
Resumo 

Em juntas soldadas, as fissuras de fadiga iniciam-se nas zonas de concentração de tensões criadas 

pela existência do cordão de soldadura ou junto a defeitos criados pelo próprio processo de 

soldadura. Estas fissuras, depois de iniciadas, propagam-se através da zona de concentração de 

tensões, propagando-se eventualmente de seguida na zona fora da influência do cordão até se dar a 

rotura do elemento estrutural.  

Verifica-se experimentalmente que para determinados valores de concentração de tensões (razão 

entre a tensão máxima existente na zona do cordão e a tensão máxima que se verificaria sem a 

existência deste, Kt) as fissuras, depois de iniciadas, têm tendência a diminuir a sua velocidade de 

propagação (da/dN) até atingirem valor mínimos podendo parar, caso a tensão aplicada tenha 

determinados valores, aumentando de seguida até se dar a rotura. Este comportamento é 

esquematizado na figura 1.1; em ordenadas está representada a velocidade de propagação e em 

abcissas o comprimento de fissura. A linha a corresponde ao comportamento de uma fissura que se 

iniciou e propagou até se dar a rotura e a linha b corresponde a uma que se iniciou mas não 

propagou (chamada fissura dormente com uma velocidade de propagação da ordem 10-8 mm/ciclo). 

O valor de anp é geralmente inferior à dimensão da zona de influência do cordão de soldadura ou de 

um entalhe cuja efeito é idêntico.  

Fig 1.1 – Comportamento de Fissuras na raíz de entalhes 



O primeiro trabalho sobre iniciação e propagação de fissuras a partir de zonas de concentração de 

tensões foi realizado por FROST [1]; Segundo este, é possível definir três hipóteses de 

comportamento à fadiga de elementos estruturais com concentração de tensões, conforme está 

esquematizado na figura 1.2: em ordenadas está representada a razão entre a tensão limite de fadiga 

do material e o valor do coeficiente de concentração de tensões, o que corresponde a uma tensão 

aplicada igual à tensão limite de fadiga na zona de concentração de tensões e em abcissas o 

correspondente valor do coeficiente de concentração de tensões. Para tensões superiores à tensão 

limite de fadiga, a dividir por Kt, inferior a um valor crítico Ktc, haverá iniciação e propagação de 

fissuras de fadiga com velocidade de propagação crescente (zona III). Para tensões superiores à 

tensão de fadiga, a dividir por Kt, com Kt superior a Ktc, haverá iniciação, mas não propagação, desde 

que a tensão máxima aplicada seja inferior a um determinado valor (zona II). Em termos de 

velocidade de propagação versus comprimento de fissura, estes dois comportamentos estão 

indicados na figura 1.1 pelas linhas, respectivamente a e b. Para os casos compreendidos na zona I 

não haverá iniciação e, consequentemente, propagação de fissuras de fadiga.  

 

 

 

 

 

Fig 1.2 - Efeito de Kt na tensão de fadiga de elementos entalhados 

Verifica-se também que a tensão máxima que se pode aplicar de modo a não haver rotura por fadiga 

é independente do valor de Kt, para um valor do mesmo superior a Ktc.  

Um dos objectivos deste trabalho, consiste na determinação teórica e experimental dos comprimentos 

de defeitos (fissuras) não propagáveis em juntas soldadas em T e em Cruz, solicitadas à tracção e à 



flexão, em função do raio de curvatura no pé do cordão de soldadura; Pretende-se numa primeira 

análise determinar a localização da zona II e a dimensão máxima dos defeitos não propagáveis (anp).  

É também determinado o limiar de propagação do factor de intensidade de tensões, para o material 

utilizado e as constantes de propagação da lei de Paris, m e C.  


