contra corrente com
a carga, promovendo no interior do mesmo, reações químicas de redução e
fusão, produzindo gusa e escória.

Figura 1.1.3 (a) - Alto forno 1

Figura 1.1.3 (b) - Alto forno 2

Fonte: CST, 2003

Fonte: CST, 2003
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1.1.4 ACIARIA

No processo de fabricação de aço nos convertedores, ocorrem as fases de
fusão e refino da carga metálica (ferro-gusa + sucata), através do sopro de
oxigênio, objetivando descarburação. Durante o sopro de oxigênio ocorre a
oxidação dos elementos contidos no ferro-gusa (Carbono e outros minerais),
gerando elevação da temperatura do metal (fase fusão) e eliminação dos
elementos indesejáveis.

Figura 1.1.4 - Aciaria
Fonte: CST, 2003

1.1.5 LINGOTAMENTO CONTÍNUO

Processo de resfriamento controlado do aço líquido, vazado em molde,
solidificando-o em forma e dimensões previamente definidos, de forma
totalmente automatizada.
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Figura 1.1.5 – Máquinas do lingotamento contínuo
Fonte: CST, 2003

1.1.6 LAMINADOR DE TIRAS À QUENTE (LTQ)

No LTQ as placas de aço são aquecidas no forno de reaquecimento a uma
temperatura em torno de 1250°C, sofrem deformações sucessivas ao longo da
linha de laminação até atingir a espessura desejada e são finalmente enroladas
nas bobinadeiras. Na linha de laminação a placa tem a espessura reduzida de
200 a 250 mm para 26 a 40 mm através de 5, 7 ou 9 passes sucessivos pelo
laminador de desbaste.
Após o desbaste, a placa, agora chamada de esboço, é enrolada no coil box
para reduzir a perda de temperatura para o ambiente. Na seqüência o esboço é
desbobinado e entra no trem acabador, constituído de 6 cadeiras de laminação,
sofrendo a redução final para se atingir a espessura desejada (1, 2 a 16 mm),
sendo posteriormente resfriado e bobinado.
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Figura 1.1.6 - Laminador de tiras à quente (LTQ)
Fonte: CST, 2003

1.2 ACIARIA

Na planta da Aciaria da CST acontece o processo de refino do ferro gusa com
sucata em aço. O equipamento onde ocorrem as reações químicas do refino é
denominado Convertedor. A Aciaria da CST possui dois convertedores com a
capacidade de 300 toneladas cada. Os convertedores são do tipo LD e em
cada um deles está instalado o sistema de resfriamento de gases.
O desenvolvimento do processo LD para conversão de gusa líquido em aço foi
iniciado na década de 40 quando os professores Robert Durrer e Nellbrugge
desenvolveram experiência na usina de Gerlarfingern na Áustria, utilizando o
sopro de oxigênio na superfície do metal líquido através de uma lança
refrigerada. Com um conversor piloto de 2,5 toneladas que foi instalado em
1947, foram realizadas as primeiras experiências com sucesso.
Com base nesses resultados experimentais, os trabalhos foram continuados na
usina de Lins da Voest Alpine, na Áustria, inicialmente em escala de 2,0
toneladas. A partir de junho de 1949, passaram as experiências para escala de
5 e 15 toneladas. Em dezembro de 1949 foi decidida a instalação de uma
aciaria com capacidade de 250.000 toneladas por ano, sendo iniciada sua
operação em 27 de novembro de 1952. Essa data marca o nascimento do
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processo de refino LD, em homenagem a duas cidades austríacas , Lins e
Donawitz, que iniciaram esse processo.
Devido à elevada temperatura na área de impacto do jato de oxigênio com a
superfície do banho, certa quantidade de ferro se volatiliza. O ferro arrastado
junto com os gases ao sair do convertedor, queima no contato com o ar
atmosférico que é sugado pelo sistema de exaustão e com o oxigênio da lança,
convertendo-se em óxido de ferro (poeira vermelha de Fe2O3 e uma parte de
poeira escura de Fe3O4). As partículas de poeira têm forma esférica, com mais
de 90% abaixo de 1 mícron e em média representam de 1 a 2% da carga
metálica do convertedor.
Experimentalmente o gás primário, aquele formado dentro do convertedor,
possui valores de particulado em torno de 100~150 g/Nm3 e composição de
90% de CO + 10% de CO2. Os primeiros convertedores possuíam sistema de
combustão total dos gases, ou seja, a entrada de ar no sistema de captação
era objetivada para a queima total do CO do gás e a limpeza do mesmo não
era feita, com sua descarga feita livremente na atmosfera.
Em 1957 a BAUMCO desenvolveu a patente chamada " Process for Recovery
of Combustible Gases Produced From Oxiygen Refining of Ferrous Melt",
desenvolvendo o sistema de limpeza de gases no processo LD, chamado hoje
de “Sistema de Combustão Suprimida”, onde sua taxa de queima de CO gira,
na boca do convertedor, em torno de 10%. Em 1963, numa parceria no Japão
entre a BAUMCO e a Yawata e Yokoyama (hoje Nippon Steel e Kawasaki) para
troca de experiências gerou o desenvolvimento do processo de recuperação de
gás de aciaria. O projeto piloto foi fornecido a Yawata e testado em conjunto
em um convertedor de 2 toneladas: o resultado foi o "new improved OG
process". A primeira planta industrial com recuperação de gás foi a de SAKAI
que entrou em operação em 1965.
Quando falamos em recuperação de gás LD estamos falando de um gás rico
em CO, com um poder calorífico (PC) de 2000 Kcal/Nm3, extremamente tóxico
e explosivo. A boa condução da operação de recuperação de gás LD é o único
componente que pode anular os efeitos potencialmente nocivos que o CO tem.
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Todo o processo, bem como os equipamentos e a prática operacional, sempre
terão o papel de tornar seguro a recuperação e armazenamento desse gás.

Figura 1.2 (a) - Fluxo de operação da aciaria
Fonte: CST, 2003
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Figura 1.2 (b) - Layout da aciaria
Fonte: CST, 2003

1.2.1 PROCESSO DA ACIARIA

1.2.1.1 DESSULFURAÇÃO

Figura 1.2.1.1 (a) - Fluxo da dessulfuração
Fonte: CST, 2003
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Atualmente na CST existe uma estação de Dessulfuração, composta de duas
alas, sendo que a mesma está localizada entre os altos-fornos e a aciaria,
próximo a pesagem de gusa.
O processo de dessulfuração baseia-se na redução do enxofre através de uma
mistura dessulfurante a base de Cal ou Carbureto, sendo que essa mistura é
injetada no interior do carro torpedo contendo gusa líquido, através de uma
lança com revestimento refratário.
Neste trabalho descreveremos de forma objetiva o processo de dessulfuração
em si, assim como as principais características da estação.

Figura 1.2.1.1 (b) - Unidade de dessulfuração
Fonte: CST, 2003

1.2.1.1.1 OBJETIVO DA ESTAÇÃO DE DESSULFURAÇÃO

A estação de dessulfuração tem por objetivo dessulfurar o gusa líquido do carro
torpedo proveniente dos alto fornos, visando reduzir o teor de enxofre do gusa
líquido, para atender as especificações das corridas a serem elaboradas na
aciaria ou fundição.
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1.2.1.2 CONVERTEDORES

No processo de fabricação de aço nos convertedores LD, ocorrem as fases de
fusão e refino da carga metálica (gusa + sucata), através do sopro de oxigênio,
com o objetivo principal a descarburação. Durante o sopro de oxigênio ocorre a
oxidação dos elementos contidos no ferro-gusa (C, P, Si, Mn, etc), gerando
elevação da temperatura do metal (fase fusão), e eliminação dos elementos
indesejáveis na fase de refino do aço (P, Si, etc).

As dimensões dos convertedores são as seguintes:
Vaso do convertedor
Capacidade nominal

300t

Altura total (sem segmentos)

11080 mm

Volume no corpo metálico

445 m3

Volume com revestimento novo

219 m3

Temp. permitida no vaso

380ºC

Anel de sustentação
Largura total (sem munhões)

10600 mm

Altura (sem consoles)

2400 mm

Munhões
Diâmetro no assento do mancal

1120 mm

Diâmetro do furo (de giro)

600 mm

Diâmetro do furo (de carga)

600 mm

Mancais de suporte do convertedor
Distância entre mancais

12600 mm

Diâmetro interno do mancal

1180 mm

Diâmetro externo do mancal

1540 mm

Deslocamento do mancal livre

± 80 mm

Lubrificação

Bomba de graxa
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Figura 1.2.1.2 - Convertedor
Fonte: CST, 2002

1.2.1.3 IRUT (INJECTION REFINE-UP TEMPERATURE)
OXYGEN

POWDER INJECTION TANKS
STIRRING AND INJECTION GAS

ALLOY WEIGH HOPPER CAR

FUME EXHAUST DUCT

STIRRING AND POWDER
INJECTION LANCE
OXYGEN
LANCE

Figura 1.2.1.3 - Esquema do IRUT
Fonte: CST, 2004
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Entre o Convertedor e o Lingotamento Contínuo está instalada uma unidade de
Refino Secundário de aço, denominada "Injection Refine-Up Temperature" que
está evidenciado na figura 1.2.1.3. Esta instalação resulta nos seguintes
benefícios principais:
- Reaquecimento de corridas com temperatura baixa.
- Ajuste fino de composição química.
- Homogeneização do aço líquido (composição química e temperatura).
- Remoção de inclusões não metálicas através do borbulhamento do argônio.
- Controle da morfologia de inclusões e dessulfuração do aço através da
injeção de pó Ca-Si.
- Resfriamento de corridas superaquecidas através de adição de sucata.
- Balanceamento da produção entre os convertedores e o Lingotamento
Contínuo.
O IR-UT tem condições de tratar panelas que estejam com até 180 t de aço, ou
seja, panelas que já começaram a ser lingotadas e que, por algum problema,
tiveram que retornar para retratamento. Normalmente a carga trabalhada no IRUT é, em média, 315 t.

1.2.1.4 DESGASEIFICADOR A VÁCUO RH

O objetivo do desgaseificador a vácuo é obter aços com elevado nível de
limpidez através da exposição do aço líquido em ambiente sob vácuo. Este
processo é realizado em um vaso cilíndrico revestido com refratários, que
possui duas "pernas" de acesso ao seu interior, que são duas manilhas
refratárias chamadas "snorkel". O vaso é ligado a um sistema de ejetores que
produz o vácuo no seu interior, fazendo assim que o aço líquido se eleve para
dentro do vaso para ser submetido ao ambiente sob vácuo.
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Figura 1.2.1.4 - Estação de desgaseificação a vácuo
Fonte: CST, 2003

1.3 SISTEMA DE CAPTAÇÃO E RESFRIAMENTO DE GASES

Figura 1.3 (a) - Sistema de despoeiramento, captação e resfriamento
Fonte: CST, 2003
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O sistema de resfriamento de gases é o sistema de captação e exaustão dos
gases e absorve cerca de 50% do calor sensível do gás. Composto por um
conduto refrigerado a água.
O sistema de recuperação de gás tem o propósito de armazenar o gás para
usar a capacidade energética que é queimado na chaminé. Esse gás é usado
nas caldeiras para gerar energia através de turbinas movidas a vapor. A
recuperação do gás de uma corrida pode gerar ~ 21 MWh de energia, mas isso
depende do modo como é conduzida a operação de sopragem, pois o poder
calorífico do gás está ligado ao seu teor de CO.
Logo após o inicio de sopro há formação de CO+CO2 é iniciada, porém o
determinante para que a recuperação de gás seja iniciada são os teores de CO
e O2. Esses números podem variar dependendo do que se deseja do gás e sua
aplicação, mas normalmente um gás recuperável é aquele cujos teores de CO
e O2 estejam acima de 30% e abaixo de 2% respectivamente. Em média a
recuperação e feita com o gás situado entre o 2º e o 15º minuto do sopro, que
corresponde a 70 ~ 80% do total de gás da corrida. Esses números se
deslocam influenciados por vários motivos, como, por exemplo, taxa de gusa
líquido, vazão de O2 e , como já falado, a pratica operacional.
Basicamente, o sistema de captação e resfriamento de gases de uma aciaria é
constituído pelos seguintes equipamentos: Sistema de tratamento de gases,
anel refrigerado, saia móvel, coifa móvel e fixa, FIN FAN, conforme figura 1.3
abaixo.
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Figura 1.3 (b) - Sistema de resfriamento de gases
Fonte: CST, 2003

1.3.1 SISTEMA DE LAVAGEM DE GASES

1.3.1.1 CÂMARA DE SATURAÇÃO (TORRE DE LAVAGEM)

É o estagio onde o gás é resfriado e saturado com água. Os particulados, que
são mais pesados (FeO, CaO e SiO2) dos gases, são coletados.
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Figura 1.3.1.1 - Câmara de saturação (torre de lavagem)
Fonte: CST, 2003

1.3.1.2 CRACIA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE
LAVAGEM DE GASES)

É a estação que promove a separação das partículas originadas da lavagem
dos gases na torre de arrefecimento. Após tratamento, a lama originada do
excesso de partículas é enviada para a sinterização para posterior
reaproveitamento e a água é recirculada no sistema de lavagem de gases.
Esta é uma água clarificada com um controle automático de PH. Depois de
feita a lavagem dos gases no sistema OG, esta água fica carregada de sólidos
em suspensão, a maioria compostos de ferro e cal. Retornando ao tratamento
d’água onde a grande maioria dos sólidos é retirada, o PH controlado, para em
seguida ser novamente bombeada.

1.3.1.3 IDF (EXAUSTOR DE GASES)

O exaustor é o principal equipamento do sistema de despoeiramento primário
durante o processo de redução do gusa para aço. É responsável pela retirada
dos gases gerados no convertedor, encaminhando os gases para a chaminé ou
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para o gasômetro. Ele é do tipo centrifugo com dupla sucção. Possui um
sistema de aspersão de produtos químicos para inibir incrustações nas pás do
rotor. O exaustor possui sensores de temperatura e vibração que informam
sobre qualquer anomalia do sistema.

1.3.2 ANEL REFRIGERADO

Este anel tem a finalidade de compor a abertura provocada pelo deslocamento
da saia móvel a fim de não permitir a entrada de ar ou evasão de gás.
Funciona estacionário, mas como um telescópio.

1.3.3 SAIA MÓVEL

Equipamento destinado a ajustar à boca do convertedor de forma que
proporcione toda canalização dos gases durante o sopro evitando a entrada
excessiva de ar falso no sistema. É sustentado por 4 cilindros hidráulicos, com
curso de 800 mm, oferecendo na condição de retração possibilidades para
carregamento e vazamento de corridas no convertedor e outros movimentos
operacionais.

1.3.4 COIFA MÓVEL

Equipamento montado sobre um carro móvel com função principal de permitir a
deslocamento das coifas entre si, possibilitando a entrada da torre de
refratamento no mesmo centro de gravidade do convertedor para reparações
de refratários nos finais de campanhas. Pela coifa móvel é que a lança de
sopro de oxigênio tem acesso ao banho metálico no convertedor, sua outra
função importante é canalizar gases conduzindo-os para a coifa fixa.
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Figura 1.3.4 - Sistema de resfriamento de gases com convertedor
Fonte CST, 2003
1.3.5 COIFA FIXA

É um equipamento que dá seqüência de canalização dos gases para serem
lavados na torre de lavagem. Dispõe de um tampão no topo da mesma que
destina-se à entrada da gaiola a fim de executar manutenção ou inspeção da
coifa. A coifa fixa é acoplada diretamente na coifa móvel e sustentada no 6º
piso por tirantes com molas de compressão.

1.3.6 FIN FAN

São equipamentos destinados a refrigerar a água desmineralizada que passa
pelas coifas, em um circuito fechado, quando a temperatura da água de retorno
está acima dos valores, o sistema de controle faz a água passar pelas colméias
sendo a água resfriada por ar forçado pelos ventiladores.
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CAPÍTULO II
SAIA MÓVEL

2.1 INTRODUÇÃO

O oxigênio soprado pela lança reage com os elementos do gusa líquido,
oxidando-os e produzindo calor. De início é oxidado o silício, (SiO2 - Dióxido de
silício (sílica)) o fósforo (P2O5 - pentóxido de fósforo) e o manganês (MnO óxido de manganês) e com o aumento da temperatura começa a reação com o
C produzindo o CO e uma pequena quantidade de CO2.
O ar que penetra pela abertura da saia aumenta o volume dos gases e queima
parte do CO elevando ainda mais a temperatura na coifa. Quando o ar penetra
pela abertura da saia o O2 queima o CO, e o N2 vai aumentar o volume dos
gases. O volume de N2 que entra com o oxigênio necessário para a combustão
é de 6.480Nm3 de CO.
Examinando as informações acima, vê-se claramente a necessidade de manter
a saia o mais baixo possível, desde que as condições do convertedor o
permitam.

2.2 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Figura 2.2 – (a) e (b) Saia Móvel
Fonte CST, 2004
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A saia móvel é construída internamente de tubos soldados verticalmente
formando uma parede – denominada membrana. A parte inferior é feita com
tubos mais grossos acompanhando a circunferência. Estas duas partes são
refrigeradas independentemente com vazão de 350m3/h de água e pressão de
trabalho idêntica ao ciclo térmico limite inferior de 15kgf/cm2 e superior de
18kgf/cm2,

sendo que ao atingir 20kgf/cm2 ocorre parada de emergência e

expurgo de pressão pelas válvulas de alívio.
A saia móvel, figuras 2.2 (a) e (b), é um dos equipamentos mais característicos
do sistema. É o componente de conexão entre o convertedor e o sistema de
exaustão, que tem por finalidade enclausurar a boca do mesmo com a coifa de
captação e evitar que grande quantidade de ar penetre na coifa. A entrada de
grande massa de ar provocaria a queima do CO contido nos gases gerados.
Essa variação de altura da saia é trabalhada para que se tenha um valor de no
máximo 10% dessa queima, para se obter um gás mais rico, e ao mesmo
tempo em que se evita altas temperaturas no sistema, possibilitando a
construção de um sistema de exaustão de dimensões menores e a
necessidade de menor quantidade de água para resfriamento. Impedindo-se a
queima dos gases evita-se a oxidação das partículas, que assim conservam
maior granulometria facilitando sua remoção. Além do empobrecimento do gás,
a queima do CO provoca a elevação da temperatura na coifa. Esta temperatura
deve se situar entre 1.400 a 1.450°C, enquanto que com a saia levantada ela
ultrapassaria facilmente os 2.000°C. O aumento da temperatura provoca o
aparecimento de trincas nos tubos das paredes membrana, na cabeça de
cobre da lança, e, de um modo geral, redução na vida útil dos equipamentos.
Na saia móvel, a parte de fora da parede membrana, está o tanque de selo transbordo com vazão de 50m3/h de água. A placa (jaqueta), detalhe na figura
2.3 (f), de selagem é fixa na coifa móvel e é refrigerada com água industrial
com vazão de 5m3/h. A água é injetada no interior da placa e desta passa para
o transbordo de onde é drenada para uma tubulação. Esta selagem impede a
passagem de ar ou gases entre a saia móvel e a coifa móvel.
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Dados Gerais:
Construção

(cônico) 336 tubos

Temperatura da entrada dos gases

1600ºC

Temperatura máxima água entrada

134ºC

Temperatura máxima água saída

175ºC

Peso (saia +água+refratário)

14000 kg

Pressão de água

24 kgf/cm

Vazão de água

350m3/h

Altura

1180 mm

Diâmetro externo dos tubos

38mm

Espessura dos tubos

4mm

Diâmetro superior

4165 mm

Diâmetro inferior

4565 mm

Vazão máxima dos gases

163000 Nm3/h

2.3 SISTEMA DE ACIONAMENTO

A Saia Móvel é movimentada com acionamento hidráulico com um curso que
pode variar em função do equipamento. O sistema hidráulico é individual para
os 2 convertedores, e está provido de acumuladores, Figura 2.3 (g), que
possibilita levantar a saia no caso de falta de energia elétrica. Estes
acumuladores funcionam com nitrogênio a alta pressão, entre 85 a 105
Kgf/cm2. No caso da CST, o curso dos pistões, varia de 0 a 800 mm. Os
cilindros hidráulicos da saia, figura 2.3 (h), são refrigerados com água. Sua
circulação é verificada através de 4 tubos finos que deságuam no coletor de
água.
Dados técnicos do sistema hidráulico:
Pressão de trabalho

120 bar

Capacidade de carga

36 T (p/ os 4 cilindros)

Tempo de descida do cilindro (saia móvel)

26 segundos

Tempo de subida do cilindro (saia móvel)

30 segundos

Curso da haste do cilindro hidráulico (saia móvel)

800mm

38

O circuito hidráulico foi concebido para que não ocorra desnivelamento durante
os movimentos livres de subida e descida;
Durante movimento de descida o sistema aceita total desnivelamento, figura
2.3 (a), (b) e (c), desde que haja restrição ao movimento em um ou mais
cilindros, para qualquer ajuste de pressão das válvulas (normalmente causado
por cascão, ou gusa solidificado, na boca do convertedor);
No final de curso do movimento de subida o sistema é capaz de nivelar a saia
quando:
- O desnivelamento for pequeno (<100 mm);
- Qualquer desnivelamento, desde que a pressão após as válvulas reguladoras,
do sistema hidráulico de acionamento da saia móvel, seja maior ou igual que
140 bar e o ajuste da válvula de segurança seja menor ou igual que 180 bar.
Respeitando-se as condições do item anterior a saia poderá desnivelar
durante o movimento de subida quando houver algo que impeça o
deslocamento de um ou mais cilindros (normalmente causado por sujeira no
interior da jaqueta de selagem).

cascão
Convertedor

Figura 2.3 (a) - Saia desnivelada no movimento de descida
Fonte CST, 2004
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100mm

40mm

Figura 2.3 (b) e (c) - Desnivelamento da saia móvel
Fonte CST, 2004

Figura 2.3 (d) - Disposição dos prolongamentos das hastes
Fonte CST, 2004
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Figura 2.3 (e) – Olhal de fixação do prolongamento da haste à saia móvel
Fonte CST, 2004

Figura 2.3 (f) - Detalhe do projeto do olhal de fixação do prolongamento da
haste à saia móvel – destaque da placa (jaqueta) de selagem
Fonte CST, 2004
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Acumulador de N2
Manômetro analógico

Distribuidor de fluxo
principal lado esquerdo.
Acumulador de N2 lado
direito

Tanque de óleo
Bombas M23.1 e M23.2

Manômetro digital de
pressão de nitrogênio do
sistema

Cilindros de N2
Cilindro Reserva 1° da
Direita

Painel de comando
pneumático de acionamento
dos cilindros da saia móvel.

Figura 2.3 (g) – Fotos dos equipamentos do acionamento hidráulico
Fonte CST, 2004
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Figura 2.3 (h) - Cilindro Hidráulico de acionamento da Saia Móvel
Fonte CST, 2004

Figura 2.3 (i) - Posição de trabalho dos cilindros hidráulicos
Fonte CST, 2004
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CAPÍTULO III
FENÔMENOS RESISTIVOS RELEVANTES
3.1 INTRODUÇÃO
Muitos critérios tradicionais de dimensionamento são baseados em limitar a
tensão máxima na secção critica do componente ou estrutura ao valor da
tensão de segurança que é normalmente a tensão de cedência dividida por um
coeficiente de segurança.
Na pratica, porém encontra-se uma enorme diversidade de situações,
caracterizadas por cargas aplicadas brusca ou lentamente, cíclica ou estática,
por ambientes corrosivos ou não, por diferentes temperaturas de serviço que
podem ser constantes ou variáveis, e ainda por processos de fabricação
utilizados que podem determinar alterações das propriedades dos materiais
bem como o aparecimento de tensões residuais. Naturalmente, o sucesso da
aplicação dos procedimentos tradicionais de dimensionamento depende do uso
de um fator de segurança suficientemente alto para evitar falhas provocadas
por qualquer aspecto que não tenha sido tomado em consideração no calculo,
e suficientemente baixo para evitar peso excessivo e de desnecessários
consumos de material e energia. A escolha destes fatores é usualmente um
processo empírico, baseado designadamente na experiência acumulada.
Projetos de crescente sofisticação e razões de economia criaram a
necessidade de melhor compreensão do comportamento dos materiais nas
condições de serviço, em particular dos problemas de fratura e fadiga.
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3.2 FADIGA MECÂNICA
3.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
Designa-se por fadiga o fenômeno da ruptura progressiva de materiais sujeitos
a ciclos repetidos de tensão ou deformação. O estudo do fenômeno é de
importância crucial na concepção de máquinas e estruturas, visto que a grande
maioria das rupturas observadas em serviço envolve fadiga.
A fratura por fadiga resulta do desenvolvimento progressivo de uma trinca sob
a influência de aplicações repetidas de tensões, que são consideravelmente
inferiores à tensão capaz de provocar fratura sob carga monotonicamente
crescente ou mesmo com valores nominais inferiores ao limite de escoamento
do material.
Neste último caso a fratura normalmente ocorre após um grande número de
ciclos de tensão, tipicamente superior a 10³ ciclos, sendo conhecida como
fadiga de alto ciclo. Para tensões acima do limite de escoamento generalizado,
a fratura ocorre em menos de 10³ ciclos, sendo conhecida como fadiga de
baixo ciclo.
Dependendo da forma como o componente é solicitado o ciclo de solicitações
pode ser mais facilmente caracterizado pelo valor das tensões aplicadas ou
pelo valor das deformações resultantes. Para facilidade didática, costuma-se
considerar o primeiro caso como fadiga controlada por tensão e o segundo
como fadiga controlada por deformação. Exemplos típicos do primeiro caso são
componentes automobilísticos, como eixos, bielas, girabrequins, aeronáuticos,
como a asa do avião em vôo, vasos de pressão que são pressurizados e
despressurizados ciclicamente, etc; fadiga de componentes submetidos a
ciclos de temperatura, é um exemplo típico do segundo caso, conhecido como
fadiga térmica.
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3.2.2 TIPOS DE CARREGAMENTOS
Conforme o valor médio da solicitação, esta é designada alternada pura,
alternada, repetida ou ondulada, vide figura 3.2.2 (a). Em casos práticos, o
espectro de carga pode ser distinto de qualquer destes casos, e apresentar
distribuição porventura aleatória. Estes casos podem ser tratados agrupando
as solicitações semelhantes em blocos. Este procedimento facilita ou torna
possível o estudo do caso pratico, mas pode introduzir erros na análise, se não
considerar o possível efeito da interação de ciclos no espectro real, vide figura
3.2.2 (b).

Figura 3.2.2 (a) - Classes de carregamento variável
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Figura 3.2.2 (b) - Cargas em blocos
É preciso extrair o conteúdo alternado na amplitude do carregamento, do
conteúdo estático ou médio. Assim, descreve-se como tensão média

σm

o

valor:

σm =

(σ máx + σ mín )
2

(3.2.2.1)

E a tensão alternada da amplitude de tensão σa é dada por:

σa =
Onde

(σmáx − σmín )
2

(3.2.2.2)

σmáx e σmín são as maiores e menores tensões atuantes na peça por

ação da variação do carregamento. A figura 3.2.2 (c), ilustra as equações
anteriores.
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Figura 3.2.2 (c) - Tensões média e alternada
3.2.3 EQUAÇÃO DE GOODMAN
É sabido desde meados do século passado que fraturas podem ocorrer em
situações de baixa tensão nominal em componentes sujeitos a cargas que
variam ciclicamente, e que essas fraturas ocorrem usualmente numa mudança
de secção ou na vizinhança de um entalhe. Este fenômeno foi batizado com a
designação de fadiga de materiais. Há mais de cem anos Wöhler publicou
resultados de experiências de fadiga em corpos de prova lisos não entalhados,
concluindo que, no caso do aço, existia um valor mínimo de amplitude de
tensão abaixo do qual o corpo de prova não partia, independente do numero de
ciclos de carga aplicados.
Desenvolvimentos destes estudos conduziram ao aparecimento de novos
critérios de dimensionamento no inicio do século, como os expressos nas
equações de Goodman, ou, por volta de 1930, na equação de Soderberg. Este
tipo de resultado revelou-se de grande interesse em situações em que se
procuravam vidas longas, da ordem dos milhões de ciclos de vida.
As equações de Goodman, Soderberg e outras (Juvinall, Shigleyete)
relacionam valores das tensões médias e alternadas com valores da
resistência estática e resistência à fadiga do material. A equação de Goodman
é dada por:

1 σa σm
=
+
n σ f σr

( 3.2.3.1)
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Onde:
n é o coeficiente de segurança contra a falha.
σr é o limite de resistência do material.
σf é o limite de resistência à fadiga, objeto de estudo no próximo item.
3.2.4 LIMITE DE RESISTÊNCIA À FADIGA
Os estudos de fadiga consistem na determinação do numero de ciclos até a
ruptura, correspondente a uma determinada carga aplicada, ou em outras
palavras, a um determinado valor de σa aplicado. Notar que neste caso σm=0 e
σmáx.= σa. os aços apresentam habitualmente um valor limite de tensão σa que,
se não for ultrapassado, corresponde a vida infinita do corpo de prova. Esta
tensão é designada por tensão limite de fadiga σf0.
3.2.5 PROPAGAÇÃO DE FISSURA DE FADIGA
O mecanismo da fadiga compreende as seguintes fases: nucleação ou
iniciação da fissura de fadiga, propagação dessa fissura, e ruptura final. A
iniciação de uma fissura de fadiga verifica-se normalmente à superfície do
corpo, visto que aí a concentração de tensões é máxima. Por outro lado, os
cristais da superfície beneficiam de menos apoio mútuo que os cristais do
interior, e estão, portanto mais sujeitos à ocorrência de deformação plástica
sob tensão; finalmente, é na superfície que se verifica o possível efeito
detrimental do meio ambiente.
A figura 3.2.2 (d) ilustra uma tentativa de explicação do aumento de
comprimento de uma fissura em resultado de solicitação de fadiga,
descrevendo que se passa quando a solicitação varia de 0 a σ e de novo a 0.
Quando a solicitação é σ (máxima por ciclo), existe, como se sabe, uma
deformação plástica na extremidade da fissura. Quando a solicitação regressa
ao mínimo, a fissura fecha de novo, mas tem que acomodar uma pequena
deformação plástica irreversível, o que faz avançando no material.
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Figura 3.2.2 (d) - Representação esquemática do crescimento de uma fissura
3.3 FADIGA TÉRMICA
3.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A fadiga térmica foi conhecida por décadas como um mecanismo da
degradação dos materiais (Weronski). Na maior parte considera-se ser um
problema em altas temperaturas (acima de 600°C) quando os gradientes de
temperatura estão presentes. A fadiga térmica pode, entretanto, causar os
danos também em temperaturas mais baixas (abaixo de 300°C). Em alguns
casos a falha de estruturas pode ser causada em parte pela fadiga térmica
(Hanninen et al, OECD). De acordo com a compreensão comum na literatura,
as trincas de fadiga térmicas foram explicadas ocasionalmente pelo fenômeno
da fadiga de elevado-ciclo (Green et al).
Diversos estudos têm sido publicados sobre o fenômeno da fadiga térmica de
aços inoxidáveis. Estudos em amostras que têm algum tipo do concentrador de
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tensão (falha, pré-trinca artificial (Green et al, O'Donnell et al)) e com
carregamento mecânico adicional (Sehitoglu) foram investigados.

A fadiga

térmica de componentes de superfície lisos não foi estudada extensamente.
Os aços inoxidáveis austeníticos AISI 304, AISI 321 e AISI 316 são usados
extensamente nas tubulações de plantas nucleares e nos componentes. A
fadiga térmica nas tubulações da planta nuclear é causada pela mistura de
água quente e fria. A mistura pode causar a variação de temperatura que
produz um ciclo com ΔT = 130 - 220 °C. Foram feitos testes afim de estudar
estes gradientes de temperatura. Os testes foram realizados em um período
de tempo razoável, onde a diferença da temperatura selecionada para tal é de
ΔT teste = 280°C.
3.3.2 FADIGA TERMOMECÂNICA
É aquela no qual o componente está sujeito tanto a um gradiente de
temperatura quanto a um carregamento mecânico. Este tipo de fadiga também
pode ocorrer devido a algum tipo de restrição à dilatação ou contração
resultante da variação de temperatura. Esta restrição provoca deformação
plástica por compressão no aquecimento e por tração no resfriamento e são
estas deformações plásticas que conduzem ao processo de fadiga. A restrição
pode ser externa, como os pontos de fixação de uma tubulação, ou interna,
quando ocorrem gradientes de temperatura na peça. Vemos que fadiga térmica
também se distingue de fadiga a alta temperatura que decorre de tensões ou
deformações cíclicas diretamente aplicadas a um componente sujeito a
temperatura elevada e não decorrentes da variação de temperatura.
Algumas características ajudam distinguir fadiga térmica de fratura por fluência
(creep) além do tipo de solicitação:
a) A trinca de fadiga térmica normalmente é transgranular enquanto a de
fluência é tipicamente intergranular.
b) A oxidação da superfície da fratura é normalmente uniforme na fluência e
decresce para o interior da peça na fadiga térmica.
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c) Em seção polida, na região próxima da fratura, é freqüente observar trincas
e vazios internos na peça submetida à fluência, não observados na fadiga
térmica.
A fadiga térmica por si só produz unicamente a iniciação e a propagação de
microtrincas, que crescem rapidamente nos primeiros ciclos de solicitação,
chegando a um nível mínimo de tensão residual. Com a presença de
carregamento mecânico, a ação da fadiga térmica adquire maiores proporções,
porque um decréscimo acentuado da resistência a fadiga sobrevém pelos
danos microestruturais produzidos pela temperatura.
3.4 EFEITO DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDADES DE FADIGA
Em altas temperaturas (até cerca de metade da temperatura correspondente
ao ponto de fusão do metal) a resistência à fadiga diminui, mas esse efeito só
aparece após 50°C para diversos materiais. Aqui também se observa o
problema da fragilidade ao revenido para aços doces, onde a resistência à
fadiga aumenta no intervalo de 200 a 300 °C. Acima de 400°C o limite de
fadiga dos aços deixa de existir devido à queda da sua resistência.
Com temperatura ainda mais altas, a ruptura passa a ter caráter
predominantemente semelhante à ruptura dos ensaios de fluência, isto é,
passa a ser intercristalina. Isso faz com que a resistência à fadiga caia muito.
Para aços especiais, a temperatura onde a fluência passa a ser predominante
é bem mais alta (acima de 750°C).
Shigley apresenta uma expressão geral para avaliar o efeito da temperatura no
limite a resistência à fadiga em aços considerando um fator de redução
denominado Kd, conforme equação (5.3.5) do apêndice 5.

K =
d

344,4
273,3 + T

para T > 71°C
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Sabe-se que estudos mais precisos levam em conta o tipo do aço examinado,
mas as diferenças não se apresentam significativas num estudo macromecânico.
Ressalta-se que a expressão acima não considera variação de temperaturas,
ou seja, o efeito de ciclos térmicos é ignorado na fórmula de Kd apresentada.
Diante da ação de ciclos térmicos, sugere-se a alteração do valor de σr (limite
de resistência do material) considerando os danos produzidos pelos ciclos de
temperaturas simultâneos ao carregamento. Na ausência de informações reais
precisas, pode-se considerar a seguinte rotina de cálculo: alterar o valor de σr
considerando a temperatura média de operação.
Diversos estudos atestam as alterações que o módulo de elasticidade, o limite
de escoamento e o limite de resistência sofrem devido a altas temperaturas.
Timoshenko apresenta uma curva para aços

de médio carbono onde as

propriedades de resistência são expressas como função da temperatura,
conforme figura 3.4 (a).

Tensão de Resistência
(MPa)

Tensão de Resistência X Temperatura
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Figura 3.4 (a) - Comportamento do aço SAE 4140 normalizado (limite de
resistência de 1020MPa) influenciado por temperaturas elevadas
Sugere-se, portanto, que o valor de σ r seja alterado também no cálculo de σ f ,
pois sabe-se que:
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σ f = Ka ⋅ Kb ⋅ Kc ⋅ Kd ⋅ Ke ⋅ K f ⋅σ f 0

(3.4.1)

Sendo que:

σ f 0 ≅ 0,5 ⋅ σ r

nos aços

(3.4.2)

A relação acima é confirmada experimentalmente pela figura 3.4 (b).

Figura 3.4 (b) – Relação entre σr e σf0. Gráfico obtido experimentalmente
3.5 FLUÊNCIA
Define-se fluência como sendo a deformação plástica que ocorre em um
material sob tensão constante ou praticamente constante em função do tempo.
Particularmente com relação aos materiais metálicos, a temperatura exerce
influência no fenômeno.
Os ensaios podem ser divididos em três tipos: ensaio de fluência, ensaio de
ruptura por fluência e ensaio de relaxação. No ensaio de fluência, mantém-se
constantes a carga (ou a tensão) e a temperatura, medindo-se a deformação
com o decorrer do tempo. No ensaio de ruptura por fluência, o ensaio é levado
até a ruptura do material, medindo-se o tempo de ruptura, podendo-se ainda

54

medir a deformação ao longo do tempo em certos casos. O ensaio de
relaxação é o inverso do primeiro (ensaio de fluência), ou seja, mantém-se a
temperatura e uma certa deformação constantes e mede-se a queda da tensão
inicialmente aplicada para a obtenção da deformação, com o decorrer do
tempo.
A duração de cada ensaio é muito variável, podendo durar desde um mês até
pouco mais de um ano. Um tempo geralmente utilizado é de 1000 horas (cerca
de 42 dias)
A curva típica de um ensaio de fluência é mostrada na figura 3.5. A inclinação
•
⎛
⎞
da curva em qualquer ponto é chamada de velocidade de fluência ⎜ dε = ε ⎟ .
dt
⎝
⎠

São observados três estágios na curva. O estágio I, chamado de fluência
primária ou transitória, onde a velocidade de fluência diminui com o tempo, o
estágio II, chamado de fluência secundaria ou estacionária, onde a velocidade
de fluência quase não é alterada com o tempo e o estágio III, chamado de
terciário, onde a velocidade de fluência aumenta rapidamente com o tempo até
que ocorra a fratura do material.
Em geral, são realizados inúmeros ensaios de fluência, variando a carga
aplicada e/ou a temperatura do ensaio, obtendo-se então uma série de curvas
que fornecem informações sobre as propriedades de fluência do material para
as aplicações práticas.
A diminuição da velocidade de fluência no estágio I é devida ao encruamento
do metal, ao passo que no estágio II, o efeito do encruamento é
contrabalanceado pela influência da temperatura (recuperação), resultando
numa velocidade de fluência constante. A velocidade de fluência crescente do
estágio III é devida a estricção do material.
Uma peça projetada para resistir à fluência deve geralmente tomar em
consideração a velocidade mínima de fluência (estágio II).
A temperaturas acima de 400°C os aços carbono normalizados apresentam
resistência à fluência superior à que possuem após têmpera ou revenimento.
O fenômeno de fluência é fortemente dependente da temperatura, havendo
evidencias de que os mecanismos que explicam o fenômeno variam em função
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da faixa de temperaturas a que está submetido o material. Dentro deste
quadro, é útil conceituar um parâmetro adimensional, denominado temperatura
homóloga, Th, definido por:

Th =

Ttrabalho
Tfusão

Th > 0,5 = regiões de altas temperaturas.
Th < 0,5 = regiões de baixas temperaturas.

Figura 3.5 - Curva típica de um ensaio de fluência
Os aços ferrito-perlíticos, apesar de menos resistentes à fluência que muitos
aços austeníticos, apresentam em geral as seguintes vantagens:
- Maior limite elástico à temperatura ambiente;
- Menor coeficiente de expansão térmica e melhor condutividade térmica. Estas
duas propriedades reduzem as tensões térmicas e a suscetibilidade a choque
térmico.
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Por outro lado, em comparação com os aços austeníticos, apresentam os aços
ferrito-perlíticos as seguintes desvantagens:
- Sua resistência mecânica cai rapidamente a temperaturas superiores a 540°C
a 590°C;
- Menor resistência à oxidação e à corrosão a temperaturas altas;
- Maior sensibilidade ao entalhe (menor tenacidade) a temperaturas abaixo de
400°C, especialmente sob tensões elevadas.
Os aços-carbono são usados quando não se exige resistência à corrosão e à
oxidação e a temperatura não ultrapassa 430°C.
ESTAGIO I
Devido à forma da curva observada nesse estágio, verifica-se que existe um
encruamento que diminui a velocidade de fluência no material. Daí, o
mecanismo de fluência é aquele que se torna mais difícil de operar com o
prosseguimento do ensaio durante o primeiro estágio.
ESTÁGIO II
Neste estágio, o processo de recuperação é suficientemente rápido para
contrabalançar o encruamento. A recuperação significa a libertação de
discordâncias dos obstáculos ou barreiras. Como a ascensão requer maior
energia de ativação, ela é o processo controlador da velocidade de fluência, e
como a ascensão depende da temperatura, quanto maior for a temperatura,
maior será a recuperação e, portanto, menos estacionário será o estágio II.
ESTÁGIO III
O estágio III é caracterizado por uma grande movimentação das discordâncias.
É nesse estágio que surge mais acentuadamente a estricção do corpo de prova
ensaiado por tração, e durante este estágio, ocorre a nítida formação contínua
de microtrincas no material. Essas microtrincas provêm de fenômenos de
deformação
intercristalina.

localizados

nos

contornos

de

grão,

ocasionando

fratura
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3.6 MECÂNICA DA FRATURA
3.6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O fenômeno de ruptura por fadiga, considerando o processo divisível em três
fases – iniciação de uma fissura, propagação estável, verificar apêndice 1, e
ruptura final – é examinado através de ensaios mecânicos que procuraram
caracterizar este fenômeno.
Nas aplicações em que estamos interessados em conhecer a resistência à
fadiga de componentes que, quando postos em serviços, não contem
garantidamente qualquer defeito, podemos usar critérios baseados nas curvas

σf, e em particular no conceito de tensão limite de fadiga, σfo . Existem, porém,
muitas circunstâncias em que um determinado defeito é detectado em serviço,
e é de interesse conhecer qual vai ser o seu comportamento na continuação do
serviço do componente ou estrutura.
Há também situações em que a estrutura sofre fraturas provocadas pela
aplicação de um único ciclo de carga, originando uma tensão aplicada menor
que a tensão de segurança calculada a partir dos procedimentos tradicionais.
Esse é um fato de enorme importância, podem ocorrer fraturas em estruturas
sujeitas a tensões de trabalho nominais que estão abaixo da tensão de
cedência do material. Estas situações estão normalmente associadas à
existência de defeitos na estrutura, por exemplo, alguma fissura provocada por
solda.
O fenômeno de propagação instável, verificar apêndice 1, de fissuras foi
estudado pela primeira vez nos anos vinte, com o trabalho de Griffith sobre o
valor teórico e experimental da tensão de fratura de um sólido frágil. Este
trabalho permaneceu sem frutos práticos durante algumas décadas, o que
justificou a ocorrência de um numero considerável de desastres, sendo bem
conhecidos os ocorridos com barcos Liberty e aviões Comet, nas décadas de
quarenta e cinqüenta. Só a partir dos anos cinqüenta, e graças aos esforços
pioneiros de Irwin e Orowan, foram lançadas as bases da mecânica da fratura,
e só mais recentemente, a partir da década de sessenta, foi esta ciência
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aplicada extensivamente na pratica, primeiro na industria aeronáutica, que usa
materiais de alta resistência, e mais tarde em aplicações de aço como
reservatórios de pressão, designadamente os usados em centrais nucleares de
produção de energia elétrica, tubulações pressurizadas e estruturas offshore,
por exemplo.
São essencialmente duas aplicações da mecânica da fratura em situações
praticas: avaliação da importância e significado dos defeitos e comparação da
tenacidade de diferentes materiais. A avaliação do significado e importância de
defeitos pode estar relacionada com decidir se um defeito detectado durante a
fabricação ou em serviço necessita ou não de reparação, e ainda com o
estabelecimento de critérios quantificados de aceitação de defeito em
estruturas, numa base de aptidão para o serviço. Nesta segunda perspectiva, a
mecânica da fratura serve como ferramenta na implementação de programas
de engenharia da qualidade, definindo quanta qualidade é necessária para
cada aplicação. Defeitos inofensivos em determinadas situações poderão ser
fatais noutros contextos, e a mecânica da fratura contribui para a definição do
nível de aceitação desses defeitos, em cada caso.
A avaliação da importância de defeitos exige conhecimento da tenacidade do
material, propriedade que caracteriza a resistência à propagação de fissuras.
Os valores de tenacidade têm que ser relevantes para o material da vizinhança
da extremidade dos defeitos em analise. Particularmente, em construção
soldada os defeitos são freqüentemente localizados no metal de adição ou
zona afetada termicamente, e não no metal base.
A tenacidade do metal de adição depende designamente dos processos e
carga térmica, e a tenacidade da zona afetada termicamente depende também,
naturalmente, do metal base. A única maneira de obter a necessária
informação sobre a tenacidade é realizar ensaios adequados. Embora os
ensaios Charpy sejam tradicionalmente utilizados para seleção de materiais
com vista a evitar a fratura frágil em aços estruturais, não existe correlação
satisfatória entre os resultados do ensaio Charpy e o valor real da tenacidade,
baseado em conceitos da mecânica da fratura.
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3.6.2 FUNDAMENTOS DA TEORIA LINEAR ELÁSTICA
Uma das primeiras contribuições para o estudo da fratura deve-se a Griffith,
que por volta de 1920 estudava a razão pela qual a resistência de qualquer
material à tração era menor do que a resistência indicada por considerações ao
nível atômico. Griffith demonstrou, recorrendo a experiências realizadas com
vidro, que a menor resistência referida se devia a presença de pequenos
defeitos no material na extremidade duma fenda ou defeito (fratura),
provocando assim um incremento das dimensões originais do defeito. Através
de experiências, Griffith pode provar que garantindo a inexistência (ou o
mínimo possível) de fissuras (internas ou externas) a resistência observada
aproxima-se da teórica. Para o caso do vidro, Griffith postulou que se esta
liberação de energia for superior a energia de tensão superficial, ou de coesão,
que mantinha esse elemento inteiro, então a situação era instável e, portanto
verificar-se-ia a propagação da fenda.
Irwin promoveu uma extensão da teoria de Griffith, onde através dos estudos
dos estados de tensão de formação na vizinhança da extremidade de uma
fissura, estabeleceu parâmetros (K) para mensurar os campos de tensão.
Os parâmetros K são os fatores de intensidade de tensão correspondentes as
deformações. É importante dizer que os fatores de intensidade de tensão
apenas controlam a intensidade dos campos de tensão, mas não controlam a
distribuição. Os fatores de intensidade de tensão podem ser interpretados
fisicamente como parâmetros que refletem a redistribuição de tensões em um
corpo devida à introdução de uma fenda, e indicam o tipo (modo) e grandeza
da transmissão de força através da região na vizinhança da extremidade da
fenda. No caso geral, o valor de K é dado por:

K = Y ⋅σ π ⋅ a
Onde:
Y é função adimensional da geometria e distribuição de carga.
σ é a tensão nominal aplicada
a é o comprimento da fenda

(3.6.2.1)
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A fim de minimizar a possibilidade da ocorrência de uma ruptura em uma
estrutura soldada, o projetista deve atuar sobre os três parâmetros acima
citados.
Os valores dos fatores de intensidade de tensão podem ser determinados
através de técnicas analíticas, numéricas e experimentais.
Numa estrutura fissurada, quando K atinge o valor Klc da tenacidade do
material, a fissura preexistente propaga-se de forma instável, vide apêndice 1.
Na teoria, estudar as condições de ocorrência de fratura instável num
componente ou estrutura trata habitualmente de resolver problemas do tipo –
qual a tensão (ou pressão, ou carga aplicada) que provoca a ruptura, ou quais
as dimensões criticas de uma fenda, para uma dada solicitação aplicada.
Na pratica, porém, o problema é freqüentemente colocado de outro modo. Uma
estrutura considerada satisfatória pode, passado um determinado intervalo de
tempo de serviço, vir a sofrer ruptura porque algum defeito se propagou
lentamente ate atingir dimensões criticas.
Tipicamente, a propagação estável, subcrítica, de fissura pode ocorrer quando
o componente ou estrutura é sujeito a uma das solicitações seguintes: (i)
solicitação cíclica, na ausência ou presença de um ambiente corrosivo (fadiga,
e fadiga-corrosão), (ii) solicitação estática, na presença de um ambiente
corrosivo (corrosão sob tensão), e finalmente (iii) solicitação estática ou cíclica
a elevadas temperaturas, provocando fissuração por fluência (“creep cracking”)
ou interações fadiga-fluência.
Estes processos são designados estáveis ou subcríticos, visto que as
dimensões da fissura aumentam lentamente com o numero de ciclos aplicado,
ou com o tempo de aplicação da solicitação. Naturalmente, após um
determinado intervalo de tempo, porem estar reunidas as condições para
propagação instável, por se ter satisfeito a condição

Klc = Y ⋅ σ π ⋅ a

(3.6.2.2)

Klc é um valor baseado na carga mais baixa à qual ocorre uma extensão
significativa da fissura pré-existente.
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3.7 EFEITOS DINÂMICOS
Equipamentos

da

indústria

mecânica

normalmente

estão

sujeitos

a

carregamento variáveis. A alteração da magnitude do carregamento ao longo
dos ciclos de operação conduz a fenômenos distintos, embora interligados: a
fadiga e a amplificação dinâmica. A fadiga é um fenômeno resistivo já estudado
nos itens precedentes. A amplificação dinâmica está ligada ao impacto ou ao
efeito de vibração. Neste texto será exposto brevemente o problema produzido
pelo impacto.
A simples alteração da magnitude do carregamento induz ao surgimento de
forças de inércia, para o equilíbrio do sistema. Para avaliação dos tais efeitos,
entretanto, é comum abandonar-se o ponto de vista Newtoniano, ligado à
inércia, e empregar-se o ponto de vista Lagrangeano, que se relaciona a
questões de energia.
No caso de barras e outros elementos estruturais elásticos existe uma
expressão consistente que expressa a energia de deformação sofrida por
ocasião de um carregamento, dinâmico ou não. No caso de molas, tal
expressão é comum, sendo dada por:

K ⋅ x2
Ed =
2

(3.7.1)

Onde:
K é a constante da mola.
x é o deslocamento.
No caso de barras, uma expressão análoga pode ser obtida:

E ⋅ A ⋅ x2
Ed =
2⋅ L

(3.7.2)
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Onde:
K é representado pelo módulo de elasticidade E.
A é a área resistente da barra.
L é o comprimento da mesma.
Se a deformação é produzida por meio da ação gravitacional tão somente:

E ⋅ A ⋅ x2
Ed =
= m ⋅ g ⋅ h = Ep
2⋅ L

(3.7.3)

Onde:
Ep é a energia potencial gravitacional.
m é a massa do corpo.
g a aceleração da gravidade.
Se a massa é aplicada ao corpo elástico com certa velocidade Vo, a
conservação de energia fornece:

m⋅V 0
K ⋅ x2 E⋅ A⋅ x2
=
+ m⋅ g ⋅ (h + x) =
2
2⋅ L
2⋅ L
2

Conforme mostra a figura 3.7 a seguir:

V0
h

barra

Figura 3.7 - Sistema massa mola

(3.7.4)
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A solução da equação 3.7.4, permite avaliar o deslocamento X da barra
considerando efeitos dinâmicos. A relação entre o deslocamento X e o
deslocamento elástico X e fornece o coeficiente de ampliação dinâmica ξ :

ξ=

X
Xe

(3.7.5)

3.8 QUESTÕES DE SOLDAGEM
3.8.1 INTRODUÇÃO
Nas juntas soldadas, a iniciação e propagação das fendas de fadiga são
bastante facilitadas pela concentração de tensões induzidas pelo cordão de
solda. O cordão de solda provoca uma descontinuidade geométrica que é
responsável por essa concentração de tensão. A resistência à fadiga depende
da concentração de tensões existente numa determinada localização. Este
efeito foi descrito e quantificado tendo-se concluído que a resistência à fadiga
numa peça com concentração de tensão é inferior a mesma peça lisa e é
geralmente tanto menor quanto mais elevado for o fator de concentração de
tensões da descontinuidade. A resistência à fadiga de uma junta soldada que
induza uma descontinuidade geométrica será, portanto menor que a da mesma
peça lisa (sem descontinuidades).
A fenda de fadiga inicia-se geralmente no cordão de solda, numa zona em que
a concentração de tensão seja mais levada, ou num local onde haja defeitos de
solda. A propagação da fenda faz-se pelo metal base, metal depositado ou
zona afetada termicamente, dependendo da geometria da junta, estado
metalúrgico do material, tensões residuais e condições de solicitação.
A iniciação de uma fenda não quer dizer necessariamente que ela ira propagar.
A propagação da fenda está intimamente relacionada com o conceito e
propriedades do limiar de propagação do fator de intensidade de tensões, Δklf.
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3.8.2 CONDIÇÕES DE INICIAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE FENDAS DE
FADIGA EM SOLDAS
Em juntas soldadas a fenda de fadiga inicia-se ou na concentração de tensões
criada pelo cordão de solda ou junto a um defeito de solda interior ou exterior.
Em qualquer dos casos existe sempre uma intensificação de tensões
localizadas e a fenda de fadiga vai iniciar-se na zona em que as tensões
seriam máximas, desde que a amplitude destas tensões e o número de ciclos
de aplicação da carga sejam suficientemente elevados.
Os resultados obtidos nos estudos das condições de iniciação e propagação de
fendas a partir de zonas de concentração de tensão mostraram que, para uma
fenda se iniciar e propagar a partir de um entalhe com um determinado fator de
concentração de tensão é necessário que se verifique a relação:

σa m . a > C 2

(3.8.2.1)

Onde:

σa é a amplitude da tensão nominal aplicada na peça.
a é o comprimento da fenda ou do entalhe mais fenda.
C 2 e m são constantes que dependem do material, tensão média e condições
de solicitação.
3.8.3 COMPORTAMENTO À FADIGA DE JUNTAS SOLDADAS DE AÇO.
O comportamento à fadiga das juntas soldadas pode ser afetado por muitos
parâmetros. Os que têm maior importância são:
- Geometria da junta (juntas de topo, de canto e tubulares)
- Distribuição de tensões
- Material e estado metalúrgico
- Nível de tensões do ciclo
- Tensão media do ciclo de tensões
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- Espectro de carga ou de tensões
- Meio ambiente
- Tensões residuais
- Defeitos de solda
Como já foi referido, o processo clássico de analisar o comportamento à fadiga
de juntas soldadas é através das curvas S-N que utilizam a tensão nominal em
ordenadas. Interessa, portanto definir previamente o que se entende por tensão
nominal numa junta soldada. Assim nas condições uniaxiais de tração (tração
uniforme) a tensão nominal é constante ao longo da espessura e não varia de
secção para secção, considera-se que a tensão nominal é a tensão de flexão
ou torção máxima na secção transversal aonde se propaga a fenda, e numa
direção perpendicular à propagação da fenda.
Se na localização da solda já existe uma descontinuidade geométrica
considera-se apenas a concentração de tensões produzida por essa
descontinuidade. A tensão nominal será então majorada pelo respectivo fator
de concentração de tensões da descontinuidade e será essa tensão nominal
que entra na representação da curva S-N. em qualquer dos casos para o
cálculo da tensão nominal, não se entra geralmente com a concentração de
tensões criada exclusivamente pelo cordão de solda.
3.8.4 A INFLUÊNCIA DOS PARAMENTROS DE SOLDA NAS JUNTAS
TRANSVERSAIS
Os principais parâmetros a considerar são:
- Tipo e método de preparação da junta e do material de base;
- Processo de solda e tipo de eletrodo;
- Posição de solda;
- Tratamento mecânico após a solda;
- Tratamento térmico após a solda.
Em relação ao método de preparação da junta, que será analisado em primeiro
lugar, sabe-se que este pode ser por maquinagem ou por oxicorte. A escolha
do método de preparação depende da espessura e do tipo da junta.
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Segundo os resultados disponíveis na literatura, a resistência à fadiga da junta
não é afetada significativamente se os bordos das juntas forem preparados por
maquinagem ou por oxicorte.
Em relação à influência da preparação do material de base sabe-se que a
resistência à fadiga depende da rugosidade da superfície do metal de base,
verificando-se geralmente uma diminuição a resistência à fadiga quando a
rugosidade aumenta.
No que diz respeito à influência do tipo de junta, a resistência à fadiga não é
influenciada pelo tipo de junta, mas apenas pela forma do reforço. Esse efeito é
devido ao fato de o tipo de preparação não afetar a distribuição de tensões no
cordão de solda, desde que o metal depositado preencha totalmente o espaço
da junta.
A resistência à fadiga pode depender do processo de solda. Assim, verificou-se
que no início do desenvolvimento dos processos automáticos as soldas
executadas por estes processos tinham menor resistência à fadiga que as
executadas manualmente. Porém, os progressos atingidos nos últimos anos
nos processos automáticos, têm conduzido a valores de resistência à fadiga
bastante próximos da solda manual, em conseqüência da melhoria da forma do
reforço do cordão. As diferenças de resultados entre os processos manuais e
automáticos são devidas ao fator geométrico e não a diferenças de ordem
metalúrgicas entre os processos.
Pouca variação na resistência à fadiga se tem verificado utilizando eletrodos de
rutilo ou básicos. Os eletrodos de penetração profunda produzem geralmente
uma forma de reforço irregular, portanto não devem ser utilizados em
estruturas sujeitas à fadiga.
A posição de solda também pode influir na resistência à fadiga porque pode
produzir forma irregular no cordão. A probabilidade de ocorrência de cordões
com forma irregular é maior nas soldas de difícil acesso ou com cordões
verticais.
Numa junta soldada topo a topo, particularmente se a espessura é elevada, as
tensões residuais podem ser elevadas. A distribuição dessas tensões residuais
podem influenciar a resistência à fadiga. As tensões residuais podem ser

67

eliminadas por um tratamento térmico após a solda, que consiste em aquecer a
solda até uma temperatura de 650°C durante um intervalo de tempo
normalmente de 1 hora por cada polegada de espessura do material.
As tensões residuais, que aumentam com a espessura explicam também a
redução significativa de resistência à fadiga quando as dimensões aumentam
(espessura e largura).
3.8.5 INFLUÊNCIA DOS DEFEITOS DE SOLDA
Numa construção soldada pode surgir defeitos, quer produzidos durante a
execução da solda, quer iniciados por fadiga ou corrosão. A avaliação da
gravidade desses defeitos depende, como já se viu, de vários fatores. Para
além das dificuldades de detecção e caracterização dos defeitos, surge uma
outra dificuldade, que é a de determinar se o defeito é ou não aceitável.
Os defeitos de solda criados durante a execução, são devidos a uma ou mais
das seguintes causas:
- Ligados ao próprio processo de solda adotado;
- Ligados à execução do processo de solda;
- Ligados a fatores estruturais de natureza metalúrgica;
- Ligados à forma da solda.
A falta de penetração, ou penetração incompleta, é uma falta de fusão nos
bordos da solda na raiz da junta, deixando um interstício entre aqueles. Nestas
condições, o metal não atinge a raiz da junta, de modo que a espessura do
metal depositado é inferior à espessura das placas a ligar. A penetração
incompleta pode não ser considerada sempre como defeito, porque em
algumas juntas ocorre intencionalmente, como é o caso das juntas de
penetração parcial de ligação do corpo principal às tubulações de reservatório
de pressão. A falta de penetração só constitui um defeito se ocorrer numa junta
destinada a ter penetração completa.
As faltas de fusão e de penetração também não são admitidas nas normas,
pois reduzem a secção resistente da junta e tem um comportamento análogo
ao de uma fenda.
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Figura 3.8.5 - Exemplos de juntas com falta de penetração
A classificação mais utilizada internacionalmente para defeitos de solda é a do
IIW (International Institute of Welding), que classifica estes defeitos em função
da forma, dimensão e natureza, nos seguintes grupos:
Defeitos não planares: porosidade; inclusões sólidas.
Defeitos planares: fendas; defeitos de forma; defeitos diversos e não incluídos
nos anteriores.
Os defeitos não planares são os que tem forma volumétrica, com dimensões
características no plano que contem

o defeito, e com uma dimensão

desprezível na direção perpendicular a esse plano.
3.8.6 RECOMENDAÇÕES DO IIW (INTERNATIONAL INSTITUTE OF
WELDING) NO PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
As recomendações do IIW são aplicáveis as juntas soldadas de aço. Embora,
como já foi referida, a resistência a fadiga de juntas soldadas seja
independente da resistência estática do material, os resultados experimentais
considerados respeitam as juntas soldadas em aços ao carbono, carbonomanganês, aços de grão fino e temperados e revenidos com tensões de
cedência até 700 N/mm².
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As recomendações do IIW são baseadas no principio de que a resistência à
fadiga global da estrutura é condicionada pela resistência à fadiga dos vários
detalhes ou juntas soldadas que a compõem. Por outro lado, admite-se que a
resistência à fadiga depende essencialmente da:
- gama de tensão aplicada Δσ = σmáx. – σmín.
- Concentração de tensões ou efeito de detalhe, à geometria da junta ou a
outras imperfeições presentes na solda.
A resistência à fadiga das juntas soldadas é expressa sob a forma de
diagramas tipo S-N, relacionando Δσ e o numero de ciclos, N, de duração.
As curvas S-N referem-se exclusivamente a juntas soldadas que não sofreram
qualquer tratamento superficial, considerando-se que estão presentes na junta
tensões residuais elevadas devido à operação de solda.
A verificação à fadiga duma estrutura soldada pressupõe-se que as juntas
foram executadas seguindo normas. A realização de operações de inspeção
visual ou de ensaios não destrutivos visa garantir que uma junta soldada não
possui defeitos internos e a sua forma geométrica é compatível com a
categoria ou classe em que a junta é classificada.
CÁLCULO DE TENSÕES
A verificação à fadiga é baseada na gama de tensão principal máxima, tendo
em conta tensões normais e de corte. As tensões consideradas são tensões
nominais tanto no material como no cordão de solda. Não são tidos em conta,
nem o efeito de entalhe nem a presença de tensões residuais. Será tido em
consideração, no entanto, o efeito de concentração de tensão resultante do
arranjo dos elementos estruturais ou aberturas próximo da junta soldada.
FADIGA
A verificação à fadiga é baseada em resultados experimentais obtidos em
corpos de prova soldados de pequenas dimensões em ensaios de amplitude
constante.
As curvas S-N são representadas por uma equação do tipo
N = C/ Δσ m
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Figura 3.8.6 (a) - Curvas de projeto para m = 3
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Figura 3.8.6 (b) - Curvas de projeto para m = 3,5
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CAPÍTULO IV
CONSIDERAÇÕES SOBRE A FALHA DO PROLONGAMENTO DA HASTE
DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DE ACIONAMENTO DA SAIA MÓVEL

4.1 RELATO DA OCORRÊNCIA

A analise seguinte tem o objetivo de discutir e avaliar tecnicamente os diversos
fatores mecânicos que envolvem o dispositivo em apreço e podem resultar em
possíveis causas pelo colapso da haste do prolongamento da haste.
Primeiramente, houve a quebra da extremidade do olhal da haste de
prolongamento do cilindro nº01 da saia móvel do convertedor 01. Conforme
indicado na figura 4.1, a quebra se deu na região da solda de projeto do olhal
na extremidade do conjunto.

Região da quebra

Figura 4.1 Ponteira da haste de prolongamento das hastes e detalhe da região
do colapso
Fonte CST, 2003
Com a falha, a saia foi suspensa com auxílio de talha até a posição necessária
para que a solda da extremidade da haste fosse refeita. Concluída a solda, o
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macaco foi retirado, porém, em uma das ocorrências, a saia não atingia o limite
superior necessário para a liberação do convertedor para basculamento do aço
contido em seu interior. Ocorreu então uma explosão no interior do convertedor
01.
Após o reforço na solda feito no olhal da haste do prolongamento, e retorno à
operação do equipamento, ocorreu o rompimento em região de maior
concentração de tensão da haste, próximo a região da rosca.

4.2 CONCEPÇÃO DO OLHAL

O olhal tem a função de fazer a fixação da parte inferior do prolongamento da
haste do cilindro hidráulico à saia móvel. Seu acoplamento ao assento da rosca
é feito através de uma soldadura simples, conforme apresentado na figura 4.2
(a).

Detalhe “A” –
Solda sem
reforço com
presença de
trinca e falta de
fusão.

Detalhe “B” –
Dureza na
interface solda/
metal base.

Olhal
150 HB

.
.
.

157 HB

140 HB

153 HB

153 HB

Assento da rosca

Det. “A”

Det. “B”

Figura 4.2 (a) - Solda realizada no olhal
Fonte CST, 2004
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Assento da rosca - Material
SAE 4140 Normalizado

Figura 4.2 (b) - Cilindro hidráulico – Articulação – Detalhe de projeto – Solda de
filete
Fonte CST, 2003

Algumas críticas severas podem ser feitas sobre o processo de soldagem, tal
com foi realizado. A ausência de reforço e a presença de defeitos
macroscópicos na peça de elevado nível de tensões variáveis requeria
cuidados especiais para evitar a falha primordial observada.

4.3 CONCEPÇÃO DA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE

Também possui pontos merecedores de críticas. O primeiro deles é o entalhe
próximo da rosca, com redução de seção acompanhado de cantos vivos com
reduzido raio de adoçamento ocasionando elevado fator de concentração de
tensão na região.
As figuras 4.3 (a) e (b) apresentam o aspecto das hastes após a falha.
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Localização da fratura
inicial - Solda reparadaVer detalhe.

Localização da fratura
final

Corte realizado com
maçarico para
desmontagem.

Figura 4.3 (a) - Cilindros de movimentação da saia móvel – Prolongamento das
hastes
Fonte CST, 2004

Região da quebra

Solda
executada

Figura 4.3 (b) - Haste do Cilindro nº1
Fonte CST, 2004
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4.4 ANÁLISE DO MATERIAL

4.4.1 MACROGRÁFICA E DE DUREZA

Foram retiradas sete (07) amostras das hastes n.º 01 e n.º 04, conforme croqui
abaixo para micrografia, macrografia e análise de dureza.

Amostra 4.S

Amostra
4.M

HASTE N.º 04

Amostra 4.L

Amostra 1.S

Fratura inicial

Amostra
1M

Fratura
final

Amostra 4.C

Amostra 1.C

HASTE N.º
01

Figura 4.4.1 - Esquema de retirada de amostras
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4.4.2 ANÁLISE QUÍMICA

Componente

Prolongamento

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

0,17

0,0030

0,38 0,22 0,79 0,028 0,015 0,022 1,00

da haste
Articulação

–

0,48 0,22 0,72 0,014 0,038 0,025 0,050 0,002 0,009

Assento rosca
Articulação

–

0,45 0,20 0,69 0,029 0,007 0,018 0,064 0,002 0,009

olhal

Tabela 4.4.2 (a) - Análise química
Fonte CST, 2004

SAE/AISI 4140 (valores padronizados)
Chemical Composition

Min. %

Max. %

Carbono

0.36

0.44

Silício

0.10

0.40

Manganês

0.65

1.10

Cromo

0.75

1.20

Molibdênio

0.15

0.35

Fósforo

0

0.04

Enxofre

0

0.04

(Base Material)

Tabela 4.4.2 (b) - Valores padronizados da composição química do
aço AISI 4140

4.4.3 DUREZA

Foram retiradas 06 medições de dureza das amostras das hastes n.º 01 e n.º
04 da superfície amostras o centro.
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Amostra

Superfície

1.S

184

181

168

176

163

168

1.M

189

186

184

181

181

181

1.C

182

184

181

181

181

181

4.S

181

184

189

191

184

189

4.M

258

247

253

258

258

253

4.C

247

253

258

253

253

247

4.L

Centro

Ver Figura 4.2 (a)
Tabela 4.4.3 - Medições de dureza Brinell (HB)
Fonte CST, 2004

4.4.4 MICROGRAFIA

Nas seis amostras retiradas dos prolongamentos das hastes, foram realizadas
análises para verificação de possível degradação microestrutural, conforme
croqui abaixo.

Figura 4.4.4 (a) - Croqui de análise micrográfica das amostras do
prolongamento das hastes n.º 01 e n.º 04
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Figura 4.4.4 (b) - Micrografia – Acima amostra 1.S (microestrutura modificada)
e abaixo amostra 4.M (normal) – 100x
Fonte CST, 2004

Figura 4.4.4 (c) - Micrografia – Esquerda amostra 1.S posição 1 (microestrutura
modificada) e direita amostra 4.M posição 1 (normal) – 500x
Fonte CST, 2004
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4.4.5 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

4.4.5.1 LEVANTAMENTO DE SOBRECARGA, DEVIDO A ACUMULO DE
PROJEÇÃO DE GUSA DURANTE O SOPRO DE O2, NA SAIA MÓVEL
Durante o sopro de oxigênio no convertedor, a projeção de gusa acontece,
relativamente, em grade quantidade. Porém, baseado no histórico de limpezas
internas feitas durante paradas do equipamento para manutenção, pode-se
considerar a sobrecarga, originada por tais projeções desprezível.

4.4.5.2 MOVIMENTAÇÃO DA SAIA MÓVEL

Tempo de descida do cilindro

26 segundos

Tempo de subida do cilindro

30 segundos

Curso da haste do cilindro hidráulico

800mm

4.4.5.3 TEMPERATURA PRÓXIMO DA HASTE

A temperatura dos gases gerados no processo deve se situar entre 1.400°C a
1.500°C.
A estrutura da saia móvel protege o prolongamento da haste do contato direto
com os gases, contudo, há alguns fatores a serem considerados, no que diz
respeito à temperatura à qual as hastes estão submetidas. Primeiro, a vedação
entre convertedor e saia móvel não é perfeita, portanto há escape de gases a
alta temperatura. Segundo, há trocas de calor por condução e radiação entre a
estrutura da saia móvel e o local no qual as hastes se localizam. Terceiro, os
prolongamentos das hastes estão situadas entre a estrutura da saia móvel e o
“enclausuramento”, que é um espaço confinado com a finalidade de garantir
maior segurança em relação às labaredas de fogo, que também entram em
contato com as hastes, geradas durante o sopro do convertedor.
Devido à ausência de uma instrumentação adequada no local, não podemos
precisar a temperatura à qual as hastes estão submetidas, porém devido aos
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fatos relatados acima, é feita uma estimativa razoável da temperatura do
ambiente no qual as hastes estão localizadas, de aproximadamente 400°C a
500 °C.
Há ainda um agravante, no enclausuramento da saia móvel, existe uma
“janela”, conforme figura 4.4.5.3, que é responsável pela sucção da poeira
gerada durante o sopro dentro do convertedor fazendo com que, em sua
proximidade, a temperatura aumente consideravelmente devido ao efeito de
troca de calor por convecção, tornando esta região uma zona crítica para as
hastes que ali se encontram.

janela
janela

Figura 4.4.5.3 - Janela do convertedor
Fonte CST, 2003

4.4.5.4 ALINHAMENTO DA SAIA

Os prolongamentos das hastes dos cilindros hidráulicos unem-se à estrutura da
saia móvel através de olhais localizados em seu corpo, ou seja, os cilindros
ficam em balanço. Na extremidade inferior do prolongamento da haste, há uma
rosca na qual se fixa outro olhal onde será ligada à saia móvel, como ilustrado
na figura 4.4.5.4. Portanto o alinhamento da saia móvel em relação à boca do
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convertedor, é feita pelo próprio peso da estrutura da saia, por gravidade.
Como a saia móvel fica em balanço, existe a possibilidade de submeter os
prolongamentos das hastes e as roscas, em suas extremidades, a um esforço
de flexão para o qual não foram projetadas para suportar, devido a pequenos
deslocamentos na direção radial.

Figura 4.4.5.4 - Olhal de fixação entre saia móvel e prolongamento da haste
Fonte CST, 2003

4.4.6 ASPECTOS DA FALHA

No projeto do prolongamento da haste, figura 4.4.6 (a) está especificado o
material SAE 4140 normalizado que foi confirmado na análise química do
material, tabela 4.4.2 (a) e dureza de algumas amostras, tabela 4.4.3. Podemos
observar, figura 4.4.6 (b) o surgimento de uma trinca de aproximadamente 50
mm no prolongamento da haste, exatamente na mudança de seção, sendo
esta a ocorrência mais crítica detectada entre as 4 hastes. Sendo
recomendado o aumento do raio nesta região para a redução da concentração
de tensão.
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Figura 4.4.6 (a) - Prolongamento da haste – Detalhe de projeto – Material SAE
4140 normalizado
Fonte CST, 2003

Trinca de 50mm na
haste – Raio pequeno.

Figura 4.4.6 (b) - Ensaio de Líquido Penetrante –Haste n.º03 – Região da
rosca – Trinca de aproximadamente 50 mm
Fonte CST, 2004
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No ensaio de líquido penetrante, visualizamos a presença de uma trinca na
região da solda do prolongamento da haste de aproximadamente 9mm, figura
4.4.6 (c), sendo esta a ocorrência mais crítica detectada no local, e a presença
de descontinuidades (deposição insuficiente), exatamente onde ocorre a fratura
inicial do prolongamento da haste. É visível também a inexistência de reforço
da haste.
A solda em mudança de seção se torna uma grande concentradora de tensão
ficando susceptível à ocorrência de falhas nesta região, sendo mais
recomendado à eliminação da solda e a utilização da articulação em uma única
peça forjada.

Trinca de aprox. 9mm
na região da solda.

Presença de descontinuidades
(deposição insuficiente) na região
da solda.

Figura 4.4.6 (c) - Ensaio de Líquidos penetrantes – Haste n.º 04 – Presença de
descontinuidade e trinca de aproximadamente 9mm
Fonte CST, 2004
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Na macrografia podemos observar que foi realizado solda de penetração, mas
existe a presença de defeitos na solda (trinca e falta de fusão), figura 4.4.6 (c).
A solda, conforme o projeto, resiste aos esforços a qual é submetida, mas a
presença de defeitos desse tipo no cordão de solda diminui consideravelmente
a resistência mecânica da junta soldada, sendo mais um motivo para a adoção
de peça forjada.
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CAPÍTULO V
ANÁLISE DAS TENSÕES
5.1 COEFICIENTE DE AMPLIFICAÇÃO DE CARGA DINÂMICA
O movimento de ascensão e descida da saia móvel do convertedor induz uma
ação de amplificação dinâmica no valor das cargas impostas às hastes de
fixação, devido ao efeito da inércia por ocasião do retardamento e aceleração
do dispositivo.
É

muito

difícil

mensurar

precisamente

o

efeito

das

acelerações

e

desacelerações sem instrumentação adequada durante a operação do
equipamento. Assim, uma estimativa desse efeito pode ser feita admitindo o
curso de operação realizado em menor tempo como a situação mais crítica, na
qual o carregamento dinâmico é produzido pela súbita parada do equipamento,
saindo de uma velocidade média para uma situação de repouso.
No nosso caso o cálculo da velocidade média considera-se:

V0 =

Curso haste 0,8
m
=
= 0,0308
Tempo
s
26

A energia mecânica da massa da saia móvel chega a superfície e é
transformada em energia de deformação elástica da barra, da equação 3.7.4.

m ⋅ V0
K ⋅ h2
+ m⋅ g ⋅h =
2
2
2

Rearranjando a fórmula acima, temos:

2
2
m⋅ g
m ⋅ g m ⋅V 0
±
+
h=
2
K
K
K
2

(5.1.1)
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Como são quatro barras, a massa da saia é dividida por quatro nesta análise.
Assim:

14000 Kgf
m
=
= 3500 Kgf
n°hastes
4
Definindo o valor da constante de mola, K.

K ⇒ F = K ⋅ ΔL
Onde:
F é a carga sobre a haste.
Δl é a deformação sofrida pela haste.

F =σ ⋅ A = E ⋅ε ⋅ A =

F=

E⋅A
⋅ ΔL
L

K=

E⋅A
L

E ⋅ ΔL ⋅ A
L

, então

Onde:
E é o módulo de elasticidade do aço.
ε é a deformação específica.
A é a área da secção transversal.
Para dimensões do prolongamento da haste, consultar figura 4.4.6 (a).
.

(5.1.2)
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Cálculo da área da secção transversal do prolongamento da haste:

A=
A=

π ⋅d2
4
π ⋅ (70 − 2 ⋅ 3)2
4

= 0,00322 m2

A = 0,00322m2
Substituindo os valores na equação 5.1.2, temos:

205 ⋅ 10 9 Pa ⋅ 0,00322 m 2
K=
2,515 m

K = 26,2 ⋅ 107

N
m

Substituindo os valores na equação 5.1.1, temos:

h =

3500 ⋅ 10
±
26 , 2 ⋅ 10 7

h = 133,6 ⋅10 −6 ±

2
⎛
0 ,8 ⎞
⎛
⎜ 3500 ⋅ ⎜
2
⎟
⎛ 3500 ⋅ 10 ⎞
26 ⎠
⎝
⎜
⎜
⎟ +⎜
7
26 , 2 ⋅ 10 7
⎝ 26 , 2 ⋅ 10 ⎠
⎜
⎝

(133,6 ⋅10 )

−6 2

⎛ 3,314 ⎞
+⎜
⎟
7
⎝ 26,2 ⋅10 ⎠

h = 133,6 ⋅10 −6 ± 174,6 ⋅10 −6

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
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Considerar apenas o valor da soma (hmáximo), pois é o valor crítico

ht = 308,23 ⋅10 −6 m

hestático= 133,6 ⋅10−6 m
Assim obtemos o coeficiente de amplificação de carga dinâmica dada pela
equação 3.7.5 do capítulo III:

ξ=

ξ=

ht
hestático

308,2
133,6

ξ = 2,31
5.2 ANÁLISE DE TENSÕES DA REGIÃO SOLDADA
Como a primeira falha verificada ocorreu na parte soldada, faz-se necessário,
primeiramente, o estudo baseado nas teorias da mecânica da fratura nesta
região. Consideraremos o tipo de junta soldada do tipo topo a topo em K com
penetração parcial (conforme figura 3.1 a do apêndice 3).
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Verificação da solda conforme projeto

15cos40º ≈ 12

Peso estimado da saia (água+ refratário+estrutura) =
15

14000Kgf
Comprimento do cordão de solda = 2x100mm
(conforme projeto)
Tensão admissível na solda = 9,10kgf/mm2

15

(conforme projeto)

Figura 5.2 (a) - Croqui da junta soldada

σs =

m⋅ g
A

σs =

14000 / 4
= 1,46kgf / mm2 = 14,6 MPa
2 x100 x12

Adotando a concentração de tensão igual 1,15, de acordo com a figura 4.1 (c)
do apêndice 4, temos:

σ real = σ s xConc .tensão = 1,46 x1,15 = 1,68 kgf / mm 2 = 16,8 MPa
(Carga estática)
Para o cálculo da tensão dinâmica, a qual está submetida a solda, temos que
considerar o fator de amplificação dinâmica (ξ), já calculado anteriormente,

σ Dinâmica = σ real ⋅ ξ =
dinâmica)

(14000/ 4) ⋅1,15⋅ 2,31
= 3,87kgf / mm2 = 38,7MPa (Carga
2 ⋅100⋅12
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Fazendo o estudo de propagação da fenda utilizando os conceitos teóricos da
mecânica da fratura, mais especificamente, através do cálculo do fator de
intensidade de tensões no ciclo de carga, ΔK, obtemos através da equação
1.1.1 do apêndice 1:

Δ K = K máx − K mín
Sabemos que K é dado pela equação 3.6.2.1:

K = Y ⋅σ ⋅ π ⋅ a
E os valores de Kmáx e Kmín são dados por:

K máx = Yσ máx π ⋅ a
K mín = Yσ mín π ⋅ a
Onde:

σmáx é a tensão máxima do ciclo de tensões.

σmín é a tensão mínima do ciclo de tensões.
No caso em questão, pode-se aproximar a geometria da fenda de maior
dimensão (estado mais crítico encontrado foi de 9mm), conforme figura 4.4.6
(c) e croqui abaixo, na região da solda no olhal como semi-elíptica, de acordo
com a figura 4.1 (c) do apêndice 4.
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Croqui – Dimensões da trinca, lado do olhal
Onde a expressão do fator geométrico Y , obtida pelo método de elementos
finitos, é dada por:
1

Ms ⋅Mt ⋅M p ⎛
a2
⎞4
2
2
Y = Mk ⋅
⋅ ⎜ sen θ + 2 ⋅ cos θ ⎟
c
φ0
⎝
⎠

(5.2.2)

Para a/c ≤ 1, temos da equação 4.1.4 do apêndice 4:

1, 64
⎡
⎛a⎞ ⎤
φ0 = ⎢1 + 1,47 ⋅ ⎜ ⎟ ⎥
⎝c⎠ ⎦
⎣

1, 64
⎡
⎛7⎞ ⎤
φ 0 = ⎢1 + 1,47 ⋅ ⎜ ⎟ ⎥
⎝ 9 ⎠ ⎥⎦
⎢⎣

0,5

0 ,5

φ0 = 1,405
Mp – fator de correção para a plasticidade na ponta da fenda. Pode considerarse igual a 1 no domínio de validade da MFLE (Mecânica da Fratura Linear
Elástica)
Ms – fator de correção que considera apenas a localização da fenda junto a
uma superfície livre, e que depende da relação a/2c. De acordo com Maddox, o
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fator Ms, pode ser calculado, com um erro inferior a 1,5% em relação aos
resultados obtidos por vários investigadores, usando a equação 4.1.6 do
apêndice 4 :

a⎞
⎛
Ms =1+ 0,12⋅ ⎜1−0,75⋅ ⎟
c⎠
⎝
7⎞
⎛
M s = 1 + 0,12⋅ ⎜1 − 0,75⋅ ⎟
9⎠
⎝

Ms = 1,05
Mt – fator de correção para espessura finita (B) ou largura finita (W) da placa
sem o cordão de solda e que considera a existência de uma superfície livre à
frente da fenda. Usando a equação 4.1.7 do apêndice 4 :

1

π ⋅ a ⎞2
⎛ B
Mt = ⎜
⋅ tg
⎟
B ⎠
⎝π ⋅ a
π ⋅7 ⎞
⎛ 50
⋅ tg
Mt = ⎜
⎟
50 ⎠
⎝π ⋅7

1
2

Mt = 1,034
Mk = fator que considera especificamente a geometria do cordão de solda. É
um fator de correção para concentração de tensões provocada pelo cordão de
solda. Usando a equação 4.1.8 do apêndice 4, temos:
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⎛
a⎞
0 , 85
M k = 1 + (K t − 1) ⋅ exp⎜⎜ − 22,0 ⋅ (K t − 1) ⋅ ⎟⎟
Tp ⎠
⎝
Obtendo Kt = 1,1 das figuras 4.1 (c) e (d) do Apêndice 4

7⎞
⎛
0,85
M k = 1 + (1,15 − 1) ⋅ exp⎜ − 22,0 ⋅ (1,15 − 1) ⋅ ⎟ = 1,081
50 ⎠
⎝
Obtido as variáveis, substituímos na equação 5.2.2, obtemos o valor de Y:

1

1,05 ⋅ 1,034 ⋅ 1 ⎛
7
⎞4
Y = 1,081 ⋅
⋅ ⎜ sen 2 θ + ⋅ cos 2 θ ⎟
1,405
9
⎝
⎠

Y = 0,835
O valor de Y encontrado através das equações, pode ser confirmada através
da figura 4.1 (f) do apêndice 4.
Podemos então calcular o valor do fator de intensidade de tensões no ciclo de
carga, K:

K = Y ⋅σ ⋅ π ⋅ a
Pode-se considerar a tensão mínima do ciclo de carga como zero.

Kmín = Yσ mín π ⋅ a
Kmín = 0,835⋅ 0 ⋅ π ⋅ 0,007
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K mín = 0MPa m
E a tensão dinâmica como tensão máxima.

K máx = Yσ máx π ⋅ a

Kmáx = 0,835⋅ 38,7 ⋅ π ⋅ 0,007
K máx = 4,792MPa m
Podemos assim, calcular o valor da variação do fator de intensidade de
tensões:

ΔK = Kmáx − Kmín
ΔK = 4,792 − 0

ΔK = 4,792MPa m
Para

o caso de maior trinca detectada na solda, foi encontrado no

prolongamento da haste, conforme figura 4.4.6 (c). A propagação de trinca
ocorre se o fator de intensificação cíclico Δ KIA
6,7 MPa

m

for maior do que Δ Kth=

(tabela 1.1 do apêndice 1) para o material em questão.

Considerando que na operação da haste a variação de tensão se estende do
valor mínimo 0 (zero) até a tensão dinâmica máxima.Tem-se, então, para a
tensão máxima de operação um Δ KIA nominal menor do que o do material ,
indicando que trincas de fabricação ou descontinuidades de soldas do
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prolongamento da haste, conforme figura 4.4.6 (c) do capitulo IV, com
comprimento de 9 mm não propagariam por fadiga.
Analisando a junta soldada de acordo com o método SN do IIW – International
Institute of Welding podemos classificá-la como classe 45 conforme tabela a
seguir.

Tabela 5.2 - Classificação de juntas soldadas IIW
Pelo método SN do IWI a junta soldada classe 45 com descontinuidades na
solda o limite de resistência à fadiga é de 35MPa conforme figura 5.2 a seguir.
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Figura 5.2 (b) - Curva SN do IIW
Alertamos que a junta soldada está submetida a uma tensão dinâmica real de
38,7 MPa este valor está acima do limite de resistência a fadiga de acordo com
o IIW, levando à falha por fadiga após atingido o número de ciclos admissível
para

essa

classe

desalinhamento,

de

aço.

sobrecargas

Lembrando
naturais

de

que

agravantes

operação,

tais

como

descontinuidades

presentes na solda, temperaturas elevadas etc, contribuem para a ocorrência
da falha sendo recomendado a substituição de junta soldada para forjada.
5.2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS
Apesar do estudo realizado, pelo método da mecânica da fratura, mais
especificamente, através do cálculo do fator de intensidade de tensões no ciclo
de carga, ΔK, e pelo método SN do IIW – International Institute of Welding,
obter resultados aparentemente contraditórios, há algumas considerações a
serem feitas.
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Pelo primeiro método citado, obtivemos para a tensão máxima
um ΔKIA

de operação,

nominal menor do que o do material , indicando que trincas de

fabricação ou descontinuidades de soldas do prolongamento da haste,
conforme figura 4.4.6 (c) do capitulo IV, com comprimento de 9 mm não
propagariam por fadiga. Porém o valor encontrado (4,792 MPa√m) foi próximo
ao

valor

admissível

irregularidades

pelo

operacionais

material

(6,7MPa√m),

(desalinhamento,

tendo

sobrecargas

em

vista

as

naturais

de

operação, descontinuidades presentes na solda, temperaturas elevadas etc,)
que foram desconsideradas nos cálculos.
Para o segundo método citado, obtivemos uma tensão de trabalho pouco
acima da tensão limite de fadiga para o tipo de junta soldada, o que confirma a
falha por fadiga.
5.3 ANÁLISE DE TENSÕES DE FADIGA NO PROLONGAMENTO DA HASTE
DO CILINDRO HIDRÁULICO DA SAIA MÓVEL
5.3.1 ANÁLISE DA TENSÃO DE FADIGA NA SECÇÃO TRANSVERSAL DO
PROLONGAMENTO DA HASTE DA SAIA MÓVEL ONDE OCORREU A
FALHA
A tensão nominal estática a qual o prolongamento da haste está submetido é
dada por:

σnom =

m⋅ g
A

Onde:
A é a área da secção transversal de ocorrência da falha.
m é a massa suportada por cada haste.
g é a aceleração da gravidade.
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Então,

m⋅ g
σnom =
A

=

35000N

2
(
0,05)
π⋅

=

35000N
⇒ σnom = 17,8 MPa
0,001963m 2

4

Cálculo das tensões máxima, mínima , média e de amplitude:

σ máx = ξ ⋅ σ nom = 2,31 ⋅ 17,8 MPa ⇒ σ máx = 41,2 MPa
σ min = σ nom = 17,8MPa
Do capítulo III, temos através da equação 3.2.2.1:

σ méd =

σ méd =

σ máx + σ min
2

41,2 + 17,8
= 29,5MPa
2

Através da equação 3.2.2.2:

σ ampl =

σ ampl =

σ máx − σ min
2

41,2 − 17,8
= 11,7 MPa
2
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Consideraremos o comportamento (Tensão de resistência X temperatura) do
aço SAE 4140 de acordo com a figura abaixo, que comprova a queda de
resistência com a elevada temperatura na qual o prolongamento da haste está
submetido.

Tensão de Resistência
(MPa)

Tensão de Resistência X Temperatura
1200
1000
800
600
400
200
0
0

100

200

300

400

500

600

700

Temperatura (°C)

Figura 5.3 (a) - Comportamento do aço SAE 4140 normalizado (limite de
resistência de 1020MPa) influenciado por temperaturas elevadas
A figura 5.3 (a), é uma aproximação do comportamento do limite de resistência
do aço SAE 4140. Foi idealizado baseado em experimentos descritos nas
literaturas disponíveis sobre o assunto e em gráfico similar proposto por
Timoshenko.
Com a dureza de 185HB, obtida em ensaios realizados em amostras do
prolongamento da haste após a falha, na ausência de informações mais
detalhadas, pode-se fazer uso de uma aproximação da tensão de ruptura
através da relação:

σ r ≅ 3,45 ⋅ HB = 3,45 ⋅185 ⇒ σ r = 638,3MPa
Apesar de ser uma aproximação sem grandes rigores experimentais, o valor
obtido confirma o comportamento do aço SAE 4140 normalizado, pela figura
5.3 (a), na faixa de temperatura estimada, ou seja, entre 400 e 500 °C, à qual
as hastes estão submetidas durante serviço.
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Para efeito do cálculo estrutural da haste, entretanto, deve-se considerar que o
valor da dureza foi obtido em ensaio realizado à temperatura ambiente. A
dureza inferior ao esperado para o aço em questão foi devida as alterações
metalúrgicas - degradação da microestrutura - do material por exposição à
temperatura elevada de operação do convertedor, que alterou as suas
propriedades mecânicas do aço comprometendo sua resistência mecânica.
Portanto, à temperaturas elevadas de operação, este valor ainda tenderá a
diminuir consideravelmente, daí resultando a diminuição do limite de resistência
do material.
Em condições normais o material aço SAE 4140 normalizado apresenta dureza
Brinell na faixa de 250 a 280HB. Já nos ensaios realizados com as amostras
retiradas de partes de um dos prolongamentos das hastes, a dureza na sua
parte inferior é mais baixa, caracterizando alteração de dureza devido a
aquecimento. Foram encontradas alterações de dureza em toda extensão de
uma das hastes, indicando uma maior exposição ao calor. Vale ressaltar que
não foram encontradas trincas térmicas, mas foram encontradas alterações
metalúrgicas - degradação da microestrutura - do material por exposição à
temperatura elevada que comprometem as suas propriedades mecânicas.
Como à temperatura ambiente o aço teve a sua dureza medida no valor médio
de 185HB e tensão de resistência de 638,3 MPa, considerar-se-á na análise
em questão tais valores para as suas propriedades mecânicas. Em outras
palavras, as propriedades do aço SAE 4140 foram alteradas pelos mecanismos
térmicos de tal maneira que sua resistência foi reduzida para aqueles obtidos
pelo exame da dureza. Conseqüentemente, os valores a serem considerados
em operação devem ser alterados. Uma curva similar a mostrada na figura 5.3
(b), é construída considerando os novos valores de resistência à temperatura
ambiente
Sendo assim:
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Tensão de Resistência X Temperatura
Tensão de Resistência
(MPa)

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

Temperatura (°C)

Figura 5.3 (b) - Comportamento do aço (limite de resistência de 640MPa)
influenciado por temperaturas elevadas

Sendo a temperatura estimada próximo às hastes entre 400°C e 500°C,
adotaremos o valor de tensão de ruptura do aço à temperatura crítica de
500°C. Temos então através da figura 5.3 (b), que a tensão de resistência ( σ r )
é de 230 MPa.
Calculando a tensão de fadiga, utilizando a equação 3.4.2, temos:

σ f 0 ≅ 0,5 ⋅ σ r

σ f 0 ≅ 0,5 ⋅ 230 MPa = 115 MPa
Correção da tensão de fadiga levando em consideração diversos fatores
desfavoráveis, utilizando a equação 5.3.6.3.1 do apêndice 5, temos:

σ f = K a ⋅ K b ⋅ K c ⋅ K d ⋅ K e ⋅ K f ⋅σ f 0
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Para os valores dos coeficientes (K), consultar apêndice 5.
Onde:
Ka = 0,79
Kb= 0,75 para 0,3” < d > 50mm
Kc = 0,86
Kd = 1,00 (já que a correção da temperatura, já feita baseada na figura 5.3 (b))
Ke = 0,34
Kf = 0,8
Cálculo de Ke
Sendo a sensibilidade ao entalhe dada pela equação 5.3.6.2.1 do apêndice 5:

1

q=

1+

α
ρ

Onde:

ρ é raio do entalhe

⎛ 2070 ⎞
⎟⎟
α = 0,025 ⋅ ⎜⎜
σ
⎝ r ⎠

1, 8

para σ r >550MPa

Obtemos:

q=

1
⎛ 2070 ⎞
0,025 ⋅ ⎜
⎟
638
,
3
⎝
⎠
1+
0,5

q = 0,706

1,8
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Substituindo na equação 5.3.6.2.2 do apêndice 5, temos:
Sendo o valor de Kt segundo a Figura 5.3.6.1 (f) do apêndice 5 igual a 3,7.

Ke =

1
(1 + q ⋅ (K t − 1))

Ke =

1
(1 + 0,71⋅ (3,7 − 1))

Ke = 0,34
Substituindo os valores, temos:

σ f = 0,79 ⋅ 0,75⋅ 0,86 ⋅1⋅ 0,34 ⋅ 0,8 ⋅ σ f 0

σ f = 0,79⋅ 0,75⋅ 0,86⋅ 1⋅ 0,34⋅ 0,8 ⋅ 115MPa = 15,9MPa
σ f = 15,9 MPa
Utilizando o critério de Goodman, equação 3.2.3.1.

σ ampl σ méd 1
+
=
σf
σr
n
11,7 29,5 1
+
=
15,9 230 n
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n = 1,16
O coeficiente de segurança obtido acima é extremamente baixo para os valores
adotados em projetos de equipamentos de grande responsabilidade, como a
saia móvel.
5.3.2

CÁLCULO

DAS

FORÇAS

LEVANDO

EM

CONSIDERAÇÃO

EVENTUAIS ANOMALIAS OPERACIONAIS
Na ocorrência de travamento da haste por acúmulo de gusa projetado durante
o sopro de oxigênio ou pressão excessiva causada por erro do operador na
descida da saia móvel, o prolongamento da haste fica submetido a uma força
ocasionada pela pressão imposta pela válvula de segurança (180 bar) do
sistema hidráulico de acionamento.

F = Pr essão ⋅ Área
Considerar a área do êmbolo do cilindro hidráulico, consultar figura 2.3 (h).

Fmáx = 1,02 ⋅ 180 ⋅ 122,7 = 22531,4 Kgf = 225,3KN
Fmín = 1,02 ⋅ 180 ⋅ 84,2 = 15464,6 Kgf = 154,6 KN
Cálculo da tensão oriunda de eventuais anomalias operacionais, como o caso
mais crítico ocorre na descida, consideraremos somente para esta situação.

Fmáxima
σ descida =
Área
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σ descida =

22531,4
19,6

σ descida = 1149,6

Kgf
= 115MPa
cm2

Podemos constatar através dos cálculos das forças estáticas que as tensões
nas quais as hastes estão submetidas durante o travamento das mesmas
(115MPa), estão dentro dos valores admissíveis pelo aço utilizado (230MPa)
mesmo sob ação de temperaturas elevadas.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSÃO
Em relação a falha, na região soldada, da articulação do prolongamento da haste
que provocou o arreamento da saia móvel sofreu soldagem de recuperação em
campo dificultando a análise, devido a uma série de incertezas acarretadas pelo
processo de soldagem, mas as indicações de descontinuidades e trincas na solda
de filete das outras articulações indicam que essa falha ocorreu por fadiga e
nucleou a partir das descontinuidades na solda de filete, não adoção de reforço da
solda e cargas espúrias, tais como, desalinhamento de montagem, temperatura
elevada e outros fatores operacionais.
Foram adotados dois métodos para estudo das tensões no cordão de solda, o da
mecânica da fratura, mais especificamente, através do cálculo do fator de
intensidade de tensões no ciclo de carga, ΔK e o método SN do IIW – International
Institute of Welding.
Apesar de no primeiro método citado, obtivemos para a tensão máxima
operação,

um

Δ KIA

de

nominal menor do que o do material ( 4,792 MPa m <

6,7 MPa m ), indicando que trincas de fabricação ou descontinuidades de soldas
do prolongamento da haste, conforme figura 4.4.6 (c) do capitulo IV, com
comprimento de 9 mm não propagariam por fadiga. Porém, na prática, o problema
é freqüentemente colocado de outro modo. Uma estrutura considerada satisfatória
pode, passado um determinado intervalo de tempo de serviço, vir a sofrer ruptura
porque, entretanto algum defeito se propagou lentamente até atingir dimensões
críticas. Estes processos são designados estáveis ou subcríticos, visto que as
dimensões da fissura aumentam lentamente com o numero de ciclos aplicado, ou
com o tempo de aplicação da solicitação.
Devemos considerar que, o valor encontrado (4,792 MPa√m) foi próximo ao valor
admissível pelo material (6,7MPa√m), tendo em vista as irregularidades
operacionais

(desalinhamento,

sobrecargas

naturais

de

operação,
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descontinuidades presentes na solda, temperaturas elevadas etc,) que foram
desconsideradas nos cálculos.
Para o segundo método citado, obtivemos uma tensão de trabalho pouco acima
da tensão limite de fadiga para o tipo de junta soldada, o que confirma a
possibilidade da falha por fadiga.
A fratura do prolongamento da haste ocorreu após soldagem de recuperação da
articulação durante o içamento da saia móvel. Devido a uma série de condições
desfavoráveis, já citadas, nas quais as hastes estão submetidas e a falta de dados
precisos coletados sobre estas condições, há uma dificuldade para um resultado
mais preciso. Porém, com os estudos feitos chegou-se a conclusão de que, com a
modificação da microestrutura do material ao longo do tempo e conseqüentemente
a queda de suas propriedades mecânicas, seria inevitável a ocorrência da falha da
mesma confirmada pelos resultados dos cálculos com um reduzido coeficiente de
segurança.

RECOMENDAÇÕES

O projeto da ponteira do prolongamento da haste do cilindro é feito através de
processo de soldagem. A soldagem, como processo de fabricação em
componentes que suportam cargas dinâmicas e trabalham em temperaturas
elevadas, sofre uma série de restrições. O ideal é empregar outro processo
construtivo, que permita que a ponteira do olhal seja única, sem solda. Sugere-se,
então, que nas modificações a serem feitas o processo de fabricação da ponteira
seja o forjamento .
As hastes apresentam uma outra restrição de projeto no diâmetro próximo à rosca.
Esta restrição diz respeito à elevada concentração de tensões, produzida pelos
cantos vivos existentes no entalhe. Existe histórico de quebras anteriores nesta
mesma região. Como proposta de modificação do projeto sugere-se adoçar o raio
nos cantos, de modo a produzir um alívio no fator de concentração de tensão aí
existente.
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Adotar outro material para fabricação dos prolongamentos das hastes, com maior
resistência a trabalhos em elevadas temperaturas, já que a haste fraturada em
serviço apresenta-se com estrutura metalúrgica alterada devido à exposição à
temperatura elevada, alterando suas propriedades mecânicas, mas sem a
presença de trincas de origem térmica.
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APÊNDICE 1
CURVA DE PROPAGAÇÃO DE UMA FENDA
1.1 COSIDERAÇÕES GERAIS
Denomina-se curva de propagação de uma fenda a função que descreve
crescimento de uma fenda com o número de ciclos e aplicação da carga. Essa
função pode ser obtida experimentalmente ou analiticamente.
Verifica-se que em uma geometria em que o fator de intensidade de tensões
aumente com o comprimento da fenda as curvas que de forma esquemática
descrevem o crescimento da fenda em função do número de ciclos de
aplicação da carga em solicitações a amplitude de tensão constante tem o
andamento representado na figura 1.1 (a). A curva 1 corresponde a um ciclo
com valor de tensão σ1 enquanto que a curva 2 seria a obtida para um ciclo
com valor de tensão σ2 em que σ2< σ1. Considerando que em ambos os casos
a fenda se inicia-se a partir do mesmo entalhe ou defeito inicial de dimensão ai
, propagando-se com a velocidade crescente da/dN até atingir uma dimensão
crítica ac em que se dá a ruptura ou propagação estável.
Para a tensão σ2< σ1, a curva de propagação é semelhante mas a inclinação
aumenta, o mesmo não sucedendo com o comprimento crítico e o número de
ciclos de ruptura, o que aliás seria de esperar uma vez que σ1 é a tensão mais
elevada. Já é possível concluir que o valor de ac, que define a região de
propagação da fenda, aumenta quando tensão nominal diminui e vice-versa.
A curva de propagação da fenda é uma função do fator de intensidade de
tensões (K).
Os valores de ΔK possíveis na propagação controlada da fenda são inferiores
ao valor crítico de tenacidade do material (Klc ou Kc) que provoca a fratura
instável. No âmbito da fratura linear elástica a propagação de fendas de fadiga
é, portanto um processo de crescimento subcrítico de um defeito. A MFLE
(Mecânica da Fratura Linear Elástica) pode assim ser aplicada no estudo da
propagação de fendas de fadiga, desde que os valores de intensidade de
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tensão no ciclo de carga sejam inferiores ao valor crítico de tenacidade do
material.

Figura 1.1 (a) - Representação esquemática do crescimento de uma fenda de
fadiga considerando duas tensões σ1 e σ2 (σ1> σ2)
O estudo de propagação da fenda faz-se geralmente analisando o diagrama
da/dN , ΔK do material ou componente em estudo. Esse diagrama relaciona a
velocidade de propagação da fenda de fadiga, da/dN com a amplitude do fator
de intensidade de tensões no ciclo de carga, ΔK é dado pela equação

Δ K = K máx − K mín

(1.1.1)

Em que Kmáx e Kmín são os valores máximo e mínimo de K no ciclo de carga.
Portanto de acordo com a definição do fator de intensidade de tensões, já
mencionada, vem

K máx = Yσ máx π ⋅ a

(1.1.2)

K mín = Yσ mín π ⋅ a

(1.1.3)
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Onde:
σmáx é a tensão máxima do ciclo de tensões.
σmín é a tensão mínima do ciclo de tensões.
A relação entre da/dN e ΔK pode ser escrita, de modo geral, na forma:

da
= f ( Δk )
dN
Em que a função f é uma função continua de ΔK e de outras variáveis que
pode ser determinada teoricamente ou experimentalmente. As primeiras leis de
propagação de fendas de fadiga não utilizavam o fator de intensidade de
tensões. A lei de Paris foi a primeira relação obtida entre da/dN e ΔK tendo sido
determinada experimentalmente. É, portanto uma relação de origem empírica
dada pela equação denominada lei de Paris.

da
m
= C (Δk )
dN

(1.1.4)

Em que C e m são constantes do material variando com a tensão media,
freqüência, temperatura e meio ambiente.

Figura 1.1 (b) - Diagrama esquemático da/dN mostrando os três regimes de
propagação
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Identificam-se nesse diagrama três regimes de propagação designados por
regimes I,II e III (figura 1.1 (b)) no regime I a velocidade de propagação
depende pronunciadamente do fator de intensidade de tensões, havendo um
valor de ΔK para qual ou não se da a propagação da fenda ou, no caso
afirmativo, esta é inferior a 10-7 mm/ciclo. Esse valor de ΔK denomina-se limiar
de propagação da fenda, ΔKlf, e seu valor pode ser determinado utilizando
varias técnicas experimentais. No regime II a relação entre da/dN e ΔK é
efetivamente dada pela lei de Paris. O regime III surge quando o valor máximo
do fator de intensidade de tensões se aproxima do valor critico Klc (Kc)
provocando uma aceleração na propagação da fenda.
O valor de ΔKlf, limiar de propagação da fenda de fadiga, que foi representado
na figura 1.1 (b), tem uma importância pratica muito grande, pois define as
condições em que uma fenda se poderá propagar no material. Segundo este
conceito, a propagação da fenda verifica-se sempre que o valor de ΔK na ponta
da fenda ultrapassar o valor de ΔKlf característico do material e das condições
de ensaio. Os resultados já obtidos e extensamente documentados na literatura
permitem concluir que ΔKlf é uma propriedade do material que geralmente se
considera independente do comprimento de fenda para que foi determinado,
mas depende da resistência do aço e aumenta quando esta diminui, o que
parece surpreendente. Contudo ΔKlf pode variar com os parâmetros que
influenciam a velocidade de propagação da fenda.
A tabela a seguir indica valores característicos de ΔKlf de vários materiais
metálicos, obtidos em ar, a temperatura ambiente a freqüência habitualmente
utilizadas nos ensaios de fadiga (10 a 100Hz) e em função da razão de tensões
R do ensaio.
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Material
Aço de baixo teor em
carbono (macio)

Resistência à
tração (MPa)
430

Aço A533B (aço de
baixa liga para
reservatórios sob
pressão)
Aço A508 (aço ao
carbono de média
liga)
Aço inoxidável 18/8

Aço D6AC (aço de
liga de alta
resistência)
Liga de Al 7050-T7
Liga de Al 2219-T8

606
665

1970
497

R = Kmín./Kmáx.

Δklf (MPa m )

0,13
0,35
0,49
0,64
0,75
0,1
0,3
0,5
0,7
0,8
0,1
0,5
0,7
0
0,33
0,62
0,74

6.6
5,2
4,3
3,2
2,8
8,0
5,7
4,8
3,1
3,1
6,7
5,6
3,1
6,0
5,9
4,6
4,1

0,03

3,4

0,04
0,1
0,5
0,8
Titânio
540
0,6
Liga de titânio Ti-6
1035
0,15
Al-4V
0,33
Cobre
215
0
0,33
0,56
0,69
0,80
Latão 60/40
325
0
0,33
0,51
0,72
Níquel
430
0
0,33
0,57
0,71
Tabela 1.1 - Valores de Δklf em vários materiais

2,5
2,7
1,4
1,3
2,2
6,6
4,4
2,5
1,8
1,5
1,4
1,3
3,5
3,1
2,6
2,6
7,9
6,5
5,2
3,6
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Quanto aos parâmetros de velocidade de propagação da fenda, seria
impossível referir em pormenor todos os parâmetros que afetam a velocidade
de propagação e, portanto apresentam-se apenas resumidamente os aspectos
mais importantes. Assim de um modo geral, nos materiais metálicos os
parâmetros mais importantes que podem influenciar a propagação de uma
fenda de fadiga são:

-

Material e tratamento térmico

-

Limiar de propagação, Klf

-

Meio ambiente

-

Tensão média

-

freqüência

-

espessura

-

história de carga

-

deformação plástica

-

tenacidade

Figura 1.1 (c) - Representação esquemática da variação da velocidade de
propagação da fenda da da/dN, em função de ΔK no caso geral dos aços
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APÊNDICE 2
INFLUÊNCIA DA HISTÓRIA DE CARGA

2.1 COSIDERAÇÕES GERAIS

A propagação de fenda de fadiga foi caracterizada no texto deste trabalho
considerando apenas ciclos a amplitude de tensão constante. O estudo de
fadiga para ciclos de amplitude de tensão variável é bastante complexo.
Quando se discute o efeito da história de carga na propagação da fenda,
consideram-se normalmente dois tipos de comportamento definidos na figura
2.1 pelos respectivos espectros de variação de K com T. No primeiro caso deuse num determinado instante uma descida de carga ou tensão que provocou
uma redução do fator da intensidade de tensões que por hipótese passou do
nível do bloco I para o nível mais baixo do bloco II. A curva de evolução da
fenda do bloco I será indicada, assim como o valor de da/dN que é constante
porque a gama do fator de intensidade de tensões foi considerada constante.
No instante em que a gama K baixa verifica-se uma descida acentuada da
velocidade de propagação da fenda que só retorna ao valor característico do
bloco II após um determinado número de ciclos.
No segundo caso da figura inverteu-se simplesmente a ordem de aplicação dos
blocos dos valores de K. Portanto em qualquer dos casos verificaram-se
alterações na curva de propagação da fenda.
O efeito das sobrecargas localizadas é também importante em termos de
velocidade de propagação da fenda. Quando se aplica a sobrecarga na tensão
ou no valor de K, a velocidade de propagação aumenta no instante em que se
aplica essa sobrecarga.
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Figura 2.1 - Efeito da história de carga na propagação da fenda (a) descida de
carga; (b) aumento de carga
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APÊNDICE 3
TIPOS DE JUNTAS SOLDADAS

3.1 JUNTAS DE TOPO A TOPO EM K

Figura 3.1 (a) - Junta topo a topo em K com penetração total; (b) - Junta topo a
topo em K com penetração parcial; (c) - Junta de canto sem penetração
É a junta onde a carga é transferida entre duas placas longitudinais através da
placa transversal e por intermédio das duas soldas diretamente opostas.
A junta topo a topo transversal simples constitui uma parte integrante da
estrutura e a concentração de tensões só aparece, se existir metal depositado
em excesso (reforço do cordão).
Apesar de os resultados disponíveis na literatura em juntas em K de
penetração completa não serem muitos, considera-se que este tipo de junta
tem uma resistência à fadiga inferior à junta topo a topo transversal, o que se
deve a uma maior concentração de tensão na junta em K

119

3.2 JUNTAS DE CANTO DE AÇO
As juntas de canto são as que têm cordões de ângulo, isto é, cordões que
ligam peças colocadas em sobreposição ou que se interceptam. É costume
dividir as juntas de canto em duas espécies:
(i) com cordões de solda contínuos e solicitados numa direção paralela ao
comprimento;
(ii) com cordões de solda descontínuos.
Em relação ao modo de solicitação, os cordões podem ser com ou sem
transferência de carga e em relação à orientação podem ser transversais,
longitudinais ou oblíquos.
Uma junta de canto diz-se com transferência de carga quando o cordão de
solda transmite uma grande parte da carga de um elemento para o outro. Na
maior parte dos casos a carga é transmitida através do cordão de solda por
esforço de corte. Uma junta de canto diz-se sem transferência de carga quando
o cordão não transmite a carga, ou transmite apenas uma pequena parte desta
ao elemento a que esta soldada.

Figura 3.2 - Juntas de canto transversais (cruciformes); (a) - Sem transferência
de carga; (b) - Com transferência de carga
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A distribuição de tensões ao longo da espessura esta indicada na figura. Se a
junta fizer transferência de carga, para alem desta distribuição de tensões na
placa solicitada, existe uma distribuição de tenção não uniforme no cordão de
solda que da uma concentração de tensão na raiz do cordão. Portanto, em
termos de distribuição de tensões, a junta sem transferência de carga tem
apenas concentração de tensões no pé do cordão, enquanto que as juntas com
transferência de carga têm concentração de tenções no pé e na raiz do cordão.

3.3 ANÁLISE DE TENSÕES NA JUNTA
Para juntas de canto transversais com transferência de carga, observa-se que
em todos os casos os valores de Kt aumentam com o ângulo θ e me função do
tipo de junta aumentam na seqüência juntas topo a topo, juntas de topo em K
(penetração completa), juntas transversais sem transferência de carga e juntas
transversais com transferência de carga sem penetração.

Figura 3.3 - Comparação de valores de Kt, para vários tipos de junta em função
do ângulo do cordão θ
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APÊNDICE 4
INFLUÊNCIA DOS DEFEITOS PLANARES
4.1 FORMULAÇÃO DO FATOR DE INTENSIDADE DE TENSÕES EM
JUNTAS SOLDADAS
O caso da fenda localizada no pé do cordão será considerado em primeiro
lugar e com a geometria esquematizada na figura abaixo que corresponde a
uma fenda semi-elíptica, configuração mais habitual neste tipo de defeito. A
fenda é caracterizada pelas dimensões a e c, respectivamente, semi-eixo
menor e semi-eixo maior da elipse que define a fenda. A dimensão a dá a
profundidade máxima da fenda e a dimensão 2c é o comprimento medido à
superfície.

Figura 4.1 (a) – Fenda semielíptica no pé do cordão de soldadura.
A análise das fendas semielipticas é bastante complexa, porque, como se irá
demonstrar a seguir, o fator de intensidade de tensões varia ao longo da frente
da fenda. Maddox utilizando o método dos elementos finitos obteve a equação
do fator de intensidade de tensões na fronteira da fenda, em qualquer ponto da
elipse definido pelo ângulo polar θ na forma:
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K = Mk ⋅

1
4

Ms ⋅ Mt ⋅ M p ⎛ 2
⎞
a
⋅ ⎜⎜ sen θ + 2 ⋅ cos2 θ ⎟⎟ .σ ⋅ π ⋅ a
φ0
c
⎝
⎠
2

(4.1.1)

Particularmente agora o significado das variáveis da equação, vem:

σ = tensão nominal perpendicular ao plano da fenda
a

= comprimento (ou profundidade) da fenda medido na direção de

propagação. Geralmente 0<a/c<1. Para a/c = 1 a fenda tem configuração
circular, e a/c = 0 corresponde a uma fenda penetrante com frente reta em que
o eixo maior da elipse tende para infinito (c ⇒ infinito )
M0 – fator que considera a variação do fator de intensidade de tensão com o
angulo θ o que permite calcular o valor de K em qualquer ponto da fenda.

1

⎛
⎞4
a2
M 0 = ⎜⎜ sen 2 θ + 2 ⋅ cos 2 θ ⎟⎟
c
⎝
⎠

(4.1.2)

Φ0 – integral elíptico de segunda ordem e que é um fator de forma da fenda
devido à sua configuração semieliptica. Φ0 é dado pela equação:
1

π

⎡ ⎛ a2 ⎞
⎤2
φ0 = ∫ 2 ⎢1 − ⎜1 − ⎟ ⋅ sen 2θ ⎥
0
c2 ⎠
⎣ ⎝
⎦

(4.1.3)

Em vez de utilizar a equação anterior, o integral elíptico pode ser calculado de
modo aproximado usando as equações:
1, 64
⎡
⎛a⎞ ⎤
φ0 = ⎢1 + 1,47 ⋅ ⎜ ⎟ ⎥
⎝c⎠ ⎦
⎣

0,5

1,65
⎡
⎛a⎞ ⎤
φ 0 = ⎢1 + 1,464 ⋅ ⎜ ⎟ ⎥
⎝ c ⎠ ⎦⎥
⎣⎢

para

a
≤1
c

para

a
>1
c

0 ,5

e

(4.1.4)

(4.1.5)
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Mp – fator de correção para a plasticidade na ponta da fenda. Pode considerarse igual a 1 no domínio de validade da MFLE (Mecânica da Fratura Linear
Elástica)
Ms – fator de correção que considera apenas a localização da fenda junto a
uma superfície livre, figura 4.1 (b), e que depende da relação a/2c. De acordo
com Maddox, o fator Ms, pode ser calculado, com um erro inferior a 1,5% em
relação aos resultados obtidos por vários investigadores, usando a equação:

a⎞
⎛
M s = 1 + 0,12 ⋅ ⎜1 − 0,75 ⋅ ⎟
c⎠
⎝

(4.1.6)

Esta equação é valida apenas para o ponto A da fenda (θ = π/2), conforme
figura 4.1 (a). Para a superfície livre (θ = 0) existem outras equações para
calcular Ms.

Figura 4.1 (b) - Fenda semielíptica na fronteira de um sólido com dimensões
semiinfinitas (modelo para cálculo do fator Ms)
Mt – fator de correção para espessura finita (B) ou largura finita (W) da placa
sem o cordão de solda e que considera a existência de uma superfície livre à
frente da fenda. O valor de Mt depende da forma da fenda (valor de a/2c), da
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relação a/B e da relação c/W. uma das primeiras soluções para Mt foi obtida
por Paris e Sih.
1

π ⋅ a ⎞2
⎛ B
Mt = ⎜
⋅ tg
⎟
B ⎠
⎝π ⋅ a

(4.1.7)

Tal como na equação anterior, o valor de Mt dado por esta equação só é valido
para o ponto A mais avançado da fenda.
Mk = fator que considera especificamente a geometria do cordão de solda. É
um fator de correção para concentração de tensões provocada pelo cordão de
solda. Mk geralmente é calculado utilizando métodos dos elementos finitos,
com base nos resultados da distribuição de tensões no plano onde existe a
fenda.
Expressões para Mk, para fendas no pé do cordão, em tração e flexão:
No caso de tração:

⎛
a ⎞
0,85
Mk = 1 + ( Kt − 1). exp⎜⎜ − 22 ⋅ (Kt − 1) ⋅ ⎟⎟
Tp ⎠
⎝

(4.1.8)

Com
1

Kt = 1 + 0,6 ⋅ (tgθ )

1

⎛ Tp ⎞ 2 ⎛ Tp ⎞ 2
⋅⎜
⎟ ⎜ ⎟
⎝ LG ⎠ ⎝ r ⎠

1
4

(4.1.9)

No caso de flexão:

⎛
a ⎞
0 ,85
Mk = 1 + ( Kt − 1). exp⎜⎜ − 42,5 ⋅ (Kt − 1) ⋅ ⎟⎟
Tp ⎠
⎝

(4.1.10)

Com

⎛ Tp ⎞
Kt = 1 + 0,21 ⋅ (tgθ ) ⋅ ⎜ ⎟
⎝ r ⎠
1
6

1
2

(4.1.11)

Onde as variáveis das equações (4.1.8), (4.1.9), (4.1.10) e (4.1.11), estão
ilustradas nas figuras 4.1 (f), (e) e (d).
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Figura 4.1 (c) - Comparação de valores de Kt, para vários tipos de junta em
função do ângulo θ, formado pelo reforço do cordão de solda

Figura 4.1 (d) - A influência do ângulo θ no fator de concentração de tensões,
Kt
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Figura 4.1 (e) - Geometria de uma junta cruciforme, com transferência de carga

Figura 4.1 (f) – Relação entre o fator adimensional F e a geometria duma junta
cruciforme. a) Tração; b) Flexão
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Figura 4.1 (g) - Geometria de fenda (de canto) e superficial
4.2 RESULTADOS OBTIDOS NA ANÁLISE DE DEFEITOS PLANARES
4.2.1 JUNTAS COM TRANSFERÊNCIA DE CARGA
A ruptura por fadiga nas juntas cruciformes, com transferência de carga, pode
ocorrer pelo pé do cordão ou pela raiz, o que depende das relações
geométricas da junta.
Existem várias soluções para o cálculo de intensidade de tensões desse tipo de
junta. A geometria da junta, relevante na análise da propagação da fenda pela
raiz do cordão, está representado na figura 4.1 (g), em que H é a altura do
cordão, θ o ângulo do flanco, W a distância do eixo longitudinal da placa até a
extremidade do cordão, Tp e Tc respectivamente, a espessura da placa
principal e do cutelo ou elemento transversal. A dimensão da falta de
penetração na raiz do cordão está representada por ai e equivale a metade da
dimensão inicial de uma fenda que se poderá propagar pela raiz do cordão ate
atingir, na ruptura, a dimensão W, quando tiver atravessado todo o cordão.
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APÊNDICE 5
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA FADIGA
5.1 FADIGA EM MATERIAIS SUJEITOS A TENSÕES ALTERNADAS PURAS
Uma falha por fadiga começa com uma pequena fissura. A fissura inicial é tão
pequena, que não se pode detectá-la a olho nu, sendo mesmo muito difícil
localizá-la em inspeção por liquido penetrante ou por raio x. A fissura aparecerá
em um ponto de descontinuidade do material como uma mudança de seção
reta, um rasgo de chaveta ou um furo. Outros pontos por onde provavelmente a
fadiga se inicia a falha por fadiga, embora não tão evidente, são as marcas de
inspeção, fissuras internas ou até irregularidades causadas pela usinagem.
No caso dos aços, verifica-se a existência de uma relação empírica entre o
valor de tensão de resistência, σr, e o valor da tensão limite de fadiga, σf0 ,
conforme observado na figura 5.1 (b) para aços com tensão de resistência
inferior a 140 kgf/mm², é σf0 = 0,5 σr. para valores mais elevados da tensão de
ruptura, a relação deixa de verificar-se, e, à falta de informação mais precisa,
pode-se supor que σf0 = 70 Kgf/mm².
É interessante referir aqui a relação aproximadamente linear existente entre a
tensão de ruptura e a dureza superficial Brinell, conforme demonstrado na
figura 5.1 (a). A figura 5.1 (b) relaciona, no caso de materiais ferrosos, tensão
de ruptura e tensão limite de fadiga. É importante notar que a partir de uma
medição de dureza, que pode ser um ensaio não destrutivo, é possível obter
uma estimativa da tensão de ruptura bem como do valor da tensão limite de
fadiga no caso dos aços. Neste caso é possível traçara curva representada na
figura 5.1 (b).
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Figura 5.1 (a) – Relação, aproximadamente linear, existente entre a tensão de
ruptura e a dureza superficial Brinell
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Figura 5.1 (b) - Tensão limite de fadiga, materiais ferrosos
5.2 FADIGA ACUMULADA
quando um corpo de prova é sujeito a um numero de ciclos de solicitação σa ,
(σm=0), inferior ao numero necessário para causar a ruptura para tal
solicitação, é intuitivo que embora não frature, sofreu deterioração da sua
resistência. Pode colocar em questão, qual o número de ciclos de uma outra
solicitação a que o corpo de prova poderia ainda resistir. Este número é
certamente inferior que a vida à fadiga para essa solicitação, pois o corpo de
prova já se encontra danificado.
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5.3 CORREÇÕES DO VALOR DA TENSÃO LIMITE DE FADIGA
Há a necessidade de correção dos resultados de σf0, obtidos através de
ensaios em corpos de prova, para a aplicação dos mesmos em órgãos de
máquinas e elementos de estruturas devido a diferentes geometrias
encontradas nos casos práticos, os tipos de solicitações, os diferentes
acabamentos superficiais e todos os outros aspectos que diferenciam o caso
prático do ensaio laboratorial.
5.3.1 TIPO DE CARGA
Quando a carga é aplicada axialmente, verifica-se que o valor da tensão limite
de fadiga é menor do que o valor determinado em flexão. Um valor da correção
para levar em conta este efeito será K=0,85, sendo K=1 para o caso de flexão.
Uma tentativa de justificação deste fato experimental consiste em constatar a
inexistência de gradiente de tensões, no caso de solicitação axial, na seção
critica, o que implica que todo material nesta seção está sujeito a tensão
máxima do ciclo.
5.3.2 EFEITO DO ACABAMENTO SUPERFICIAL (Ka)
O acabamento superficial afeta a resistência à fadiga de três modos: (a)
introduzindo concentração de tensões resultante da rugosidade, (b) por alterar
as propriedades físicas da camada

superficial, e (c) por introduzir

eventualmente tensões residuais que, no caso de serem de tração, diminui a
resistência à fadiga. O fator de correção do acabamento superficial, Ka, é
definido como o quociente entre a tensão limite de fadiga com o acabamento
superficial real, e o valor obtido com corpos de prova polidos. Os resultados
experimentais estão descritos na figura 5.3.2.(a), no caso de ensaios em aços.
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Figura 5.3.2 – Efeito do acabamento superficial
5.3.3 EFEITO DO TAMANHO (Kb)
O efeito do tamanho está associado à existência de gradiente de tensões nos
casos de flexão e torção. A passagem de uma solicitação de flexão para a
solicitação uniaxial acarreta uma redução de tensão limite de fadiga. É assim
de supor que o efeito benéfico do gradiente de tensões desapareça quando a
dimensão da seção resistente aumenta.
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o teste rotativo dá o limite de resistência à fadiga para um corpo de prova
padronizado. Quando se testam corpos de prova de dimensões maiores, com
tensões alternadas à flexão e à torção, verifica-se que o limite de fadiga é de
10 a 15% menor para corpos de prova até 50mm. Para corpos de prova
maiores que 50mm, o limite de fadiga pode ser tanto quanto 25% menor,
porem deve-se, em tais casos, realizar testes individuais.
Alem do estado de tensões encontrado em tais corpos de prova sujeitos as
tensões de flexão e torção, o tamanho maior do corpo de prova, que,
provavelmente, terá mais defeitos superficiais do que quando for pequeno,
responde pela redução nos limites de resistência à fadiga, à flexão e a torção
devidas ao tamanho.
Portanto, para flexão e torção, deve-se selecionar Kb da seguinte maneira:
Kb=1

para 0,3” < d ≤ 7,6mm

Kb=0,85 para 0,3” < d ≤ 50mm
Kb=0,75 para 0,3” < d > 50mm
A dimensão d corresponde à profundidade h de seções não-circulares sujeitas
à flexão.
Com bastante surpresa, os valores listados de Kb também são apropriados
para cargas axiais alternadas, mas por questões completamente diversas. No
caso de carregamento axial, a distribuição de tensões é constante e, portanto,
não há concentração de tensões perto da superfície. Entretanto, medições
cuidadosas de limites de resistência à fadiga de aços fundidos e forjados
mostram algum decréscimo no limite de fadiga dos corpos de prova quando a
medida é feita perto do núcleo, comparada com outros que a medida é feita
perto da superfície. Portanto, parece também perfeitamente apropriado o uso,
para cargas axiais, dos valores listados anteriormente.
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5.3.4 FATOR DE CONFIABILIDADE (Kc)
Admitamos que σf0 tenha distribuição normal e sejam μ e σ*, respectivamente, o
valor médio e o desvio padrão de σf0.
Por definição, para um valor de σr de σf0, o fator de confiabilidade é
Kc = σr / μ = (μ + z σ*) / μ = 1 + ( σ*/μ ) z
Na tabela que segue encontramos os valores de Kc para vários valores da
confiabilidade R
R
Z0
Kc

0,5
1
1

0,6
-0,25
0,98

0,7
-0,53
0,958

0,8
-0,84
0,933

0,9
-1,29
0,987

0,91
-1,34
0,893

0,92
-1,41
0,887

R
Z0
Kc

0,93
-1,47
0,882

0,94
-1,55
0,876

0,95
-1,64
0,869

0,96
-1,75
0,86

0,97
-1,88
0,85

0,98
-2,05
0,836

0,99
-2,33
0,814

Tabela 5.3.4 – Confiabilidade R para vários valores de Kc
5.3.5 EFEITO DA TEMPERATURA (Kd)
Para operações a altas temperaturas, σf0 será reduzido pelo coeficiente Kd :

K =
d

344,4
273,3 + T

para T > 71°C

(5.3.5)

5.3.6 CONCENTRAÇÃO DE TENSÕES
Descontinuidade na geometria de peças, como entalhes, furos, roscas, etc.,
provocam um aumento local da tensão instalada. O aumento teórico o valor de
tensão pode, em alguns casos, ser determinado pela teoria da elasticidade,
mas é geralmente determinado recorrendo a fotoelasticidade ou a métodos
computacionais. Na pratica, recorre-se a fatores de concentração de tensão, Kt,

135

que multiplicam as tensões nominais obtidas a partir das expressões
elementares da resistência dos materiais, relativas a tração, flexão e torção.
Estes fatores são associados à geometria dos entalhes e modo de aplicação da
carga, e são baseados na hipótese de que o material é perfeitamente
homogêneo, isotrópico e elástico.
Os valores teóricos de concentração de tensão são raramente usados na
prática, pois (a) para uma carga estática, a deformação plástica local anula o
efeito da concentração, desde que o material tenha ductilidade, e (b) para
solicitações de fadiga, a sensibilidade do material ao entalhe modifica o valor
efetivo de concentração de tensão.
5.3.6.1 FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÕES TEÓRICO KT
uma compreensão qualitativa do efeito da concentração de tensão pode ser
obtida através da analogia do escoamento de um fluido figura 5.3.6.1 (a). As
linhas de força estão uniformemente distribuídas nas seções suficientemente
afastadas do entalhe, mas concentram-se próximo da superfície quando
passam na seção que contem o entalhe. As linhas de força são análogas às
linhas de escoamento que existem em um fluido passando num canal com a
mesma forma que a barra entalhada. Esta analogia mostra que o efeito de
concentração de tensões se estende para dentro da superfície, numa distancia
finita.
A figura 5.3.6.1 (b) ilustra as linhas de força num veio com entalhe para
chaveta sujeito a torção. Neste caso, estas linhas estão na seção reta,
enquanto no caso anterior eram perpendiculares a seção reta. Notar que o
elemento de volume do canto, mostrado ampliado, tem de estar sujeito a uma
tensão de corte nula, porque tem dois lados perpendiculares não sujeitos a
solicitação de corte.
É em geral necessário ter em consideração os seguintes pontos:
(a)

os fatores de concentração de tensão são diferentes para diferentes tipos

de carregamento. Usar sempre, portanto, o valor de Kt , apropriado para a
solicitação em questão.
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(b)

Os fatores de concentração de tensão tem de ser aplicados a tensão

nominal baseada na seção resistente usada para determinação de Kt .
(c)

Em presença de cargas combinadas, cada solicitação deve ser

multiplicada pelo valor apropriado de Kt. por exemplo, se a tensão nominal num
entalhe esta sujeita a tração e flexão, a tensão de tração é multiplicada pelo
valor de Kt para esta solicitação, e a tensão de flexão pelo valor de Kt para
flexão.

Figura 5.3.6.1 (a) – “Linhas de força” de uma barra entalhada à tração

Figura 5.3.6.1 (b) - Veio com entalhe para chaveta sujeito à torção
Como as fraturas por fadiga iniciam-se invariavelmente em entalhe causador
de concentração de tenções, a redução de Kt é o objetivo a ser alcançado em
projetos. Este objetivo requer o uso de raios de concordância tão grandes
quanto possível, e em geral o suavizar dos contornos na vizinhança de
qualquer inevitável mudança de seção. Quando é possível escolher a
localização de um entalhe (por exemplo, um furo de lubrificação), este deverá
ser colocado em região de baixa tensão nominal.
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A figura 5.3.6.1 (a) ilustra um desenho particularmente infeliz e mal concebido.
Se o entalhe tiver de ter esta profundidade, o procedimento que menos mal
causará será remover material, como está representado na figura 5.3.6.1 (c)
que ilustra qualitativamente a menor concentração de tensões em qualquer
desses casos. Mais exemplos de melhoramento do projeto são apresentados
nas figuras 5.3.6.1 (d) e 5.3.6.1 (e) de notar que algumas das soluções
preconizadas consistem em aumentar a resistência removendo material.

Figura 5.3.6.1 (c) – Exemplos de redução da concentração de tensões

Figura 5.3.6.1 (d) – Exemplo de redução da concentração de tensões (b, c, d)
reduzem a elevada concentração de tensões de (a)
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Figura 5.3.6.1 (e) – Alguns casos de redução da concentração de tensões
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Figura 5.3.6.1 (f) – Fator de concentração de tensão
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5.3.6.2 FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÕES PRÁTICO OU DE
FADIGA
O efeito da concentração de tensão é muito atenuado no caso de materiais
dúcteis, quando a carga é puramente estática. Estes materiais permitem
escoamento localizado na vizinhança do entalhe, que origina um reajuste da
distribuição de tensões. No caso das solicitações de fadiga, porem o fenômeno
da diminuição de resistência devido à concentração de tensões tem grande
importância como veremos a seguir.
O valor prático da concentração de tensão pode medir-se comparando, para
cada caso de solicitação (estático ou cíclica) a resistência de um corpo
entalhado e um outro não entalhado. No caso materiais dúcteis solicitados
estaticamente, já vimos que este quociente é próximo de 1, atingindo valores
mais próximos de Kt para materiais frágeis. No caso de solicitações de fadiga, é
porem indispensável examinar qual o valor de Ke (fator de concentração de
tensões na fadiga), freqüentemente próximo de Kt
Para quantificar Ke introduz-se o conceito de sensibilidade ao entalhe q,
definidos: por:

1

q=

1+

α
ρ

(5.3.6.2.1)
Onde:
ρ é o raio do entalhe.
α uma constante empírica do material.
α = 0.51mm (ligas de Al)
α = 0.25mm (aços de baixo C normalizados), ou
α = 0.025.(2070/Su)1.8mm (aços com σr > 550MPa)
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Estes valores são para carregamentos de tração e flexão; no caso de torção,
multiplicá-los por 0.6

Ke =

1
1 + q ⋅ (K t − 1)

(5.3.6.2.2)

5.3.6.3 EFEITOS DIVERSOS (Kf)
Defeitos internos, revestimentos, condições de serviço, tensões residuais,
corrosão, e anisotropia podem justificar o uso de adicional prudência na
avaliação da tensão limite de fadiga corrigida para um determinado caso
prático. Esses efeitos poderão ser resumidos num fatos Kf ≤ 1.
Finalmente, o valor corrigido da tensão limite de fadiga será

σ f = Ka ⋅ Kb ⋅ Kc ⋅ Kd ⋅ Ke ⋅ K f ⋅σ f 0

(5.3.6.3.1)

5.3.7 SOLICITAÇÕES DE FADIGA UNIAXIAIS COM σM≠0
5.3.7.1 COMPORTAMENTO
A maioria das situações práticas envolve a combinação de uma solicitação
estática com uma solicitação cíclica, como é representado na figura 5.3.7.1 (a).
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Figura 5.3.7.1 (a) – Ciclo de tensões
As solicitações de fadiga caracterizam-se em geral pelo par de valores σm , σa .
o conjunto dos valores σm , σa correspondentes a solicitação de fadiga que não
causam ruptura pode descrever-se num sistema de eixos σm , σa , ver figura
5.3.7.1 (b). Numa representação deste tipo são conhecidos à partida três
pontos. Se a solicitação é estática, σa =0, e a tensão média σm deve ser menor
que a tensão de ruptura σr. por outro lado, se σm =0, a solicitação é alternada
pura, e a tensão σa não pode exceder a tensão limite de fadiga σf0
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Figura 5.3.7.1 (b) – Critérios de resistência à fadiga
5.3.7.2 EQUAÇÕES
As equações que exprimem critérios vistos na figura anterior são,
no caso da parábola de Gerber,

2

σ a ⎛σ m ⎞
⎟ =1
+⎜
σ f ⎜⎝ σ r ⎟⎠

(5.3.7.2.1)

No caso da reta de Goodmam,

σa σm
+
=1
σ f σr

(5.3.7.2.2)

E finalmente, no caso do critério de Soderberg

σa σm
+
=1
σ f σe

(5.3.7.2.3)
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5.3.8 PROPAGAÇÃO DE FISSURA DE FADIGA
O fenômeno de ruptura por fadiga, considerando o processo divisível em três
fases – iniciação de uma fissura, propagação estável e ruptura final – e foram
discutidos ensaios mecânicos que procuraram caracterizar este fenômeno.
Nas aplicações em que estamos interessados em conhecer a resistência à
fadiga de componentes que, quando postos em serviços, não contém
garantidamente qualquer defeito, podemos usar critérios baseados nas curvas
SN, e em particular no conceito de tensão limite de fadiga,

σfo . Existe porém

muitas circunstâncias em que um determinado defeito é detectado em serviço,
e é de interesse conhecer qual vai ser o seu comportamento na continuação do
serviço do componente ou estrutura.
Como já sabemos, em condições de plasticidade restringida a uma pequena
extensão, o fator de intensidade de tensão K caracteriza o estado mecânico na
vizinhança da extremidade da fissura, sendo em geral

K = Y ⋅σ ⋅ π ⋅ a
Numa estrutura fissurada, quando K atinge o valor Klc da tenacidade do
material, a fissura preexistente propaga-se de forma instável.
Na teoria, estudar as condições de ocorrência de fratura instável num
componente ou estrutura, trata-se habitualmente de resolver problemas do tipo
– qual a tensão (ou pressão, ou carga aplicada) que provoca a ruptura, ou
quais as dimensões críticas de uma fenda, para uma dada solicitação aplicada.
Na prática, porém, o problema é freqüentemente colocado de outro modo. Uma
estrutura considerada satisfatória pode, passado um determinado intervalo de
tempo de serviço, vir a sofrer ruptura porque, entretanto algum defeito se
propagou lentamente ate atingir dimensões críticas.
Tipicamente, a propagação estável, subcrítica, de fissura pode ocorrer quando
o componente ou estrutura é sujeito a uma das solicitações seguintes: (i)
solicitação cíclica, na ausência ou presença de um ambiente corrosivo (fadiga,
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e fadiga-corrosão), (ii) solicitação estática, na presença de um ambiente
corrosivo (corrosão sob tensão), e finalmente (iii) solicitação estática ou cíclica
a elevadas temperaturas, provocando fissuração por fluagem (“creep cracking”)
ou interações fadiga-fluagem.
Estes processos são designados estáveis ou subcríticos, visto que as
dimensões da fissura aumentam lentamente com o número de ciclos aplicado,
ou com o tempo de aplicação da solicitação. Naturalmente, após um
determinado intervalo de tempo, porém está reunida as condições para
propagação instável, por se ter satisfeito a condição.

K lc = Y ⋅ σ ⋅ π ⋅ a
Klc é um valor baseado na carga mais baixa à qual ocorre uma extensão
significativa da fissura pré-existente.
5.3.8.1 CRESCIMENTO DE FISSURAS DE FADIGA
Através de ensaios com corpo de prova de calibração K conhecida, é possível
determinar a propagação da fissura em função do numero de ciclos N ,
conforme figura 5.3.8.1 (a). A informação básica dos ensaios são as curvas a
versus N, a partir das quais se obtém os valores da/dN, e, da calibração K do
corpo de prova, os correspondentes valores ΔK

ΔK = Y.Δ.σ πa
A curva representada na figura apresenta 3 regiões distintas. Na primeira,
correspondente a velocidade muito baixas de propagação, é possível definir um
valor de ΔK abaixo do qual não há propagação (ou esta não tem significado,
por ser menor que 10-7 mm/ciclo). Este limiar é representado por Δklf. A
segunda traduz-se por uma reta, e corresponde, portanto a uma lei do tipo.
da/dN = C(ΔK) m
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Finalmente, a terceira fase do processo corresponde à propagação instável da
fissura.

Figura 5.3.8.1 (a) - Representação esquemática da determinação de

da
= f ( ΔK )
dN

Figura 5.3.8.1 (b) - Aspecto típico da relação

da
= f ( ΔK )
dN
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5.3.8.2 RELAÇÃO ENTRE σfo E Δklf

O limiar de amplitude do fator de intensidade de tensão para propagação, Δklf ,
deve estar de algum modo associado ao conceito tradicional de tensão limite
de fadiga, σfo, obtido a partir das curvas SN.
O estudo desta questão carece de uma referência preliminar ao valor mínimo
do comprimento de fenda ao qual é aplicável a mecânica da fratura linear
elástica. A MFLE é baseada no conceito de fator de intensidade de tensão K,
admitindo-se a validade de todas as habituais hipóteses significativa da
mecânica dos meios contínuos, designadamente isotropia e linearidade.
Uso de K resulta de sua capacidade para descrever rigorosamente o estado de
tensão na vizinhança de uma fissura. Esta descrição é tanto menos rigorosa
quanto mais nos afastamos da extremidade da fissura.
Consideremos o caso de uma fissura sujeita a uma solicitação de fadiga Δklf.
fissuras de diversos comprimentos sujeitas a esta solicitação terão níveis de
tensão aplicadas distintos, para manter Δklf constante. Em particular, fissuras
menores estarão sujeitas a valores mais elevados de tensão. Porem, se esta
tensão exceder o valor da tensão limite de fadiga, haverá crescimento da
fissura, e atinge-se a ruptura final por fadiga após um determinado número de
ciclos. Deverá então haver uma transição entre o comportamento à fadiga
governada pelo valor de σfo, e o comportamento dependente do Δklf.
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Figura 5.3.8.2 - Relação σfo - Δklf
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