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RESUMO
Neste trabalho é estudado o efei to da geometria do cordao nas condi96es de propaga9ao
de juntas em T em cantiliver a flexao. É feita
urna análise bidimensional elasto-plástica por
elementos finitos para determinar as deforma90es locais e o factor de intensidade de extensoes. Os resul tactos numéricos sao obtidos
para diferentes valores do raio de curvatura p
no pé do cordao.

minado o limiar de propaga9ao t. Ktf e as constantes de propaga9ao da lei de Paris, m e c.
Sao obtidos resul tactos numéricos das tenso es
limiar de propaga9ao em fun9ao da dimensao da
fenda e do raio p. Verifica-se urna concordancia muito boa entre estes valores e os resultados experimentais.

Sao determinados experimentalmente defeitos
propagáveis e nao propagáveis em juntas fabricadas em a90 17 Mn 4. No metal base foi deter-

ABSTRACT
In this work are investiged the effects of
fillet weld joint geometry on fatigue crack
growth of joints in cantiliver bending. A two-dimensional elasto-plastic analysis is performed to find the local strain and the strain
intensity factor. Numerical results are obtained for different curvature p of the weld
toe.
Experimental resul ts of propagating and non-propagating cracks are carried out in joints

of 17 Mn 4 steel. In the base material are
obtained the threshold stress intensity factor
range t.Kth and the parameters of Paris law m
and C.
Numerical
results
obtrüneq
to
are
the
threshold stress range for diffrent crack
lenght a and curvature p. A good agreement
between the experimental and analytical results was obtained.

l. INTRODUCiD

o

comportamento a fadiga de juntas soldadas
depende do material, do tipo de carga e em
particular da geometria do cordao. Trabalho
anterior realizado pelos autores sobre a fadiga de juntas soldadas [ 1-4] mostrou que para
urna determinada configura9ao há tres parametros que afectam significativamente a resistencia a fadiga da junta. Esses parametros
sao: a espessura da chapa de base, a espessura
do cutelo de liga9ao e o raio de t::urvatura
no pé do cordao. Outro parametro geométrico
importante é o angula de flanco. No en tanto,
trata-se de um parametro de difícil controle
durante a execu9ao do cordao, usando-se normalmente o valor médio de 450.
Neste artigo é analisada a influencia do raio
de curvatura no pé do cordao na gama de tensao
.LJ.mJ.ar de propaga9ao assumindo a pré-existencia de defeitos iniciais. A junta soldada analisada neste trabalho encontra-se representada
esquematicamente na figura l. Trata-se de urna

junta em T em cantiliver

a

flexao.

A deforma9"í.o plástica local no pé do cordao
pode ser significativa o que invalida a aplica9ao da mecanica da fractura linear elástica.
Urna aproxima9ao baseada no factcr de intensidade de extensoes [5] é usada para a determina9ao da tensao limiar de propaga9ao a partir
do limiar de propaga9ao do factor de intensidade de tensoes.
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Fig. 1

Geometria da junta soldada
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2. ANÁLISE DAS CONDICOES DE PROPAGACAO DE

FENDAS
Para a determina<;;ao da gama de tensao limiar
de propaga<;;ao usa-se um modelo analítico. Este
modelo envolve o cilculo elasto-plistico das
tensoes locais na regiao da ponta da fenda.
O factor de intensidade de extensao considerado em [5] é dado por
(1)

em que: E é o modelo de Young, /!,E é a gama
da deforma¡;;ao local determinada na ausencia
de fenda (t,E = Emax-Emin), a é a profundidade
da fenda e a 0 representa a dimensao do dano
causado pela plasticidade e depende do material.
A dimensao a

é calculada por

t,Ku 2

1

ao

1T

(2)

(-¡:;¡;-)
e

em que /!,J<tf é o limiar da gama do factor de
intensidade de tensoes e t,oe é a tensao limite
de fadiga.
A curva de comportamento elasto-plástico usada
é a rela¡;;ao
o

E

= -E

o f3

+ (-)

(3)

e;

em que e; e f3 sao constantes do material determinadas a partir da curva cíclica tensao-deforma¡;;ao. Esta equa<;;ao é usada num programa
de elementos finitos elisto-plistico bidimensional [ 6] para determinar as deforma¡;;oes locais. A figura 2 representa a rede de elementos finitos·utilizada no cilculo das deforma<;;oes t,E.

144

Conhecidas as deforma<;;oes /!,E
calcula-se o
factor de intensidade de extensoes usando a
equa<;;ao (1).

1339

A tensao limiar de propaga¡;;ao é determinada
a partir do limiar de propaga<;;ao do factor
de intensidade de tensoes t,Ktf· /!,Ktf pode ser
re:J:acionado com as tensoes locais na regiao
do pé do cordao por
(4)

em que Kt é o factor de concentra<;;ao de tensoes e t,otf é a gama de tensao nominal limiar
de propaga<;;ao. O valor de t,otf é obtido igualando t,KE dado pela equa<;;ao (1) a t,Ktf
dado
pela equa<;;ao (4), o que representa que nao
hi propaga¡;;ao da fenda se /!, KE é inferior a
t,Ku.
Tabela 1

Dimensoes em mm da junta soldada
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Fig: 2 - Rede de elementos finitos

As dimensoes da junta estudada (representada
na fig. 1) apresentam-se na tabela l. As propriedades do material consideradas no estudo
analítico sao indicadas na tabela 2.
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Tabela 2 - Propriedades mecanicas do material

Tensao de
cedencia(MPa)

Módulo de
Young (MPa)

206000

Parametros ciclicos

Tensao de
rotura(MPa)

390

!J.oe (MPa)

a(MPa)

a

1255

4.762

550

275

3. RESULTADOS
As figuras 3, 4 e 5 representam alguns dos
resultados analíticos para o factor de intensidade de extensoes em fungao da profundidade
do defei to para vários valores da tensao nominal no pé do cordao t. S e do raio de curvatura
p. Representam-se nas figuras 3, 4 e 5 as curvas liKs em fungao de a, respectivamente para
p = 0.05 mm, p = 0.4 mm e 1.6 mm.
Para valores da profundidade da fenda inferiores a O. 05 mm verifica-se grande influencia
do raio p no valor de ll Ks • Para valores mui to
baixos de
p ( p = O. 05 mm) o aumento da concentragao de extensoes a medida de o defei to
diminui é superior ao efei to do decréscimo
de
a
resultan do
liKs
descrescente
até
a
O. 5 mm.
Para valores
intermédios
de
p (p
0.4 mm) os dois efeitos equilibram-se
e ll Ks é praticamente constante até a = 0.5mm.
Se os
raios de curvatura forem elevados
(p
= 1. 6 mm) a concentragao de extensoes é
reduzida, senda liKs sempre crescente com a.

16

14

12

~

Ó:1o

::;;:
.._,
w

~

8

6

f-

1--

t
r-1

l

--- 6.8=1 :35

+

.......

.... +

MPa

6.8=124

M Pe

- - 6.8=1 05

MP,.

• +•

•+

++

+: . . . . .:::::::

4
1E-:3

0.01

o. 1
a [mm]

10

Fig. 4 - Curvas de tJ.gE em fungao da profundidade da fenda para vários níveis de
tensao e p = 0.4 mm.
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Fig. 3 - Curvas de tJ.Ks em fungao da profundidade da fenda para vários níveis de
tensao e p = 0.05 mm.
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Fig. 5 - Curvas de tJ.Ks em fungao da profundidade da fenda para vários ní veis de
tensao e p = 1.6 mm.
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Usando como material de base o ac;o 17 Mn 4
foi realizado um conjunto de ensaios para
determinar as condic;oes de propagac;ao de
fendas de fadiga. No metal base foram determinados os parametros m e e da lei de París
(da/ dN = e ( b K) m ) e o limiar de propagac;ao
bK~f·
Estes ensaios foram realizados numa
máquina servohidraulica usando provetes de
tracgao compacta ( eT). O ambiente em que o
material foi ensaiado era ar seco e o ciclo
de carga tinha um valor mímino zero (R = 0).
Os resultados obtidos es tao representados na
figura 6, indicando-se na tabela 3 os valores
dos parametros de propagac;ao determinados.
p,3.ra juntas em T pré-fissuradas foram realizados ensaios para varlos níveis de tensao
e diferentes dimensoes do defeito inicial
para verificar se as fendas eram propagáveis
ou nao. Estas juntas foram ensaiadas em cantiliver a flexao em máquinas de flexao plana
do tipo mecanice. As fendas iniciais foram
criadas por fadiga. As fissuras iniciais e
finais foram identificadas por marcagem e
medidas no final do ensaio
após fractura
total da secc;ao do pé do cordao.

Fig. 6 - Curva da/dN
17 Mn 4 e R

ll K para o a<;o

o.
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Tabela 3 - Parametros de propagac;ao de
fendas no ac;o 17 Mn 4 para

R = O.
Constantes m e e da 1ei de
París (da/dN em mm/ciclos
e liK em MPa riii)
m

e

4.6

7.67x10-ll

liKtr (MPa riii)

7.55

A figura 7 ilustra o aspecto da secc;ao transversal de um dos provetes depois de ensaiado
sendo perfeitamente visível a marcagem com
tinta identificando a frente da fenda de
fadiga inicial. Pelo aspecto da superficie
de fractura concluí-se se houve ou nao propagagao por fadiga para além do defei to inicial. As dimensoes do defeito sao medidas
através dum microscópio montado numa base

Fig. 7 - Aspecto da marcagem do defeito
inicial de fadiga.
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micrométrica. Os resultados obtidos encontram-se representados na figura 8. Verifica-se
que todos os resultados de defei tos propagáveis se situam acima da curva analítica.
Note-se, no entanto, que por dificuldades
experimentais de detec9ao e medi9ao de defeitos iniciais mui to pequenos todos os casos
estudados se encontram já fora da zona de
forte influencia da concentra9ao de tensoes
e consequente plastifica9ao no pé do cordao.
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Quando a profundidade do defeito for superior
a 0,5 mm a influencia de p sobre t.cr¡¡,f é desprezável.
Verifica-se urna boa concordancia entre os
resultados analíticos e os resul tactos experimentais.

4. CONCLUSOES
Com os resul tactos obtidos para t. Ktf e para
as curvas do factor de intensidade de extensoes em fun9ao de a, pelas equa96es (2) e (4)
determinaram-se valores da gama de tensao
nominal limiar de propaga9ao (t.cr¡¡,f) para vários valores de a e do raio de curvatura P.
Es tes resultados representam-se na figura 8.
Verfica-se que para pequenos valores de a
(a < O. 5 mm) há urna grande influencia de
p sobre
t. a l!,f• Para p mui to pequeno (p =G.05mm)
t. a l!,f é sempre crescente neste intervalo enquanto que para p mui to elevado ( p = 4 mm)
t.cr¡¡,f é sempre decrescente. Para p = 0.4 mm
t.cr¡¡,f é praticamente constante até a ~ 0.5 mm.

l. Verifica urna influencia significativa do
raio de curvatura no pé do cordao no factor
de intensidade de extensoes t.KE e na gama
de tensao limiar de propaga9ao t. a¡¡, f
para
defeitos de profundidade inferior a 0,5_mm.
Neste intervalo de valores de a 4Ke? e t.cr ¡¡, f
sao decrescentes para valores de p elevados, e crescentes para valores de p mui to
pequenos. Para p = O. 4 mm t. K,;: e t.cr ¡¡, f mantem-se praticamente constantes no intervalo
de profundidade da fenda indicado.
2. Para defeitos de profundidade maior de que
O, 5 mm t. a l!,f é sempre decrescente e a influencia de p to:na-se desprezável.
3. Os resultados experimentais estao em total
concordancia com os resultados analíticos
obtidos para t.cr¡¡,f•
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