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Resumo. Neste trabalho apresentam-se resultados do factor de concentra~;ao de tensao, Kt e do 
factor amplificador de tensües, MK para juntas soldadas com urna geometría local no pé do cordao 
resultante do tratamento de melhoria por afagamento. Os resultados sao apresentados e comparados 
para duas situa~;oes; a do contorno suave na concordancia do pé do cordao com a placa principal, e a 
geometría com um rebaixo de contorno tipo circular, na mesma localiza~;ao. As diferen~;as 
detectadas entre o comportamento a fadiga de juntas topo a topo e cruciformes com estes dois tipos 
de geometrias, serao explicadas pelos valores obtidos para os factores Kt e MK. No caso de se 
provocar um rebaixo, por efeito do tratamento de afagamento, podem ha ver varia~;oes significativas 
da resistencia a fadiga que se provou dependem principalmente da geometría local no pé do cordao e 
da espessura da placa principal. 

Abstract. In this paper results of both the stress concentration factor, Kt. and the stress 
magnifying factor, MK at the weld toe, are presented for welded joints with the local geometry at 
the weld toe changed by toe grinding treatrnent. The results are presented and compared for two 
cases; a smooth contour at the weld toe with the main plate, and a groove geometry of circular 
type shape introduced at the same location. For both butt <md criciform joints, the differenccs in 
fatigue behaviour are expressed by the obtained values of Kt and MK. When grooves are produced, 
due to the grinding treatrnent, significant variations in fatigue strength occur that are basically due 
to the local geometry at the weld toe and also the thickness of the main plate. 

1. INTRODU<;ÁO 

O tratamento de afagamento no pé do cordao é urna das 
técnicas mais frequentemente utilizadas para conseguir 
urna melhoria do comportamento a fadiga das juntas 
soldadas (1,2). O aumento da dura~;ao e resistencia a 
fadiga da junta é obtido devido a combina~;ao de dois 
efeitos benéficos; redu~;ao da concentra~ao de tensoes no 
pé do cordao e remo~;ao dos microdefeitos e 
imperfei~;oes geométricas que existem nessa zona. Se a 
técnica for devidamente aplicada conseguem obter-se 
aumentos significativos da resistencia a fadiga, quer em 
juntas topo a topo quer em juntas cruciformes. Por 
exemplo, num trabalho experimental recentemente 
concluido e financiado pela CEE no funbito do 
programa ECSC, conseguiram-se obter aumentos de 
resistencia a fadiga em juntas afagadas que variaram 
entre 60 e 130% da resistencia a fadiga de juntas da 
mesma geometria que nao sofreram tratamento de 
afagamento no pé do cordao (3,4). 

O tratamento de afagamento no pé do cordao só dará 
um beneficio em termos de resistencia a fadiga se 
conseguir aumentar o raio de curvatura, R na 
concordancia do pé do cordao, e baixar o ángulo y de 
tangencia na mesma localiza~ao (Fig. la,b). Se o 
afagamento produzir um rebaixo no pé do cordao (Fig. 
le, d) esse efeito pode nao ser benéfico e pouca ou 
nenhuma melhoria se conseguirá na resistencia a fadiga 
em compara~o com a junta nao tratada. 

Fig. 1- Representa~;ao esquemática da geometría no pé 
do cordao nas juntas afagadas. a) Topo a topo sem 
rebaixo. b) Cruciforme sem rebaixo. e) Topo a topo 
com rebaixo. d) Cruciforme com rebaixo. 
Os resultados experimentais dos ensaios de fadiga em 
trac~;ao pulsante com R=O, realizados em juntas dum 
a~;o ao carbono-manganés A515 estao resumidas na 
Fig. 2, retirada da Ref". (3). Verifica-se que a curva S-N 
de fadiga das juntas afagadas está acima das juntas nao 
tratadas mas alguns resultados obtidos nos provetes em 
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que foram detectados rebaixos deram valores mais 
baixos de resistencia a fadiga do que os afagados sem 
rebaixo, havendo até resultados em que o rebaixo deu 
valores de resistencia a fadiga abaixo da curva S-N 
obtida para os provetes nao tratados (Fig. 2). 
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Fig. 2- Curvas S-N de fadiga para juntas cruciformes 
de a~o A515. Espessura 24 mm (3). 0- Provetes com 
rebaixo no pé do cordao devido ao afagamento. 

Em face destes resultados decidiu fazer-se um estudo 
mais detalhado da influencia da geometría do pé do 
cordao na resistencia a fadiga de juntas afagadas com o 
objectivo de determinar valores dos factores de 
concentra~ao de tensoes, Kt. no pé do cordao e do 
factor amplificador de tensoes, MK (1,2), em fun~ao 
dos pardllletros geométricos caracterizados na fig. l. 

A presente comunicw;ao apresenta os resultados 
preliminares deste estudo e que permitem identificar 
para já as tendencias de comportamento a fadiga das 
juntas para as situa~oes definidas na Fig. l. Os 
resultados obtidos permiturao definir as geometrías do 
cordao, em termos de optimiza~o do comportamento a 
fadiga e estabelecer ainda os limites de aceita~ao dos 
rebaixos e geometrías produzidos por afagamento a fim 
de maximizar os efeitos benéficos do tratamento. 

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE 

As diferen~as de comportamento a fadiga de juntas 
soldadas podem ser atribuidas em grande parte a 
diferen~as nos valores dos factores Kt e M K. Assim é 
facto conhecido que urna junta que apresente valores 
baixos de Kt e MK tem geralmente urna elevada 
resistencia a fadiga. 

Os valores de Kt e MK foram determinados para um 
conjunto de rela~oes geométricas definidas na Tabela 1 
e usando as variáveis da Fig. l. Para as juntas sem 
rebaixo, os valores de 1.9, 3.7 e 5.6 mm da Tabela 1 
sao resultados experimentais de medi\;oes feítas em 
juntas topo a topo e cruciformes com espessuras de 3 e 
24 mm na placa principal, determinados no funbito do 
projecto citado em (4), e correspondem aos valores 
médios e extremos das curvas de distribui~ao de Gauss 
das medi~oes feítas nos cordoes ensaiados. Para cada 
variável indicada na Tabela 1, o número de medi9oes 

realizadas variou de 50 a 100. Os valores de R=8.0 e 
5.0 mm correspondem aos raios do maior contorno 
circular do cordao que é possivel obter para as 
espessuras de 24 e 3 mm respectivamente. 

Os valores indicados na Tabela 1 e que foram usados 
neste trabalbo es tao em concordfulcia com os resultados 
obtidos em outros trabalhos publicados (5,6) . 

Tabela 1- Valores das variáveis geométricas das juntas 
(Fig. 1). 

R Hu Re 
(mm) (mm) (mm) 

Junta sem 
rebaixo 24 1.0;1.9; 

cruciforme 3.7:5.6: -- --

()'=45°) 8.0 

Junta sem 
rebaixo 3 1.0;1.9; 

cruciforme 3.7;5.0 --
(y=45°) 

Junta topo a 
topo sem 24 l. O; 1.9; 
rebaixo 3.7;5.6: -- --
("{=24°) 8.0 

Junta topo a 
topo sem 3 1.0: l. 9; 

rebaixo 3.7:5.0 -- --
("{=24°) 

Junta 
cruciforme e 0.5: 2.7:4.0; 
topo a topo 24 -- 0.8:1.2 7.0; 

com rebaixo 11.8 
(Ri=2.5 mm) 

Juntas 
cruciforme e 0.15; 1.5; 3.5 
topo a topo 3 -- 0.5 
com rebaixo 
(Ri=2.5 mm) 

Para as juntas com rebaixo e espessura 24 mm os 
valores de R¡ e Re resultaram também de medi96es nos 
cordoes. Em rela\;il.O aos valores da profundidade do 
rebaixo, hu=0.8 mm é o valor experimental médio 
medido para a espessura de 24 mm. O valor de 
hu=0.5mm corresponde, para a espessura de 3 mm, 
(y/B=0.167) a profundidade máxima aceitável de 
rebaixo prevista cm códigos de constru9ao que definem 
as especifica~oes do tratamento de afagamento (7,8). 
Os dois outros valores de hu (0.15 e 1.2 mm) 
correspondem a 5% da espessura da placa (y/B=0.05) 
que é um limite recomendável de redu\;ao da espessura 
da sec9ao transversal por efeito de afagamento (7,8). 

Os valores de Kt foram detenninados com o código de 
elementos finitos COSMOS-M. As tensoes foram 
obtidas ao longo duma Iinba na vizinhan\;a do pé do 
cordao aonde se obtivenun as tensoes mais elevadas. 
Utilizaram-se elementos isoparamétricos de oito nós 
com dois graus de liberdade em cada nó. A malha junto 
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ao pé do cordao foi particularmente refinada (Fig. 3) 
trabalhando-se em média com cerca de 4000 elementos 
para cada caso. A Fig. 3 mostra urna das malhas 
utilizada para ajunta topo a topo com rebaixo. 

L 

Fig. 3- Malha de elementos finitos utilizada para 
determinar a distribui~ao de tensües e Kt. 

O carregamento simulado foi identico ao dos ensaios de 
fadiga, isto é, trac~ao uniforme na direc~ao longitudinal 
da placa (eixo x; Fig. 3) e Kt foi obtido como a rela~áo 
entre a tensao máxima crx determinada na vizinhan~a 
do pé do cordao, e numa linha normal ao eixo x (eixo 
y) que corresponde geralmente a ~ao de propaga~áo 
da fissura com origem no pé do cordao, e a tensáo 
nominal de trac~o numa sec~ao já afastada da zona do 
cordao e aonde já nao se faz sentir a influencia do 
gradiente de tensües causado pelo cordáo de soldadura. 

Os valores de MK foram determinados com a equa~ao 
de defmi~o do parfunetro, isto é: 

(1) 

em que K é o factor de intensidade de tensoes para a 
fenda de profundidade, a, a partir do pé do cordáo. a 
progredir na direc~ao do eixo y coincidente com a 
espessura B da placa, e Kr é o factor de intensidade de 
tensoes de referencia para urna fenda com a mesma 
profundidade numa placa solicitada do mesmo modo 
mas sem o cordao de soldadura. Para Kr utilizou-se a 
solu~ao de Raju e Newman (9). 

Os valores de K foram obtidos numéricamente 
utilizando o método das fun~oes de peso (10,11). O 
algoritmo de cálculo da fun~ao de peso já foi 
desenvolvido anteriormente pelos autores (12,13) 
entrando-se nesse algoritmo com as equa~oes das 
distribui~ües de tensoes O'x na linha da fenda dadas pelo 
programa de elementos fmitos (Fig. 3). 

3. RESULTADOS 

A Tabela 2 apresenta os resultados dos valores 
máximos do factor de concentra~áo de tensoes, que se 
verificaram a superficie, para as juntas com e sem 
rebaixo. Nas juntas sem rebaixo (Fig. la, b) o ponto 
critico foi a concordfmcia com o pé do cordáo enquanto 
que nas juntas com rebaixo este ponto transitou, em 
alguns casos, para a sec~áo média da concordfmcia do 
rebaixo com raio R, (Figs. le, d) aonde a area da 
seq:áo transversal da placa principal é mínima. 

As juntas cruciformes cujas curvas S-N estao 
representada<. na Fig. 2, corespondem, nas geometrias 
sem rebaixo, a JK/24/1.9 e JK/24/5.6 da Tabela 2, e 
os resultados dos provetes com rebaixo da Fig. 2 
referem-se aos casos K24/1.2/2.7 e K24/1.2/11.8 com 
R¡= 25 mm. 

Tabela 2- Valores máximos de Kt=O'maxlcrnom para a<; 
geometrias da Tabela 1 

J! 't<TAS SEM REBAIXO 

JK/24110 JK/24119' JK/2413.7 JK/2415.6 JK/2418.0 
3.22 2.56 2.07 1H5 1.64 

JT/14110 JT/2411.9 JT/2413.7 JT/2415.6 JT/24/H.O 
2.39 2.03 1.77 1.57 1.46 

JK/0311.0 JK/0111.9' JK/0313.7 JK/0315.0 
1.62 1.39 1.21 116 

IT/03/1 .O JT/03/l q• JT/0313.7 JT!O)I5.1l 

161 1.37 !.20 1.15 
n 'NTAS COM REBAIXO 

K2411 .212.7 K2411.2t11.8 K/24/0.512.7 K2410.5111.8 
2.74 1.70 2.47 1.59 

T2411.212. 7 Tc411.21lt.8 T2410.512.7 T:'41U.51II.H 
2.24 1.60 1.75 ! .38 

K03!0.513.5 K0310.511.5 K03/0.!511.5 KO.l/11.!5/1 .5 
!.78 2.58 1..18 1.69 

T0110.513.5 T0.1m.5tl .5 T0310.!513.5 TO.l/11.15/U 
1.79 2.15 1.37 1 58 

K- l1flta cructforme. Junta topo a t po 
* R~..·sul ados n.~0 .mres.! tactos n.1 forlTlJ ática. 

Nesta tabela e nos gráficos seguintes para as juntas 
sem rebaixo, a 1 • séric de números indica a espcssura 
da placa principal e a segunda o raio de concordfulcia no 
pé do cordáo. Para as juntas com rebaixo a primeira 
série de números também indica a espessura e as duas 
seguintes indicam, respectivamente, a profundidade do 
rcbaixo, hu. e o raio de ocncordfmcia exterior com o pé 
do cordáo, Re. 

Os resultados de Kt foram obtidos com correla¡;oes 
polinominais de grau 5 ou 6 aplicadas aos resultados 
numéricos retirados do programa de elementos finitos. 

As Figs. 4a), b) representam para as juntas sem 
rebaixo, a varia¡;ao de K_ ao longo da coordenada 
vertical y/B da linha que passa pelo pé do cordao. A 
Fig. 4a) é para a junta topo a topo e a 4b) para a junta 
cruciforme (em K). Verifica-se que Kt é maior nas 
juntas em K do que nas topo a topo e aumenta também 
com a espessura da placa principal. Nota-se ainda um 
aumento significativo de Kt com a redu~áo do raio de 
concordáncia no pé do cordáo, que é mais importante 
na espessura de 24 mm do que na de 3 mm. Para a 
espessura de 3mm, e para os raios de concordáncia 
maiores, incluindo o raio de 5 mm, que dá o contorno 
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totalmente circular no cordao, constata-se que os 
valores de Kt sao bastante baixos (inferiores a 1.25) 
enquanto que na espessura de 24mm os valores de Kt 
sao superiores a 2.2 (Tabela 2) para o raio de 
concordancia mais pequeno de 1 mm (curvas 1 nas 
Figs. 4a) b)). O gradiente de tensoes só é significativo 
na espessura de 24 mm (curvas 1 a 3, Figs 4a), b)). 
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Fig. 4- Kt em fun¡;ao de Y/B. a) Junta topo a topo. b) 
Junta em K. 1- 24/1.0. 2- 24/3.7. 3- 24/8.0. 
4-03/1.0. S- 03/3.7. 6- 03/5.0. 

Os resultados de M Ka em fun¡;ao de a/B, também para 
as juntas sem rebaixo, estao na Fig. 5a) para as juntas 
topo a topo e Fig. 5b) para as juntas cruciformes. O 
valor de M Ka refere-se ao ponto de maior profundidade 
da fenda. Verifica-se que MKa tem urna tendencia 
análoga a Kt, no que diz respeito a varia¡;ao com a/B, 
embora os valores de M Ka sejam inferiores a Kt para o 
mesmo valor de Y/B ou a/B (comparar Figs. 4a), b) 
com Sa), b)). Portanto, M Ka é maior nas juntas em K, 
aumenta com o aumento da espessura da placa 
principal e com a dirninui¡;ao do raio de concordancia 
no pé do cordao. Verifica-se que só existe um gradiente 
significativo de valores de MKa em todos os casos da 
espessura de 24 mm e para a espessura de 3 mm no 
raio de curvatura de 1 mm. Notar que para a espessura 
de 3 mm e raios de curvatura mais elevados de 3.7 e 
5.0 mm, os valores de MKa nao ultrapassam 1.15 
(Figs. Sa), b)). 
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Fig. 5- MKa em fun~ao de a/B. a) Junta topo a topo. 
b) Junta em K. 1- 24/1.0. 2- 24/3.7. 3- 24/8.0. 4-
03/1.0. S- 03/3.7. 6- 03/5.0. 

Para as juntas com rebaixo os resultados de Kt (Tabela 
2) estao nas Figs. 6a), b) respectivamente para as 
juntas topo a topo e cm K (cruciformes). Assim, 
verifica-se que qualquer que seja a condi¡;ao analisada 
( oito geometrías da Tabela 1) os valores de Kt sao 
sempre maiores nas juntas cruciformes que nas topo a 
topo. Para a espessura de 3 mm a sec¡;ao critica, com 
valor de Kt mais alto, é a que passa pela sec¡;ao média 
do rebaixo (y/B=0.167 e y/B=0.05; curvas 5, 6, 7 e 8 
da Fig. 6a), b)). e o ponto critico será o que 
corresponde a menor sec¡;ao transversal (Fig. 1). Para a 
espessura de 24 mm as sec¡;oes criticas ficam na 
vizinhan¡;a do pé do cordao com valores de y/B 
menores que 0.03 (curvas la, 4 da Fig. 6). O gradiente 
de tensoes é de um modo geral mais acentuado do que 
nas juntas sem rebaixo. A análise dos resultados 
(Tabela 2 e Fig. 6) mostra que o raio de concordancia 
no pé do cordao tem maior influencia nos valores de Kt 
do que a profundidade do rebaixo, isto é aumentar o 
raio de concordáncia no pé do cordao provoca maior 
redu9ao no valor de Kt do que diminuir a profundidade 
do rebaixo de 1.2 para 0.5 mm. Este efeito é mais 
significativo nas juntas topo a topo (Tabela 2). Para o 
raio de curvatura mais elevado na espessura de 24 mm 
(11.8 mm) a redu9ao da profundidade do rebaixo tem 
pouca influencia nos valores de Kt. 
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Fig. 6- Kt em fun~ao de y/B para as juntas com 
rebaixo. 1-24/1.2/2.7. 2-24/1.2/11.8. 3-24/0.5/2.7. 4-
24/0.5/11.8. 5-03/0.5/1.5. 6-03/0.5/3.5. 7-
03/0.15/1.5. 8-03/0.15/3.5. 

Verifica-se que nas juntas de maior espessura (topo a 
topo e K) apenas para o raio de curvatura mais elevado 
de 11. 8 mm se conseguem menores valores de Kt do 
que nas juntas sem rebaixo e apenas para o raio de 
concordiincia mais alto (8.0 mm). Portanto, para tirar 
beneficio do efeito do rebaixo é necessário urna 
profundidade de rebaixo inferior a 0.5 mm 
(y/B<0.0208) conjugada com um raio de concordáncia 
elevado (> 11.8 mm) no pé do cordao (Tabela 2 e Figs. 
4 e 6). 

Na espessura fina (3mm) verifica-se que os rebaixos de 
0.5 e 0.15 mm de profundidade aumentam os valores 
de Kt de maneira significativa em rela~o as juntas sem 
rebaixo nao havendo assim qualquer beneficio em 
introduzir esta altera~ao geométrica mesmo para o raio 
de concordáncia mais elevado de 3.5mm, o que está de 
acordo com resultados publicados na literatura (14) .. 
Nesta espessura todos os casos com rebaixo que foram 
analizados, e que cobrem toda a gama de geometrias 
possiveis, deram valores de Kt acima das geometrias 
sem rebaixo. 
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Fig. 7- MKa em fun~ao de a/B para as juntas com 
rebaixo. 1- 24/1.2/2.7. 2- 24/1.2/11.8. 3- 24/0.5/2.7. 
4- 24/0.5/11.8. 5- 03/0.5/1.5. 6- 03/0.5/3.5. 7-
03/0.1511.5. 8- 03/0.15/3.5. 

Para as juntas com rehaixo as curvas de MKa em 
fun~ao de a/B estilo na Fig. 7 a) para as juntas topo a 
topo e Fig. 7b) para as juntas em K. Os valores de 
M Ka máximos foram ohtidos para urna fissura sempre 
a propagar-se pela seq:ao que passa pelo pé do cordao e 
nao na sec~a.o média do rebaixo, isto é, os valores de a 
sao referidos a superficie livre da placa. Deste modo, a 
tendencia dos valores de M K nao será análoga a das 
curvas de Kt da Fig. 6. Verifica-se agora que ao 
contrário do que se verificou para as juntas sem 
rebaixo, os valores de M Ka sao mais elevados numa 
espessura menor (3 mm) e sao em alguns casos, 
significativamente mais elevados (quase o dobro) do 
que os valores obtidos para as juntas sem rebaixo (Fig. 
5). As situa~6es mais favoráveis (com menores valores 
de M Ka), ctao valores aproximados aos valores obtidos 
para as juntas sem rebaixo. As diferen~as no entanto 
dependem da geometria da junta e do rebaixo (Figs. 7a, 
b) sem existir urna correla~ao, como se verificou 
anteriormente em rcla~ao aos valores de Kt. 

Como os valores de M Ka sao maiores nas juntas com 
rebaixo será de esperar que a velocidade de tissura~o de 
fadiga seja mais elevada nestas juntas em compara~ao 
comas juntas sem rebaixo. 
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Com valores de Kt mais elevados nas juntas com 
rebaixo, para a espessura de 24 mm, e raios de 
curvatura pequenos (Figs. 4 e 6), o periodo de inic~ao 
das fissuras de fadiga será menor nestas juntas do que 
nas juntas sem rebaixo. Este facto conjugado com os 
maiorcs valores de MKa obtidos nas juntas com 
rebaixo comparativamente as juntas sem rebaixo (Figs. 
5 e 7) dá origem a urna maior resistencia a fadiga nas 
juntas com rebaixo o que está de acordo com os 
resultados das curvas S-N de fadiga apresentadas na 
Fig. 2. 

4. CONCLUSOES 

1- Para a mesma geometría de placa e de cordilo o 
factor de concentra~ao de tensóes é maior nas juntas 
cruciformes do que nas juntas topo a topo. 
2- Nas juntas afagadas sem rebaixo no pé do cordilo os 
valores de Kt e M Ka aumentaram coma diminui~o do 
raio de concordancia no pé do cordilo. 
3- Nas juntas com rebaixo no pé do cordilo, para 
simular urna geometria de afagamento local, verificou
se que os valores de Kt aumentaram com a diminui~o 
da profundidade do rebaixo e o aumento do raio de 
curvatura exterior do rebaixo. Os valores de Kt sao 
menos influenciados pela profundidade do rebaixo do 
que pelo raio de curvatura. 
4- O factor de concentra¡;ilo de tensües nas juntas com 
rebaixo só é inferior a da junta análoga sem rebaixo se 
a profundidade do rebaixo for muito pequena (inferior a 
5% da espessura da placa) e o raio de curvatura exterior 
for muito elevado (cerca de 1.5 vezes a espessura da 
placa principal). Apenas nestas condii;Oes se poderá 
retirar beneficio, em termos de aumento dá resistencia a 
fadiga, da introdu¡;ao do rebaixo no tratamento de 
afagamento. 
5- Demonstrou-se que as varia~Oes de resistencia a 
fadiga, encontradas entre juntas afagadas come sem 
rabaixo, sao devidas as v~ües obtidas nos valores de 
Kt e M Ka que originam diferentes periodos de inici~o 
e de propag~ao de fissuras. 
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