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Uso de Réplica na Avaliação da Vida Remanescente de   
Componente Sujeito à Fluência 

 
Colaboração de Afonso Santos Verges da Petrobras 
 
RESUMO 
O uso de réplica pode tornar o cálculo da vida consumida mais preciso o que pode ser 
conservativo ou não. 
 
A degradação do material por fluência na condição real de operação é definida por parâmetro de 
dano micro estrutural. 
 
Falhas inesperadas e paradas não programadas para reparo das partes mais solicitadas podem 
ser evitadas. 
 
Entretanto, para estrutura como um todo, a vida em serviço é muito maior que a vida teórica 
calculada. 
 
Assim o uso da réplica pode resultar em economia bem como aumentar consideravelmente a 
segurança e confiabilidades das diversas partes da estrutura.  
 
1. PROCEDIMENTO PARA ESTIMAR VIDA REMANESCENTE 
Este trabalho trata de métodos modernos de teste de avaliação de vida remanescente com 
especial ênfase em réplicas.  
 
Métodos modernos de teste são mais fáceis de manusear, consomem menos tempo e têm um 
baixo custo operacional.  
 
O passo a passo de avaliação de vida residual (veja a seguir) difere dos métodos antigos uma vez 
que as mudanças nas condições de serviço podem ser consideradas.  
 
A utilização de métodos modernos de teste para estimar vida residual ajuda a aumentar a 
segurança e confiabilidade bem como a vida do componente a um custo razoável.  
 
A estimativa de vida residual a fluência de um componente sob carregamento em uma planta de 
geração de energia é dividida em quatro passos, veja figura-1 . 
 

Passos para avaliação das condições físicas de um s istema sujeito à fluência 
Passo 1 Cálculo da vida consumida 
Este cálculo fornece um panorama geral do consumo d e vida na instalação como um todo 
e permite identificar os pontos de maior solicitaçã o de carga onde deverão ser realizados 
testes do material. 
O autor recomenda o código alemão German Boiler Cod e TRD 301/ 508. 
No entanto, para avaliar o consumo da vida se pode utilizar LARSON-MILLER do API STD 
530 e tensões do ASME do equipamento ou tubulação. 
 
Passo 2 Teste do material 
Estes testes devem ser realizados nas partes mais s olicitadas para verificar a forma como 
o material realmente se comporta nas condições de c arga. 
 
Passo 3 Continuar a operar 
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As condições para continuar a operar dependem dos r esultados dos cálculos e dos testes 
do material. 
 
Passo 4 Repetir as avaliações 
Uma nova verificação será feita na próxima inspeção  se for possível garantir uma condição 
prolongada e segura de operação. 
 

 
 
1.1 CÁLCULO DA VIDA CONSUMIDA 
Os parâmetros para cálculo são dimensões, condições de serviço e dados do material (veja 
figura 2 ). 

 
Todos estes dados apresentam grandes dispersões de resultado.  
 
O cálculo da vida consumida conforme o código (no caso do autor German Boiler Codes TRD 301 
e 508) é desenvolvido a partir dos cálculos do projeto original o qual é ajustado passo a passo 
para as dimensões e condições de serviço reais.  
 
Com as sucessivas medições destes dados as dispersões com relação aos cálculos de projeto 
poderão ser sucessivamente reduzidas.  
 
Este trabalho poderá ser feito em um único passo com a instalação de instrumentos para registros 
dos dados.  
 
Desta forma a vida remanescente dos componentes pode ser aumentada porque de um modo 
geral os dados de projeto não serão atingidos em serviço.  
Ou por, outro lado, a vida pode reduzida se as condições de operação são mais severas que o 
previsto em projeto. 
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Devido à dispersão dos dados do material, o cálculo da vida consumida conterá ainda mais 
capacidade de vida remanescente.  
 
Do ponto de vista de segurança o cálculo de projeto é feito utilizando dados do limite inferior da 
faixa de espalhamento dos dados de fluência.  
 
Este limite inferior é obtido multiplicando as tensões da curva de média dos dados de fluência por 
0,8. 
 
Se as condições de trabalho seguem exatamente as condições de projeto, a vida calculada será 
consumida após um período de 200.000 horas, veja figura 3 .  
 
A distância entre o limite inferior da faixa de espalhamento dos dados e a curva de valor médio de 
fluência ∆Z ainda contém uma grande capacidade de vida a fluência embora a vida tenha 
chegado ao fim do ponto de vista de cálculo. 
 
(Devemos avaliar os dados do ASME e do API para verificar se temos a mesma relação entre a 
vida prevista no projeto é a vida média) 
 

 
 
O valor médio de ∆Z listado na figura 3  fornece uma capacidade de vida remanescente de até 
600.000 horas.  
 
O uso desta capacidade deve ser de grande interesse econômico. Como é mostrado a seguir é 
possível utilizar esta capacidade sem perda de segurança e confiabilidade.  
 
Para isto é necessária a utilização adequada de um “método de teste especial” como 
definido no Boiler Code TRD 508.  
 
Através deste teste especial a reação do material n as condições reais de serviço é medida 
e a dispersão dos dados de fluência da literatura  pode ser eliminada .  
 
Crescentes esforços com respeito ao cálculo da vida podem, entretanto, não dar resultados 
melhores. 
 
Dispersão permanece para o cálculo da vida, pois, depende da condição de entrega da planta 
(como a planta esta no final da campanha).  
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No presente só podemos dizer o que já foi dito pela pesquisa [1], que plantas operando na carga 
de pico apresentam danos por fluência mais cedo que plantas de construções idênticas operando 
na condição de carga nominal e com cálculo de vida consumida similar. 
 
1.2 TESTES NO MATERIAL EXPOSTO 
O projeto de acordo com o German Boiler Codes TRD series 300 basicamente considera partes 
sujeitas continuamente ao carregamento a pressão interna, veja figura 4 . 
 
Variações de carga e às vezes tensões adicionais do sistema tem sido só raramente considerada 
para plantas antigas (mais velhas).  
 
Isto faz com que partes sujeitas a cargas ou tensões adicionais acabem por falhar após um 
período mais curto de exposição às condições de trabalho, veja figura 5 . 

 

 
Portanto, o código TRD 508 contém uma margem de segurança na forma de “teste especial” que 
deve começar após uma vida consumida calculada de 60%. 
 
Na prática, entretanto, é evidente que esta margem de segurança é freqüentemente 
inadequada e que soldas, por exemplo, freqüentement e falham após um consumo de vida 
calculada de 30%, veja figura 6 . 
 
Assim numa planta de energia dois diferentes grupos de componentes devem ser considerados: 
 
1. Componentes, que são – como calculados pelo projeto - tendo como carregamento somente a 
pressão interna (tubos retos). 
 
2. Componentes, que são sujeitos a carregamento de pressão interna e tensões adicionais (tais 
como, curva, tê, soldas). 
 
A seguir mostraremos quais testes devem ser aplicados para cada grupo de componentes 
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1.2.1 TESTE PARA COMPONENTES CARREGADOS SOMENTE COM  PRESSÃO INTERNA 
De acordo com o código TRD 508, medidas de deformação devem ser feitas. Isto pode fornecer 
informações valiosas sobre a vida consumida.  
 
O código não indica a forma na qual a deformação circunferencial deve ser avaliada para outros 
componentes com carregamento similar.  
 
Essas situações causam considerável problema particularmente pelo fato do código TRD 508 
permitir somente 2% de deformação.  
 
Este valor de deformação circunferencial de 2% é conservativo de maneira variável para os 
diferentes materiais.  
 
No caso de aços com alta capacidade de deformação a fluência como o aço 1 Cr-0,5 Mo, o 
deformação permitida de 2% é ultra conservativa.  
 
Mas não é nada conservativo para materiais que têm uma capacidade de deformação a fluência 
menor , como 0,5 Cr 0,5 Mo 0,25 V. 
 
Testes de fluência e testes de mecânica da fratura em um coletor de valor de 1 Cr – 0,5 Mo que 
foi substituído com base na deformação circunferencial de 2% apresentou considerável 
capacidade de deformação como mostrado no teste de fluência (2) na figura 7 .  
 
No futuro após coleta de dados sobre a capacidade de deformação dos componentes, deverá ser 
definida separadamente a deformação máxima permitida para cada material. 
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Para garantir operação segura, quando o cálculo ind icou vida consumida maior ou igual a 
100%, teste de fluência de curta duração pode ser f eito se há um plano de troca das 
tubulações nos próximos 5 a 10 anos [3], veja figur a 8.  
 
Se é necessário somente uma previsão para até 3 ano s, então réplica pode dar uma boa  
resposta  a baixo custo.  
 
Réplica e teste de fluência de curta duração têm pr ovado serem valiosos para garantir 
operação segura de acordo com o código TRD 508 após  ocorrer o consumo da vida 
calculada ou deformação máxima permitida.  
 
A operação segura foi assegurada pela conseqüente e xploração da capacidade de vida do 
material real (veja novamente figura 3). 
 

 
 
1.2.2 MÉTODO DE TESTE PARA COMPONENTES QUE SÃO CARR EGADOS COM PRESSÃO 
INTERNA E TENSÕES ADICIONAIS 
Para garantir a segurança da maioria dos componentes como curvas soldas, a medida da 
deformação circunferencial não é muito razoável [4], veja figura 9 . Medida local de deformação 
com extensômetro de capacitância pode ser de muito valor, veja figura 10 .  
 
Devido ao alto custo da medida de deformação por longo período elas não são ainda utilizadas 
rotineira mente pela inspeção.  
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Teste de fluência não pode ser aplicado porque nem sempre é possível obter amostras dos vários 
componentes ou partes.  
 
Para estas partes ou componentes, réplica deve ser utilizada. O uso de replica é descrito nas 
figuras 11 e 12 .  
 
A qualidade da réplica depende de uma boa qualificação do pessoal de teste.  
 
A habilidade para obter réplica de alta qualidade demanda longo treinamento de muitos meses 
[6]. Se o teste for bem feito, o que deve ser o caso para qualquer réplica obtida [7], a resolução 
será melhor que 0,1 µm, como mostra a figura 13 .  
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Réplica é valiosa para testar a degradação à fluênc ia dos materiais na situação real de 
trabalho na planta. Para a utilização e avaliação o s seguintes conhecimentos são 
necessários: 
- aços para aplicação em fluência forma cavidade no  fim de sua vida. Estas cavidades se 
interligam gradualmente para formar micro trincas, que crescem e finalmente iniciam a 
fratura [8]; 
 
- O dano por fluência inicia na superfície externa da parte ou componente [9] [10] 
 
- Cavidades que são a primeira indicação do dano po r fluência, pode ser medida por réplica 
sem dificuldade, veja figura 14, se  existe disponí vel pessoal especialmente treinado. 
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Para ter uma avaliação representativa do componente ou parte consideradas, apesar da pequena 
área de medida (Max 4 x 2 cm2), a medida de ser feita no ponto mais crítico do componente ou 
parte. 
 
A parte mais critica em termos de severidade de carregamento é determinada pelo cálculo da vida 
consumida, o que pode ser atualizado pelas medidas na planta como indicado anteriormente.  
 
Por outro lado, o ponto sensível a trinca é indicado pela experiência e pela análise de causa  
básica de danos ou pelo uso de ENDs capazes de revelar trincas de  superfície que é razoável 
que preceda a inspeção por replica [11]. 
 
Os danos de fluência medidos por réplica são classificados em 4 parâmetros. Estes parâmetros 
de dano estão relacionados à curva esquemática de fluência mostrada na figura 15 .  
 
Esta correlação é feita com base em poucas medidas feitas em um teste confiável de laboratório.  
 
No fim do regime de fluência estável as primeiras cavidades são formadas ( parâmetro de dano 
A).  
 
A transição entre fluência secundária e terciária esta correlacionada com cavidades orientadas ( 
parâmetro de dano B).  
 
Finalmente a interligação das cavidades para formar micro trincas (parâmetro de dano C) e a 
formação de macro trinca (parâmetro de dano D) que precede a fratura. 
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1.3  CONTINUAR A OPERAR COM O COMPONENTE OU PARTE 
Como pode o parâmetro de dano ser correlacionado co m a ação na planta ou intervalo de 
inspeção, como feito na figura 15. 
 
Analisando a curva de fluência para os aços de uso corrente em plantas de energia, nós 
podemos encontrar que a capacidade de vida remanesc ente no início da faixa de fluência 
terciária é de 50% a 20% da vida total, dependendo do aço [12].  
 
Para uma dada vida em serviço de 80.000 h, isto res ulta numa vida remanescente maior 
que 20.000 h para o parâmetro de dano B. Para o par âmetro de dano A a vida remanescente 
será mais longa, para um parâmetro C a vida remanes cente será mais curta. 
 
A partir destas considerações correlacionamos em 19 77, após uma experiência inicial, a 
seguinte vida residual (em termos de uma vida mínim a para operação segura) para os 
quatro parâmetros, veja tabela na figura 15. 
 
Parâmetro de dano A: mínimo de 3 anos de serviço – (intervalo normal de inspeção 
conforme TRD 508) 
 
Parâmetro de dano B: mínimo de 1 a 1,5 anos em serv iço – (aproximadamente metade do 
intervalo normal de inspeção) 
 
Parâmetro de dano C: manter em serviço por um perío do da ordem de 6 meses, prazo em 
que se deverá tomar as providencia para reparo 
 
Parâmetro de dano D: reparar imediatamente antes de  entrar em serviço. 
 
Esta correlação serve como um guia, as ações específicas para cada componente ou parte são 
estabelecidas junto com o pessoal da planta de forma a atender as condições da planta. 
 
1.4 REPETIR A AVALIAÇÃO 
As medidas a serem repetidas na próxima inspeção são então as seguintes: 
 
a- se não ocorrer nenhum crescimento mensurável dos danos de fluência, o intervalo de inspeção 
fixado é mantido – em casos especiais pode até ser prolongado. 
 
b- se o crescimento dos danos de fluência são mensuráveis, o intervalo de inspeção estabelecido 
deverá ser reduzido, se necessário. 
 
Desta forma o intervalo de tempo para reavaliação de cada componentes ou parte dependerá da 
evolução dos danos por fluência, e a previsão se torna cada vez mais precisa.  
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Seguindo este procedimento, a capacidade de vida do componente ou parte pode ser totalmente 
utilizada sem a necessidade de limitação das condições de serviço.  
 
Com a evolução dos danos por fluência o intervalo de inspeção diminui e ao gastos com os testes 
aumentam.  
 
O pessoal da planta pode então decidir, o que é mais econômico: a utilização total e de forma 
segura da capacidade de vida do material ou substituir mais cedo o componente ou parte. 
 
2. EXEMPLOS DE AVALIAÇÃO DE VIDA RESIDUAL COM RÉPLI CA 
A classificação do dano por fluência em quatro parâmetros A, B, C, D, tem promovido 
considerável cooperação entre a planta, laboratório de teste e inspetores da planta.  
 
O relatório tem sido acelerado e racionalizado ao mesmo tempo.  
 
O teste no local e a avaliação da réplica no laboratório têm sido organizados de forma que o 
resultado do teste fica disponível em 24 horas após a conclusão do teste no campo. 
 
2.1 SOLDAS 
As soldas são os pontos fracos no sistema de tubulação operando com carregamento que possa 
levar a fluência.  
 
Isto ocorre por razões metalúrgicas porque os danos concentram no ponto mais fraco da solda, 
que é principalmente a ZTA.  
 
Influência de característica de construção como mudança brusca de na espessura da parede e 
tensões não conhecidas proveniente do sistema de tubulação freqüentemente fazem com que 
apareçam as falha nas soldas e curvas após um curto intervalo de exposição.  
 
Cálculos de acordo com o TRD 508 tende a dar um con sumo de vida muito pequeno nas 
soldas.  
 
Cálculos utilizando elementos finitos, entretanto, mostraram que as concentrações de 
tensões e relaxação têm um papel importante [13, 14 ].  
 
Casos de danos podem, entretanto, ser prevenidos pe la colocação da solda longe dos 
pontos ou partes do sistema que são mais propensos a falha. 
 
O teste de réplica freqüentemente revela pequenos defeitos de fabricação que não podem ser 
detectados pelos ensaios convencionais de controle de garantia de qualidade e que podem levar 
a promoção da degradação da solda.  
 
Estes defeitos não são considerados na estimativa da vida remanescente até que eles cresçam 
pela ação de fluência. Isto pode ser facilmente detectado pela ocorrência de uma linha de 
cavidades na frente e ao lado de uma trinca, figura 16 . 
 
É nossa experiência que o crescimento de trinca na solda depende muito da orientação da trinca.  
 
Trinca por fluência perpendicular a solda cresce lentamente quando consideramos a pressão 
interna, como é mostrado na figura  17  para a solda do aço 0,5 Cr 0,5 Mo 0,25 V.  
 
A micro trinca ( parâmetro de dano C) não teve um crescimento substancial num período de 5000 
horas em serviço.  
 
Após esta observação o intervalo de inspeção foi prolongado para 2 anos.  
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O que significava 10.000 horas de serviço para a planta.  
 
A próxima inspeção e iminente.  
 
Trinca por fluência ao longo (paralelo) da solda pode, entretanto, crescer com velocidades 
mensuráveis.  
 
Na figura 18 , uma série de três medidas mostrou a evolução da trinca por fluência do parâmetro 
B após 66.000 horas para C após 71.000 horas e 75.000 horas.  
 
No último teste, a trinca não cresceu muito no tamanho, mas cresceu em número.  
 
O comprimento geral do campo de trincas de fluência é no momento da ordem de 3 mm, o que 
esta longe de perigo com respeito a espessura do tubo do super aquecedor.  
 
O próximo teste será realizado com 80.000 horas. 
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A operação segura pode ser mantida também na presença de grandes defeitos de fluência: após 
76.000 horas um aço forjado de 5 Cr 0,5 Mo 0,25 V apresentou trinca ao longo da solda ns zona 
de fusão ( parâmetro D), veja figura 19 .  
 
A trinca era da ordem de 10 mm de comprimento e 1 m de profundidade (medida por 
esmerilhamento passo a passo).  
 
Após um esmerilhamento de 2 mm no total a superfície mostrou apenas algumas cavidades 
isoladas (parâmetro de dano A), que cresceu dentro de 5000 horas para micro trinca (parâmetro 
C).  
 
Esta surpreendente rápida taxa de crescimento foi causada por uma trinca de fabricação que 
tinha crescido até a superfície.  
 
O defeito de fabricação foi removido por esmerilhamento, o componente foi colocado novamente 
em serviço.  
 
O próximo teste será realizado em breve. 
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A remoção da trinca na e ao longo da solda por esmerilhamento pode freqüentemente se útil para 
medir o comprimento e profundidade da trinca.  
 
Esta informação pode ser utilizada para estimar se a trinca já se tornou perigosa para o 
componente com relação ás regras do TRD 508.  
 
A medida da profundidade da trinca é em geral pequena apesar da abertura da trinca ser larga.  
 
A profundidade total da trinca incluindo todas as cavidades é em geral muito menor que 10% da 
espessura da parede.  
 
Pelo esmerilhamento o componente é enfraquecido mais do que se permanecesse a trinca, 
porque podemos assumir que o material cheio de cavidade ainda pode resistir parte do 
carregamento.  
 
Por isso o esmerilhamento para determinação da profundidade do dano só deve ser feito em 
pontos. 
 
Se o esmerilhamento é feito e se pode continuar em serviço sem reparo, a réplica deverá ser feita 
na área esmerilhada.  
 
Isto por um lado pode garantir que a região esmerilhada esta livre de defeito ou pode permitir 
estabelecer qual o parâmetro de defeito que ficou após o esmerilhamento.  
 
Assim o crescimento de trinca poderá ser medido na próxima inspeção pela comparação das 
micro estruturas.  
 
A partícula magnética pode em geral não detectar adequadamente as trincas remanescentes, 
como mostra a figura 20 .  

 
 
2.2 CURVAS 
Para curvas não temos tanta experiência acumulada como para solda. A maioria das réplicas foi 
obtida da curvatura externa que é a parte mais deformada por tração na curva, onde sempre 
ocorre as trincas de fluência.  
 
Esta informação foi obtida pela analises de casos de falha.  
 
Para acumular informações iniciamos as medidas da profundidade das trincas nas curvas.  
 
Isto é feito pelo corte transversal de pontos ou regiões, e pelo esmerilhamento de pontos, que 
ainda estão em operação. 
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Uma curva de aço 0,25% Mo mostrou trinca de fluência (parâmetro de dano D) após 180.000 
horas de serviço, veja figura 21 . 

 
 
Apesar da abertura da trinca ser larga a profundidade, incluindo a ponta da trinca e os vazios é 
somente da ordem de 1,2 mm.  
 
As curvas têm sido removidas por questões de segurança.   
 
Testes adicionais são mostrados na figura 22.   
 
Estes dados mostram que mesmo danos com profundidade de 30% da espessura da parede tem 
sido suportado pelo material sem apresentar ruptura.  
 
A profundidade do dano inclui a trinca e os vazios como indicado na figura 22 .  
 
Todas as curvas, excluindo aquelas com parâmetro de dano A, tem sido substituídas.  
 
Para as curvas com parâmetro de danos C e D a troca foi baseada em considerações de 
segurança.  
 
As curvas com parâmetro de danos B foram trocadas por razões econômicas porque muitas 
partes da planta apresentaram danos por fluência.  
 
E por falar nisso, a vida consumida calculada (considerando os dados do material e projeto) era 
somente 30%. 
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As curvas com parâmetro de danos A foram mantidas em serviço sem nenhum risco.  
 
A profundidade dos danos era de 0,2 mm a 0,3 mm (medido por esmerilhamento).  
 
Assim não havia perigo de fratura  das curvas até a próxima inspeção programada.  
 
Para a última curva da tabela mesmo após uma exposição de 14000 horas não havia sido 
detectada crescimento substancial das trincas.  
 
2.3 DISCUSSÃO 
A experiência desde 1974, com um número de medidas em torno de 10.000, mostra que o 
estabelecimento da vida remanescente (na forma de intervalo de inspeção) pela correlação com a 
curva de fluência baseada em tensão uniaxial, era muito conservativa.  
 
A razão é a seguinte. 
 
Durante o teste uniaxial, a deformação por fluência, e finalmente o dano é igualmente distribuído 
na seção do espécime.  
 
O dano por fluência nos componentes está, entretanto, muito longe de ser uniformemente 
distribuído, porque os danos concentram-se na superfície externa do componente.  
 
Tentamos mostrar isto na figura 23 .  
 
Os especialistas concordam que os danos por fluência se iniciam a partir da superfície externa 
dos componentes.  
 
Este fato está incluído na regra de mediação por réplica para o propósito de avaliar vida 
remanescente (Verbändevereinbarung). 
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