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Abstract

This paper presents a study to analyze the fracture toughness of casing pipe 
API 5L X56 grade of 50.8 mm (20”) outside diameter and thickness of 16.0 mm, 
used in oil wells. The specimens were machined from a tube actually used in the 
area, according to the API5L/ISO 3183 standard and tested using the procedure 
established in the ASTM E1820. The main purpose was to measure the toughness 
parameters KIC and JIC so that the useful life of the material could be estimated. The 
experimental procedures are presented and the results are displayed and discus-
sed in graphs and tables. The values obtained in the tests are consistent with the 
results reported in the literature.
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Resumo

Este trabalho apresenta um estudo para analisar a tenacidade à fratura do 
tubo de serviço, grau API 5L X56, com 50,8 mm (20”) de diâmetro externo e espes-
sura de 16,0 mm, usado em poços de petróleo. Os corpos de prova foram usinados 
de um tubo realmente utilizados na área, de acordo com a norma API5L/ISO 3183 e 
testado empregando o procedimento estabelecido na norma ASTM E1820. O prin-
cipal objetivo foi medir os parâmetros de tenacidade KIC e JIC de modo que a vida útil 
do material possa ser estimada. Os procedimentos experimentais são apresenta-
dos e os resultados exibidos e discutidos em gráficos e tabelas. Os valores obtidos 
nos testes estão consistentes com os resultados reportados na literatura.

Palavras-chave: Tenacidade a fratura; Ponta da trinca, Normas de Testes.

INTRODUCÃO

Um dos grandes problemas da atualidade no acompanhamento da integrida-
de de componentes mecânicos é a possibilidade de ocorrência de uma fratura frá-
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gil, inesperada e repentina, mesmo quando o componente mecânico é submetido 
a condições normais de operação, o dano pode ser estrutural, principalmente se 
houver a presença de um concentrador de tensões, dependendo da capacidade do 
material de absorver deformações plásticas localizadas (BROEK, 1984)  (HERTZ-
BERG,1996).

A tenacidade à fratura do material pode ser avaliada através de diversos parâ-
metros. Os parâmetros mais destacados para a avaliação da tenacidade à fratura 
são aqueles que utilizam um corpo de prova que possua uma trinca aguda na raiz 
do entalhe, que garante, dentro de certos limites, a máxima severidade possível de 
tensões para o entalhe (BROEK, 1984). Esses ensaios são: tenacidade à fratura 
em deformação plana (KIC), deslocamento da abertura da ponta da trinca crítico 
(CTOD) e o parâmetro crítico em termos da integral J (JIC). 

O ensaio KIC é empregado para materiais frágeis em que a condição de com-
portamento linear elástico permanece até a ruptura. As principais normas técnicas 
que tratam deste ensaio são a ASTM E 399, ASTM E 1820 e BS 7448.

Os ensaios JIC e CTOD caracterizam a resistência à fratura em condições 
elasto-plásticas, onde ocorre a propagação estável da trinca antes da fratura final. 
As principais normas técnicas que tratam deste ensaio são a ASTM E 1920, ASTM 
E 1820 e BS 7448.

O presente trabalho tem como objetivo obter a tenacidade à fratura do mate-
rial API 5L de grau X56, que é utilizado como tubulação de revestimento na indús-
tria petrolífera.

MATERIAIS E MÉTODOS

Material
O material em estudo é um tubo, sem costura, de revestimento de superfície, 

conhecido como “surface casing”. Este tubo é fabricado de acordo com a norma 
API5L/ISO 3183 e com especificação de PSL 1. Ele possui 50,8cm de diâmetro 
externo e 16mm de espessura de parede.

A composição química e as suas propriedades mecânicas são apresentadas 
na tabela 1 e na tabela 2, respectivamente.

Tabela 1 – Composição química para 

Nomeclatura C(%) máx* Mn(%) máx.*
P(%)

S(%) máx. V(%) máx. Nb(%) máx.
T i ( % ) 

máx.mín. máx.

L390 ou X56 0,28 1,40 - 0,030 0,030 ** ** **

* Para cada redução de 0,01% pertencente a especificação máxima de concentração de carbono, um 
acréscimo de 0,05% acima da concentração máxima especificada de manganês é permissível, até um 
máximo de 1,75% de grau X56.
** A soma de nióbio, vanádio e titânico deve ter um conteúdo £ 0,15%. 
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Tabela 2 – Propriedades mecânicas para tubos sem costura PSL 1 (API5L/ISO 3183) 

Nomeclatura
Tensão de Escoamento

(MPA) Mín.

Resistência à Tração
(MPA) Mín.

Alongamento 
)( fA % Mín.

L390 ou X56 390 490 *

*A expressão mínima de alongamento, expressa em percentual e arredondado para o percentual máximo, 

deve ser determinada usando a seguinte equação:

Onde:

C é 1940 para cálculos usando unidades do SI;

AXC é a área de seção transversal dos corpos de prova usados em teste de tração, expressa em 

mm2; U é a especificação mínima de resistência à tração, expressa em MPa;

Corpo de Prova

O corpo de prova empregado neste trabalho foi confeccionado de acordo com 
a norma ASTM E 1820. 

A figura 1 mostra de forma esquemática, como foi feita a retirada dos corpos 
de prova do tubo, sendo no sentido longitudinal (da forma 1), seguindo a norma 
API5L/ISO 3183.

Figura 1 – Corpo de prova retirado de tubos sem costura (API5L/ISO 3183)

Na figura 2 têm-se a referência das direções de retirada do corpo de prova 
para barras cilíndricas e tubos de acordo com o plano de orientação da trinca. Os 
corpos de prova foram retirados no sentido L-C.
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Figura 2 – Plano de identificação da trinca para barras cilíndricas e tubos (ASTM E-399)

A figura 3 ilustra a dimensões do corpo de prova utilizado. Utilizou-se uma 
espessura (B) de 15mm, e uma largura (W) 30mm. 

Figura 3 – Dimensões do corpo de prova SENT (Corpo de prova com entalhe simples na extremidade - Sin-
gle Edge Nothched Tension)

Procedimento Experimental
A tenacidade à fratura do material estudado foi avaliada mediante a determi-

nação dos valores de KIC e JIC pela norma ASTM E 1820 e em conformidade com a 
norma DNV RP F108. 

Os ensaios foram realizados em uma máquina de ensaio universal servo hi-
dráulica MTS, modelo 810 e célula de carga de 100kN, com o sistema de controle 
digital Basic Testware, no laboratório de ensaios mecânicos no CTEx (Centro Tec-
nológico do Exército).

Dois corpos de prova foram inicialmente desprezados para se obter os valores 
de referência da pré-trinca de fadiga. Pois, não há dados de referências nas biblio-
grafias existentes para o material em teste.

A pré-trinca de fadiga foi comandada por uma força, provocando uma onda de 
forma senoidal, com 20Hz de freqüência. Com o ensaio obtém-se o número total 
de ciclos até a pré-trinca ser notada, e assim o tamanho da trinca (Da) é medido 
com paquímetro. Na Tabela 3 encontram-se os valores obtidos com a nucleação da 
pré-trinca de fadiga.

Tabela 3 – Valores obtidos da pré-trinca de fadiga para os Corpos de Prova SENT
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CP Comando (kN) N° de ciclos N° Total de Ciclos Da (mm)

1 30 8856 8856 0,60

2 20 4929 4929 0,62

3 15 – 30 40970 – 13114 54084 0,80

4 18 – 30 31312 – 10230 43036 0,56

5 20 – 25 25540 – 11724 37264 0,56

6 25 – 30 19702 – 6223 25925 0,64

7 30 14832 14832 1,00

8 30 15963 15963 1,80

Utilizou-se o método de ensaio interrompido para realização da tenacidade à 
fratura, sendo este controlado através do deslocamento do pistão e de acordo com 
a norma ASTM E 1820. A taxa de carregamento utilizada foi de 1mm/s, e a tempe-
ratura de realização do ensaio foi ambiente. Na Tabela 4 encontram-se os dados 
utilizados no ensaio de tenacidade à fratura.

Tabela 4 – Carregamento interrompido controlado pelo deslocamento do pistão dos 
                   corpos de prova SENT

CP Deslocamento. do pistão. (mm)

1 2,50

2 2,50

3 1,00

4 1,50

5 1,50

6 1,00

7 1,00

8 0,50

RESULTADOS

Os resultados foram coletados através do programa Basic Testware, onde 
foram aquisitados 100 pontos a cada segundo, ou seja, a uma taxa de aquisição 
constante. O valor da área plástica foi obtido através do método dos trapézios.

A Figura 4 mostra as curvas, carga em função do deslocamento do pistão, 
para os ensaios dos corpos de prova SENT.
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Figura 4 – Gráfico Carga versus deslocamento  para os corpos de prova SENT

A tabela 5 apresenta os resultados para o ensaio de tenacidade à fratura para 
o corpo de prova SENT. 

Tabela 5 – Resultados do ensaio de tenacidade à fratura para SENT

CP B (m) W (m) PQ (kN) Pmáx (kN) APL (Nm) JEL (kJ/m) JPL (kJ/m) J (kJ/m)

1 14,98 30,00 54,80 54,80 48,56 63,6430 17,5520 422,7900 440,3420

2 14,88 30,10 52,00 87,40 49,19 59,6760 15,4320 430,2300 445,6620

3 14,98 30,00 49,10 60,27 12,35 58,3260 14,7420 110,3100 125,0520

4 14,84 30,08 52,70 70,21 29,84 60,0620 15,6320 260,2500 275,8820

5 14,89 30,00 51,06 71,00 32,13 58,6650 14,9130 281,7800 296,6930

6 15,00 30,10 52,86 63,49 14,44 61,1240 16,1900 126,4900 142,6800

7 15,00 30,10 51,72 62,56 14,47 62,2900 16,8130 129,9900 146,8030

8 14,86 30,00 43,30 43,30 2,21 52,1720 11,7950 19,8150 31,6100

DISCUSSÃO

Ao analisar os resultados obtidos, percebemos algumas disparidades e a ne-
cessidade de descartar alguns resultados. 

Os dados dos corpos de prova 1 e 2 foi desconsiderados, pois estes tiveram 
a abertura da trinca com um deslocamento muito superior aos demais, provocando 
um valor elevado da área plástica, e consequentemente alterações em ICJ . 

Na figura 4 observamos que a força permanece constante a partir de um dado 
deslocamento para o corpo de prova 1, este fato ocorre pois o corpo de prova atin-
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giu  uma força superior a dimensionada pela máquina. 
De acordo com a literatura existente (BROEK, 1984), a equação abaixo deve 

ser satisfeita para o valor ser validado, e considerado como ICJ .  O corpo de prova 
5 foi desconsiderado, pois o valor de QJ  é superior para a espessura do corpo de 
prova utilizado. 

 

O corpo de prova 8 foi desconsiderado pois este não alcançou a área plástica 
durante o ensaio, consequentemente o valor obtido é inferior, ao se comparar com 
os demais resultados.

Através dos resultados validados, obtemos os valores médios para ICK  e ICJ , 
que são encontrados na Tabela 6.

Tabela 6 – Valor médio para ICK
 e ICJ

CONCLUSÃO

Considerando os resultados obtidos, apresentados no item 2 e baseados nas 
discussões apresentadas no item 3, podemos concluir que:

Os resultados obtidos são coerentes ao compará-los com os resultados co-
nhecidos de material semelhante;

A norma ASTM E 1820 apresenta de forma excelente os resultados para KIC e 
JICsimultaneamente; 

De forma geral, os ensaios produziram resultados eficientes;
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