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“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.” 

(Albert Einstein) 



VERDE, Salvatore. Analise numérica e experimental de tensões e deformações 
residuais em junta “T” com soldas de filete. 138 f. il. 2014.  Dissertação – Escola 
Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014.  
 

RESUMO 

Neste trabalho analisam-se experimentalmente as deformações induzidas por 

soldagem de uma junta “T” realizada com chapas de aço ASTM36 e soldada com 

processo MAG manual. Três corpos de provas foram preparados para medir durante 

a soldagem as temperaturas, entretanto as distorções residuais foram levantadas 

após o resfriamento. Visando determinar as deformações e tensões residuais, foi 

realizada uma análise termomecânica numérica criando uma rotina na linguagem 

proprietária do ANSYS 14. Assumindo que a energia térmica não é afetada pelo 

trabalho mecânico produzido durante a soldagem, sendo este desprezível, devido à 

baixa magnitude das deformações geométricas, foi realizada uma análise 

desacoplada. Embora o ANSYS ofereça a opção de realizar análises acopladas, o 

método desacoplado possibilita um controle maior sobre o andamento da análise. A 

expansão térmica e as propriedades do material foram consideradas em função da 

temperatura. A fonte de calor foi simulada usando o elipsoide duplo de Goldak. Para 

o aço foi considerado o modelo constitutivo elástico-plástico com encruamento 

isotrópico. A análise é constituída por duas rotinas, a primeira resolve o problema 

térmico e calcula em cada instante o campo de temperatura, a segunda usa o 

campo de temperatura como carga inicial para resolver o problema mecânico. Na 

região dos filetes, é usada uma malha bastante densa, e uma mais grosseira nas 

zonas mais afastadas. Os valores numéricos das temperaturas e das distorções 

foram comparados com os obtidos experimentalmente. No entanto para tensões 

residuais é feita uma comparação com os resultados numéricos e experimentais 

retirados da bibliografia para junta “T” similar de filete.  A partir destas comparações 

as temperaturas foram qualitativamente coerentes, houve uma boa concordância 

quantitativa entre os valores das distorções e as tensões residuais mostram-se ser 

coerentes com os dados bibliográficos.  

Palavras chave: Tensões residuais. Métodos dos elementos finitos. Junta “T”. 

Filete. 
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Strain in T-joint fillet weld. 138 f. il. 2014. Dissertation – Polytechnic School, Federal 
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ABSTRACT 

In this study, experiments are performed to investigate the characteristics of welding 

deformation in the fillet-welded T-joint of ASTM 36 steel using the manual GMAW. 

Three specimens are prepared to measure during welding process the temperature, 

while distortions induced by welding have been taken after cooling phase. In order to 

accurately predict welding deformation by numerical method, a 3-D thermal elastic 

plastic finite element computational procedure is developed based on ANSYS 14 

code. Since the dimensional changes in welding are negligible and the mechanical 

work has not significant magnitude against thermal energy provided by the heat 

source, the thermo mechanical behavior is simulated using uncoupled formulation. In 

addition, although ANSYS provides coupled solution, uncoupled one is used to 

better manage the phenomenon. Thermal expansion and temperature-dependent 

material property are considered. Heat source is modeled with Goldak’s Ellipsoid. 

The steel is considered as an elastic-plastic material with isotropic hardening. 

Uncoupled procedure consisting in two steps, in the first step, field temperature and 

its history are calculated using thermal analysis, in the second step temperature 

history is used as thermal load in the following mechanical analysis. In the welding 

zone and its vicinity, a fine mesh is adopted while a more coarsened one is used in 

the zone far from the fillet. Finally, numerical temperature and distortion are validated 

both comparing experimental versus numerical results and literature’s data of similar 

T-joint, while residual stress is compared only with available literature’s data. Has 

been found that temperature is only qualitative coherent, distortions have a good 

agreement, and residual stresses are in good accordance with literature’s data of 

similar T-joint fillet.  

Keywords: Residual stress. T-joint fillet weld. FEM analysis. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O processo de soldagem é intensivamente utilizado no setor da construção 

civil, petroquímica, naval, “off-shore”, automotivo, aeronáutico, nuclear, etc. Os 

aspectos fundamentais do processo de soldagem, como por exemplo: determinação 

das sequência ótima de soldagem; escolha e posicionamento dos dispositivos de 

fixação; problemas causados por expansão térmica e contrações; problemas 

relacionados às transformações microestruturais e a geração de tensões e 

deformações residuais, podem ser abordados com o auxilio de computadores e 

fornecer informações válidas, bem como soluções rápidas para a indústria e o meio 

acadêmico. 

1.1 Justificativa 
 

Dentro das junções soldadas, a junta em ”T” com soldas de filete é a mais 

utilizada, chegando a cobrir o 80% das juntas soldadas (IVAN GUERRA 

MACHADO1, 2011).  Para concordar com esta estatística basta observar a Figura 

1.1, onde, apresenta-se uma seção de um navio, repleta de longarinas e prumos, 

sendo soldados com solda de filete. 

 
Figura 1.1 Seção de navio 

   

                                            
1 MACHADO, Ivan Guerra. Dimensionamento de Juntas Soldadas de Filete: Uma Revisão Crítica. 
Soldagem e Inspeções ,2011, Vol. 16, 2, pp. 189-201. 
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Na construção civil também, a junta em “T” com soldas de filete é maciçamente 

usada. No caso de pontes, as vigas principais são realizadas soldando de filete 

alma, mesa e nervuras como mostrado na seguinte Figura 1.2. 

 

   
Figura 1.2 Tabuleiro de viga de aço. (BLODGETT, O.W.,19912) 

 

Em relação à integridade estrutural, a previsão de tensões residuais é 

fundamental para evitar-se falhas mecânicas nos componentes fabricados. As 

tensões residuais de tração podem influenciar negativamente o comportamento 

mecânico do componente soldado, principalmente a resistência à fadiga, à corrosão 

sobtensão e a fratura frágil.  

No que diz respeito à resistência à fadiga, segundo Okumura e Taniguchi3 

(1982) o limite de fadiga diminui na presença de tensões residuais de tração, na 

direção do carregamento, e aumenta, se as tensões residuais forem de compressão. 

(Figura 1.3) Supõe-se, que as tensões residuais afetam o limite de fadiga, devido ao 

fato de alterarem o valor médio da tensão de solicitação. 

                                            
2 BLODGETT, O.W. Design of Welded Structures. The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. 
Cleveland, Ohio, 1991. 
3 OKUMURA, T. e C., TANIGUCHI. Engenharia de Soldagem e Aplicações. Rio de Janeiro : LTC, 
1982. 
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Figura 1.3 Curva experimental Tensão máxima x Numero de ciclos para várias condições do corpo 

de prova (OKUMURA & TANIGUCHI, 1982). 
 

As tensões residuais favorecem a formação de trincas sob corrosão, quando 

agem simultaneamente a um ambiente corrosivo.   A Figura 1.4, mostra trincas de 

tensão sob corrosão formadas em uma chapa de aço inoxidável austenítico que 

fazia parte da camisa de água da abóboda de um forno. As trincas se iniciaram a 

partir do lado da chapa em contato com a água. Soldas colocadas como uma 

tentativa de fechar algumas trincas possivelmente aceleraram o processo 

.(MODENESI,2012). 

 
Figura 1.4 Trincas de corrosão sob tensão em uma chapa de aço inoxidável austenítico 

(MODENESI,20124). 
 

Em muitos casos, um tratamento térmico de alívio de tensões pode ser 

realizado após soldagem para reduzir a chance de ocorrência de corrosão 

sobtensão (Figura 1.5). 
                                            
4 MODENESI, PAULO et al. Introdução à Metalurgia da Soldagem. Disponivel em 
<www.demec.ufmg.br/Grupos/Solda/lrss/docente/modenesi.htm> acesso em 09 de junho de 2014 
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Figura 1.5 Condições que exigem tratamento térmico de alívio de tensões em juntas soldadas em 

aços carbono de forma a evitar corrosão sob tensão em solução de soda cáustica. (MODENESI 
2012) 

 

A respeito da fratura frágil de uma junta soldada, pode-se dizer que, as tensões 

residuais têm uma grande influencia observando a curva experimental, onde 

apresenta-se a relação entre a temperatura de ensaio e a tensão de fratura (Figura 

1.6). 

 
Figura 1.6 Efeitos da tensões residuais na resistência à fratura frágil de chapas largas com entalhe 

.(OKUMURA & TANIGUCHI, 1982) 
 

No caso em que a junta estiver livre de tensões residuais, o valor da tensão de 

fratura diminui com o aumento de temperatura. Entretanto, em presença de tensões 

residuais, a tensão de ruptura decresce repentinamente, a partir de certo valor de 

temperatura, podendo gerar fratura frágil em níveis de tensão extremamente baixos. 

As tensões residuais de compressão podem diminuir à resistência à 

flambagem. A Figura 1.7, mostra um exemplo do efeito das tensões residuais na 
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resistência à flambagem de estruturas planas. No caso de flambagem por flexão em 

uma coluna, o efeito das tensões residuais não se faz presente na flambagem 

elástica, mas, sim, na flambagem segundo o regime elastoplástico (OKUMURA & 

TANIGUCHI, 1982). 

 

 
Figura 1.7 Efeito das tensões residuais na resistência à flambagem em chapas 

retangulares.(OKUMURA & TANIGUCHI, 1982, modificado). 
 

A determinação deste campo de tensões é essencial para o projeto de cordões 

de solda, bem como o planejamento de atividades de manutenção em fase 

operacional com o componente em uso.  

No que diz respeito à produção, o fator mais importante no planejamento e 

automatização de operações de soldagem é a previsão das distorções residuais, 

induzidas pelo processo de soldagem (Figura 1.8) porque influencia diretamente a 

sequência de execução das juntas.  

 
Figura 1.8 Exemplo de distorções em componentes soldados. 
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Desta forma a modelagem numérica é usada intensivamente para se planejar 

e/ou executar processos de soldagem.  

Vale lembrar que os resultados numéricos obtidos através da modelagem 

numérica, são uteis para a comparação com os resultados experimentais, cuja 

confiabilidade depende da magnitude de vários erros que podem ser cometidos, e 

da dificuldade causada pelo ao elevado grau de atenção que as operações 

experimentais requerem.  

Ressalta-se também, que as medições experimentais frequentemente são 

obtidas com ensaios destrutivos, que, algumas vezes inviabilizam técnica e/ou 

economicamente a operação de medição experimental. Além disso, é praticamente 

impossível obter dados experimentais de tensão residual no interior de um 

componente soldado, sem destruí-lo.  

Desta forma, percebe-se que a modelagem computacional pode ser um auxílio 

precioso para a indústria, porque possibilitaria um controle de qualidade menos 

oneroso, reduzindo o número de ensaios destrutivos e/ou não destrutivos que se 

precisaria realizar sobre o componente. Todavia, devido à complexidade dos 

fenômenos térmicos, mecânicos e metalúrgicos envolvidos, resulta bastante difícil 

realizar uma modelagem plena do processo, sendo este um fenômeno fortemente 

não linear e dependente de variações das propriedades do material em função da 

temperatura, que pode ser resolvido somente com um o uso maciço de recursos 

computacionais. 

A produção cientifica já forneceu vários resultados no que diz respeito à 

modelagem computacional de processo de soldagem quanto à previsão de tensões 

e deformações residuais. Foram desenvolvidos modelos com elementos finitos 

tridimensionais capazes de simular numericamente os fenômenos térmicos, 

mecânicos e metalúrgicos de vários tipos de juntas, de vários tipos de aço, e 

realizadas com vários tipos de processo de soldagem. No entanto, muitas vezes são 

relatadas discrepâncias significativas entre resultados de simulação numérica e 

resultados experimentais. Além disso, muitos desses resultados são obtidos com 

“softwares” muito específicos e onerosos, que impedem a difusão de um domínio de 

conhecimento da ferramenta computacional e do próprio processo de soldagem 

entre a maioria dos membros da comunidade cientifica e industrial. 

Considera-se interessante minimizar a dependência de programas específicos 

para previsão de tensões residuais e distorções de soldagem, de forma a se ter um 
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maior domínio e conhecimento sobre as etapas da modelagem, visando criar uma 

base de partida onde fundamentar sucessivos aperfeiçoamentos da modelagem 

numérica deste importante processo industrial. 

 

1.2 Objetivo Principal 
 

Neste contexto, no presente trabalho visa-se desenvolver um algoritmo para a 

previsão numérica das tensões e deformações residuais induzidas pelo processo de 

soldagem MAG em junta em “T” de filete e chapas de aço ASTM A36, através o 

software ANSYS versão 14 e validação experimental dos resultados através, 

medições simples de temperaturas e deslocamentos, e comparações qualitativas 

com os resultados experimentais de outras análises similares presentes na literatura. 

1.3 Objetivos secundários  
 

Além do objetivo principal mencionado, outros objetivos secundários podem ser 

relacionados: 

• Facilitar o alcance de objetivos didáticos com a ajuda da ferramenta 

computacional; 

• Registro do desenvolvimento da ferramenta computacional para futuro 

desenvolvimento de uma linha de pesquisa (Modelagem numérica de tensões 

e distorções residuais de soldagem) 
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
 

2.1 Tensões Residuais 
 

As tensões que permanecem num corpo quando não são aplicadas forças 

externa ou gradientes térmicos, são definidas tensões residuais. Foram classificados 

três tipo de tensões segundo Kandil et al.5 (2001): 

  
Tipo I - são aquelas que se desenvolvem no componente numa escala maior que o 

tamanho de grão do material;  

Tipo II - são aquelas que variam na escala de um grão individual. Podem existir em 

materiais de uma fase, devido à anisotropia no comportamento de cada grão, ou em 

materiais multifásicos, devido às diferentes propriedades das diferentes fases;  

Tipo III - são aquelas que existem dentro de um grão essencialmente como um 

resultado da presença de discordâncias e outros defeitos cristalinos.  

 

Na seguinte Figura 2.1 ilustra-se esquematicamente os três tipos de tensões 

residuais em um material bifásico. Nesta figura, observam-se as fases α e β 

distintas, além da variação das tensões residuais ao longo de um eixo x. Notam-se 

as tensões residuais dos tipos I, II e III, sendo σ
I 
a tensão residual do Tipo I ao longo 

do eixo x, σ
I

α 
a tensão residual do Tipo I na fase α, σ

I

β 
a tensão residual do Tipo I na 

fase β. Da mesma forma, estão indicadas as tensões residuais dos tipos II e III. 

(BEZERRA6,2006) 

                                            
5 KANDIL F.A. et al. A Review of Residual Stress Measurement Methods: A Guide to Technique 
Selection. NPL Materials Centre. UK : s.n., 2001. 
6 BEZERRA, A. Simulação numérica da soldagem com aplicação à caracterização do 
comportamento dinâmico de estruturas soldadas. Universidade Federal de Uberlândia. 
Uberlândia : s.n., 2006. Tese (Doutorado). 
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Figura 2.1 Desenho esquemático ilustrando os três tipos de tensões residuais.(BEZERRA, 2006)  

 

Essas tensões aparecem frequentemente em peças submetidas a diferentes 

processamentos térmicos ou mecânicos (fundição, soldagem, laminação, 

forjamento, usinagem, dobramento, têmpera, etc.) e representam um dos principais 

potenciais para diversos problemas como a formação de trincas, falta de 

estabilidade dimensional e uma maior tendência para a estrutura sofrer fratura frágil, 

diminuindo a vida útil do componente além de comprometer seu comportamento 

(MODENESI, 2012). 

Segundo Kandil et al. 2001, a origem das tensões residuais pode ser 

classificada da seguinte forma:  

Mecânica, quando peças submetidas a processo de manufatura sofrem 

deformações plásticas não uniformes.  

Térmica, em nível macroscópico quando as peças são submetidas a processo 

de aquecimento – resfriamento não uniforme. Tensões residuais podem ser geradas 

em nível microscópico, devido à diferença de coeficiente de dilatação térmica das 

varias fases envolvidas durante a manufatura e processamento. 

Físico-Química, quando as tensões residuais podem ser geradas por causa de 

mudança de volume provocada por transformação de fase, reações químicas e 

precipitação. Tratamento e recobrimentos superficiais podem desenvolver fortes 

gradientes de tensões residuais na camada superficial da peça. 
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2.2 Tensões Residuais Em Soldagem 
 

Durante a soldagem são induzidas na peça deformações plásticas com 

distribuição tal que são responsáveis pela geração de tensões residuais na peça 

soldada. Para apresentar este fenômeno usa-se um sistema de três barras de aço 

baixo carbono iguais unidas em suas extremidades com duas bases que podem ser 

consideradas rígidas. 

 

 

 
(a)                            (b) 

Figura 2.2 (a) Conjunto de barras unidas nas extremidades, (b) barra central sendo 
aquecidas.(MODENESI,2012) 

 

Aquecendo a barra n°2, até a uma temperatura inferior à Ty, onde se atingiria a 

tensão de escoamento, haverá somente deformações elásticas, como mostrado na 

Figura 2.3. Sucessivamente, aquecendo progressivamente a barra, superando a 

temperatura Ty, onde a tensão de escoamento é atingida, começa a se formar o 

campo de deformações plásticas e, em consequência disto, as tensões residuais, 

como mostrado na Figura 2.4. 
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Figura 2.3 Processo de aquecimento,até a temperatura inferior a Ty,e resfriamento da barra, com 

que tem-se somente deformação elástica. 
 

 
Figura 2.4 Processo de aquecimento, superando a temperatura Ty, e resfriamento da barra, com 

que começa a se formar o campo de deformação plástica. 
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No final do processo (2) de aquecimento-resfriamento, quando as barras estão 

em temperatura ambiente, a barra central terá sofrido deformação plástica, ou seja, 

encontra-se de comprimento menor a respeito das laterais. Sendo as barras unidas 

nas extremidades por bases rígidas, a barra central sofrerá uma deformação elástica 

para alcançar o comprimento das barras laterais, gerando-se uma tensão de tração 

na barra central e uma tensão de compressão nas barras laterais, como mostrado 

na Figura 2.5, onde, também, compara-se, esquematicamente, a distribuição de 

tensões residuais na montagem das barras com a esperada em uma solda. 
  

 

Figura 2.5 (a) Comparação entre as tensões residuais desenvolvidas na montagem de três barras, 
e (b) as tensões residuais longitudinais formadas ao longo da direção transversal (y) a uma solda de 

topo.(MODENESI,2012) 
 

Na Figura 2.6 é ilustrado o desenvolvimento de tensão residual longitudinal 

durante a soldagem de uma chapa. Observa-se que na seção AA’ não há ainda 

aporte de calor, portanto o gradiente térmico é nulo é não é desenvolvida nenhuma 

tensão. Na seção BB’ a tocha está transitando e injetando calor na zona em 

fundição, isto gera o aumento de temperatura e, portanto a expansão do material 

gerando tensões de compressão. No entanto na região mais afastada da poça de 

fusão estão sendo geradas tensões de tração. De fato, estas regiões sendo mais 

frias, tentam segurar a dilatação das zonas aquecidas. Na região aquecida, a tensão 

de compressão atinge mais rapidamente o valor da tensão de escoamento, porque 



27 
 

esta diminui com o aumento de temperatura. Desta forma são geradas deformações 

plásticas. Na poça de fusão o material está ainda no estado liquido, e em 

consequência, as tensões são nulas. Durante o processo de resfriamento e a 

solidificação da solda, o cordão tende a se contrair sendo impedido pelas zonas 

adjacentes. Desta forma na seção CC’ se geram tensões de tração no cordão e 

tensões de compressão nas regiões laterais. As tensões de tração no cordão 

geralmente atingem o valor da tensão de escoamento quando se completa o 

processo de resfriamento, como mostrado na seção DD’. 

 

Figura 2.6 Desenvolvimento de tensões residuais longitudinais durante a soldagem 
(MODENESI,2012) 

 

As tensões na direção longitudinal são geralmente mais significativas ou de 

maior magnitude que as tensões transversais ou de cisalhamento. Contudo vale 

ressaltar que quando a solda faz parte de um conjunto estrutural, as tensões 

residuais de reação se somam as tensões de origem térmica conforme mostrado na 

Figura 2.7. 
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Figura 2.7  Distribuição típica de tensões residuais em uma solda de topo. (a) Sistema de 

coordenadas e tensões. (b) Tensões longitudinais. (c) Tensões transversais (linha tracejada: 
distribuição de tensões quando a solda faz parte de uma estrutura e está sujeita a tensões de 

reação), (MODENESI, 2012). 
 

Outros tipos de junta com aquelas em “T” ou juntas de tubulação podem 

apresentar um campo de tensões mais complexo em função das forças de reação 

que se desenvolvem por causa da própria geometria do componente soldado. 

Assume relevância também a espessura da chapa do componente quando supera 

25 mm, provocando uma distribuição fortemente variável ao longo da espessura. 

Estruturas soldadas podem desenvolver estados de tensões residuais planos ou 

tridimensionais complexos que dificultam as deformações plásticas e torna a região 

soldada frágil, sujeita à formação de trincas quando o material é de baixa 
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ductilidade, ou quando a estrutura trabalha em ambiente agressivo e/ou com 

severas solicitações.  

“Em resumo, a distribuição de tensões residuais em um componente soldado é 

afetada por diversos fatores, incluindo as características do metal de base e da 

solda (à temperatura ambiente e as altas temperaturas), a geometria da junta 

soldada e a sua ligação com outros componentes e as condições de soldagem (e 

pela distribuição de temperaturas resultante na peça durante a soldagem)” 
(MODENESI, 2012). 

Além das tensões residuais o processo de soldagem gera também 

deslocamentos e rotações permanentes na peça. De forma geral segundo Radaj7 

2003, tensões residuais de alta magnitude ocorrem quando as distorções são 

restringidas, e baixas vice-versa (Figura 2.8). 

 

 
Figura 2.8 Relação física entre distorções e tensões residuais.(RADAJ,2003) 

 

Ainda segundo Radaj 2003, os quatros tipos básicos de deslocamentos para 

uma placa retangular com uma solda centrada estão mostrados na Figura 2.9. 

                                            
7 RADAJ, D. Heat Effects of Welding: Temperature Field, Residual Stress, Distortion. Berlin : 
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 1992. 
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Figura 2.9 Contrações longitudinal e transversal, e distorções angular e de flexão que ocorrem 

devido à soldagem (RADAJ,2003). 
 

2.3 Modelagem Matemática Dos Fenômenos Termomecânicos 
 

As equações que governam a soldagem abrangem fenômenos térmicos, 

mecânicos e metalúrgicos. No que diz respeito aos fenômenos termomecânicos, já 

foram formuladas equações diferençais com derivadas parciais, cuja solução 

praticamente é obtida via numérica, geralmente por meio do método elementos 

finitos (MEF). No entanto, para os fenômenos metalúrgicos o campo de pesquisa é 

bem aberto e há pouca implementação no MEF, como por exemplo, em algum 

software comercial (SISWELD, ABAQUS).  

A modelagem do fenômeno térmico pode ser fundamentada sobre o primeiro 

principio da termodinâmica, que afirma a conservação da energia, ou seja, a energia 

gerada em um volume deve ser igual a, energia armazenada e a energia que entra 

no volume. Aplicando este principio sobre um volume de controle ΔV elementar 

como mostrado na Figura 2.10: 
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Figura 2.10 Volume de controle elementar. 

 

Assumindo que, há isotropia, homogeneidade e não há transporte de matéria, 

pode-se escrever a seguinte equação: 

          



 xzqqyzqqzyxzyxTTCT yyxx

 ,,,  (2.
1) 

      zyxzyxqyxqzxqyzqyxqq zyxzz 


,,,  
 

Onde, q é Il fluxo de calor por unidade de área que flui através a superfície do 

volume V,  ,,, zyxq


 é o calor que se gera por unidade de volume,  é o tempo, 

C é o calor especifico e  a densidade. 

Eliminando os termos iguais e dividindo por ΔxΔyΔz na (2.1), obtem-se: 
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Lembrando que: 
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Substituindo a (2.3) na (2.2) obtêm-se: 

       

       


 ,,,,,, zyxqqzyxTTCT






  (2.4) 

Considerando a lei de Fourier, que relaciona o fluxo de calor à temperatura:    
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   ,,, zyxTTkq


  (2.5) 

 

Onde k é a condutividade térmica  e substituindo a (2.5) na (2.4) obtêm-se a 

seguinte:  
            

         


 ,,,),,,(,,, 2 zyxqzyxTTkzyxTTCT






  (2.6) 

 

Para o fenômeno mecânico, aplica-se o primeiro principio da dinâmica, ou seja, 

a soma de todos os momentos e todas as forças aplicadas sobre o volume 

elementar V é nula: 

 
Matematicamente pode-se escrever: 
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 (2.7) 

 

Onde, ui são os deslocamentos (i=1,2,3),   são as tensões, fi são as forças de 

volume. 

A relação constitutiva que relaciona a tensão às deformações formulada 

usando as constantes de Lamé é a seguinte: 
                    

   Rijijkkijij TT   232  (2.8) 
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onde, ij é o delta de Kronecker,  é a deformação,  e  as constantes de Lamé,  é 

o coeficiente de dilatação térmica, TR é a temperatura de referencia na qual a 

dilatação térmica é nula. 

A relação entre deslocamentos e deformação pode ser escrita da seguinte 

forma: 
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1  (2.9) 

 

Substituindo a (2.8) e a (2.9) na (2.7) e simplificando obtêm-se: 
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O termo   









ix
T 23  na equação (2.10) relaciona a (2.5) à (2.10), 

desta forma o campo de temperatura é calculado com a (2.6) e sucessivamente 

introduzido na (2.10) como carga térmica por meio do termo mencionado. Uma vez 

resolvido o campo dos deslocamentos, as deformações e as tensões são calculadas 

por meio de (2.9) e (2.8) respectivamente. 

2.4 Implementação do método dos elementos finitos 
 

Para a implementação do MEF precisa reescrever a (2.6) em forma explícita, 

que para um material homogêneo e isótropo é a seguinte: 
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Reescrevendo em forma de matriz, tem-se: 
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  (2.12) 

 

onde: 
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L é o vetor gradiente e D a matriz de condutividade térmica. 

Pode-se especificar a convecção sobre a superfície de contorno do volume em 

análise  da seguinte forma:  
                                     

    af
T TThq   (2.13) 

 

Onde:   é um versor normal à superfície, hf é o coeficiente de convecção, Ta é a 

temperatura do ar 

Reescrevendo a equação (2.5) na forma     TLDq  e substituindo na (2.13) 

esta pode ser escrita na seguinte forma, tendo-se multiplicado por   T : 

              
      TThTLD af

T   (2.14) 
 

Multiplicando a equação (2.12) para um incremento de temperatura virtual  T , 

e integrando no volume do elemento obtêm-se: 
      

      dVqTdVTLDLTdVTCT
VV

T

V











  (2.15) 

 

Observa-se que o termo na primeira integral a direita é a divergência do vetor 

 q , e que, então, esse termo pode ser reescrito da seguinte forma: 

         TLDTLDL T   (2.16) 

Aplicando a regra do produto à primeira integral à direita, o termo que inclui 

essa intergral pode ser reescrito da seguinte maneira:  

              
V

T

SV

T dVTLDTLdSqTdVTLDLT   
(2.17) 

 

Substituindo a (2.17) e a (2.14) na (2.15) obtêm-se a seguinte equação: 
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  (2.18) 

 

Considerando um elemento finito de volume E, pode-se escrever, para cada 

um deste, a seguinte relação: 
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T TNT    e  















E
T TNTT


   (2.19) 

 

onde: {TE} é o vetor das temperaturas nodais, {N} é o vetor das funções de forma 

Assumindo que: 
                                   

     ETBTL   (2.20) 
 

onde foi definida a seguinte matriz das derivadas das funções de formas: 

                             

     TNLB   (2.21) 
 

considerado que podemos escrever também a seguinte relação: 
                                       

   NTT T
E   (2.22) 

 

considerado que  ET ,  T
ET e 







 

ET , não variam no interior do volume investigado 

e, portanto podem ser trazidas fora da integral, substituindo as (2.19), (2.20) e (2.21) 

na (2.18) simplificando, obtêm-se: 
                         

            






 



dSNhTTdVBDBTdVNNC
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fAE
V

T
E

V
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S V

E
T

f 


  
(2.23) 

 

A equação (2.23) pode ser reescrita na forma compacta: 
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      EEE FTKTC 






 

 (2.24) 

 

onde:  

    
V

T dVNNCC      Matriz do calor especifico; 

          dSNNhdVBDBK T

S
f

V

T      Matriz da condutividade térmica; 

     dVNqdSNhTF
S V

fAE  


    Matriz da convenção e geração de 

calor. 

A equação (2.24) é relativa ao elemento E com o vetor {TE} que representa as 

temperaturas nodais incógnitas. Subdividindo-se o volume do corpo em uma 

quantidade N apropriada de elementos, podem ser escritas N equações do tipo 

(2.24) que constituem um sistema, que pode ser resolvido, por exemplo, com o 

método de Newton – Rapshon. 

Aplicando o principio dos trabalhos virtuais ao problema mecânico, ou seja, 

multiplicando à equação (2.10) para uma deformação virtual , e seguindo o mesmo 

procedimento visto para o problema térmico, obtêm-se a implementação do MEF 

para o fenômeno mecânico, o desenvolvimento matemático completo, encontra-se 

no ANSYS 148,(2013) as matrizes estruturais, quando existe somente carga térmica 

aplicada, é a seguinte: 
                 

    th
EE FuK   (2.25) 

 

Onde: 

      
V

T
E dVBEBK   Matriz de rigidez do elemento; 

      
V

thTth
E dVEBF    Vetor das cargas térmicas;  

                                            
8 ANSYS. Theory reference Manual. Versão 14, 2013. 
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EE  Matriz constitutiva elástica. 

Em caso de deformações plásticas a matriz [KE] deverá ser substituída pela 

matriz (COOK9, 2002): 

      
V

ep
T

t dVBEBK                                          (2.26) 

Onde: 

       

















 
PQIEEep    Matriz elástica plástica; 

  pWFF ,      Função escoamento; 

  


 dQdQ p










    Potencial plástico; 

    pT
p dW      Trabalho por encruamento isotrópico 

 
 

   




















































 Q

W
FQEF

EF

P
T

p

T

T

  

     

2.5 Formulação do fenômeno térmico da soldagem por arco elétrico 
 

Durante a soldagem, uma fonte elétrica fornece uma diferença de potencial U 

entre um eletrodo e uma peça. Desta forma, gera-se um arco elétrico, que por sua 

vez conduz uma corrente i.  O valor bruto da potencia gerada pela fonte é dado pelo 

produto dos dois parâmetros mencionados, porem a potencia útil capaz de aquecer 

a peça é menor por causa de perdas de calor devido a fenômenos de radiação e 

convenção que acontecem no eletrodo e no arco. A razão entre a potencia útil e a 

bruta é definida como eficiência do arco . Desta forma o aporte térmico fornecido à 

peça pode ser definido com a seguinte relação: 
                                

iUQ 


       (2.27) 

 

                                            
9 COOK, R. et al. Concepts and applications of Finite Element Analysis. 4th. s.l. : Wiley, 2002. 
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O valor da eficiência do arco, segundo Takács10, 2010 é 0,75 para eletrodo 

revestido, 0,9 para MIG/MAG e arco submerso, 0,8 para TIG. 

Para análise térmica no ANSYS será considerada a entalpia, cuja expressão 

pode ser escrita da seguinte forma: 
                                     

     dTTcTTH     (2.28) 

 

Derivando a (2.28) obtêm-se: 
                     

     TcT
dT

TdH
   e      




 





 TTcTTH  (2.29) 

 

Substituindo a (2.29) na (2.11) tem-se a equação diferencial que é usada no 

ANSYS, para solucionar o problema térmico, a saber: 
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 (2.30) 

 

Além das perdas por convecção avaliadas com a condição de contorno (2.13), 

são consideradas, também, as perdas por radiação, quantificadas considerando a 

seguinte relação: 
                              

 44
ar TTq    (2.31) 

 

Onde,    é a emissividade do corpo, cinza no caso do aço,   é a constante de 

Stefan-Boltzmann. 

 

2.6 Formulação do fenômeno mecânico da soldagem  
 

Além das deformações elásticas e térmicas, consideradas na formulação 

constitutiva que relaciona deformações e tensões expressa na (2.8), a soldagem 

implica também deformações plásticas e deformações devidas a transformações de 

                                            
10 TAKÁCS, G. Temperature Controlled Welding Simulation. Saarbrucken, : VDM Verlag, 2010. 
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fase. Estas últimas geralmente em aço de baixo carbono são desprezíveis (DEAN 

DENG et al.11, 2006). 

No que diz respeito às deformações plásticas, a maioria das relações 

constitutivas do modelo elástico-plástico presentes na literatura fundamentam-se 

sobre três funções/regras deduzidas por meio do postulado de Drucker12 (1960), a 

saber: 

 A função de escoamento que define a superfície, que separa o domínio elástico 

do domínio plástico, no espaço das tensões; 

 A regra do encruamento que define em que forma se modifica a superfície de 

escoamento em função das deformações plásticas. 

 A regra do escoamento que define a direção do incremento deformações 

plásticas; 

A função de escoamento no caso de materiais metálicos é definida pelo critério 

de Von Mises: 
                       
0 eVMef   (2.32) 

 

onde: fe é a função de escoamento, e  é a tensão de escoamento, VM  é a tensão 

equivalente de Von Mises. 

A tensão equivalente é definida da seguinte forma: 
                 

      2
13

2
32

2
212

1  VM  (2.33) 

 

Onde: i com i=1,2,3 são as tensões principais ortogonais. 

Desta forma o escoamento será atingido quando:                            
     

0 eVMef   (2.34) 
 

A superfície relativa à equação (2.33) está apresentada na Figura 2.11 e 

chama-se superfície de escoamento: 
                                            
11 DENG DEAN, MURAKAWA HIDEKAZU. Prediction of welding residual stress in multi-pass 
butt-welded modified 9Cr–1Mo steel pipe considering phase transformation effects. 
Computational Materials Science. 37, 2006, pp. 209–219. 
12 DRUCKER, D.C. Plasticity in structural mechanics. New York: Pergamon, Macmillan, 331-350. 
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Figura 2.11 Critério de escoamento de Von Mises no espaço das tensões principais. 
 

A tensão equivalente será sempre menor que o escoamento do material, já 

que, quando este atinge o escoamento, logo surge um campo de deformações 

plásticas, levando então a tensão para o novo limite de escoamento (ANSYS 14). 

Segundo Bezerra, 2004, para a soldagem sugere-se o uso de curva tensão-

deformação com encruamento isotrópico ou cinemático conforme seguintes 

modelos: 

 
Figura 2.12 Curvas tensões – deformações totais. (ANSYS 14) 

 

A regra do encruamento descreve a mudança da superfície do limite elástico 

com o progressivo escoamento do material, de tal maneira que as condições (por 

exemplo, o estado tensional) para o sucessivo escoamento podem ser 

estabelecidas. No modelo de encruamento isotrópico a superfície de escoamento 

permanece centrada na sua origem inicial e aumenta o tamanho na medida em que 
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a deformação plástica é incrementada, este modelo é adapto para materiais com 

comportamento plástico isotrópico [Figura 2.13 (a)]. No modelo de encruamento 

cinemático a superfície de escoamento mantém o tamanho original, mas se desloca 

no espaço das tensões na medida o escoamento prossegue [Figura 2.13 (b)]. 

O modelo de encruamento isotrópico representa adequadamente um 

carregamento monotônico, o qual faz analogia à soldagem de um único passe. Já o 

encruamento cinemático associado ao encruamento isotrópico, é normalmente 

utilizado para representar soldagem multipasse (MURTHY13 et al., 1996). 

 
Figura 2.13 Superfície de escoamento. (ANSYS 14) 

 

A regra do escoamento define o incremento de deformações e a direção de 

translação da superfície de escoamento quando o corpo sofre deformações 

plásticas, é definida pela seguinte equação: 
                                  







 e
pp

fd  (2.35) 

 

Onde p é definido como o multiplicador plástico e é obtido com a equação de 

consistência dfe=0. 

2.7 Modelagem da fonte de calor 
 

De açordo com Takács (2010), a modelagem apropriada da fonte de calor é 

essencial para alcançar resultados confiáveis. A confiabilidade do modelo depende 
                                            
13 MURTHY, Y.V. et al.Thermo-Elastic-Plastic Formulations. 1, 1996, Computers and Structures, 
Vol. 60, pp. 131-154. 
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da precisão dos parâmetros obtidos experimentalmente, numericamente ou 

empiricamente. O critério fundamental para definir os parâmetros da fonte de calor é 

o tamanho da zona de fusão como mostrado na Figura 2.14. 

 
Figura 2.14 Macroestrutura esquemática da seção transversal de uma junta soldada e sua relação 

com as temperaturas de pico. A – Zona Fundida, B – Zona Termicamente Afetada e C – Metal de 
Base. (MODENESI, 2012) 

 

Seguem alguns tipos de modelos de fonte de calor retirados da literatura 

partindo da o mais simples até o mais complexo: 

2.7.1 Modelo concentrada – Modelo de Rosenthal 
 

Rosenthal aplicou a equação de Fourier (2.5) como fonte de calor móvel ao 

longo de uma linha ou aplicada em um ponto do componente, em 1941. Todavia, os 

resultados experimentais não eram coerentes com os valores numéricos obtidos na 

região próxima à zona de fusão, ou em outras palavras, o modelo de fonte de calor 

concentrado fornece valores numéricos confiáveis na região da peça onde a 

temperatura não supera de 20% a temperatura de amolecimento do material.  

2.7.2 Modelo a distribuição Gaussiana – Modelo de Pavelic 
 

Pavelic foi o primeiro em considerar, em 1969, uma distribuição Gaussiana com 

a forma de disco sobre a superfície da peça, cuja expressão matemática é da 

seguinte forma:                                                    
2

0
cr

RR eqq   (2.36) 
 

onde: qr é o fluxo de calor radial [Wm-2], qR0  é o fluxo máximo no centro da fonte de 

calor [Wm-2], c  é o coeficiente de concentração, r  distância radial do centro da fonte 

de calor [m] 
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Figura 2.15 Distribuição Gaussiana no modelo de Pavelic 

 

O modelo de Pavelic forneceu resultados numéricos mais precisos do que de 

Rosenthal na zona de fusão, porém ainda não apresentou corretamente os efeitos 

dos gases sobre a poça de fusão. Os jatos dos gases no arco e suas redondezas 

quebram a poça de fusão criando crateras. Desta forma, para superar este problema 

foi necessário o uso de modelo tridimensional de fonte de calor (TAKÁCS, 2010). 

2.7.3 Modelo hemisférico 
 

Embora o modelo de Pavelic seja suficiente para casos em que a penetração e 

o calor são superficiais, há situações em que o arco envolve zonas mais profundas 

da peça a distribuição hemisférica Gaussiana da densidade de potencia fornece 

resultados mais realísticos. A saber, a expressão matemática da densidade de 

potencia: 
                                       

  2

2

2

2

2

2 333

3

36,, c
z

c
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c
x

eee
C

Qyxq





  (2.37) 

 

onde: q(x,y,) é a densidade de potencia [Wm-2], (x,y,) Coordenadas relativas da 

fonte de calor [m], Q  Potencia Térmica [W], c  é o raio característico do fluxo de 

calor [m] 

O modelo hemisférico se adapta satisfatoriamente à soldagem por arco, 

todavia a forma real da poça de fusão não é esférica. O modelo elíptico se aproxima 

melhor à forma da poça de fusão. 
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2.7.4 Modelo elipsoidal 
 

A forma real da poça de fusão se aproxima à de um elipsoide. Neste sentido o 

modelo elipsoidal é uma forma melhorada do modelo hemisférico, de fato 

considerando a coordenada relativa em função da velocidade de soldagem e do 

tempo da seguinte forma: 
                         

 tTvz   (2.38) 
 

onde: z  coordenada global longitudinal da fonte de calor [m], v é a velocidade de 

soldagem [ms-1], T   é o tempo total de soldagem [s], t é o instante de tempo [s]. 

Substituindo a (2.38) na (2.37) e considerando que a, b, c são os eixos do 

elipsoide, obtêm-se a expressão da fonte de calor elipsoidal: 

 
  
2

2

2

2

2

2 33336,,, c
tTvz

b
y

a
x

eee
abc

Qtzyxq





 
                  (2.39) 

 

 

2.7.5 Modelo duplo elipsoide de Goldak 
 

O modelo hemisférico apresenta um gradiente de temperatura longitudinal a 

direção de soldagem ainda não realístico. Experimentalmente, foi observado que o 

gradiente, na região anterior da poça de fusão, num dato instante, não era tão 

elevado, no entanto na parte posterior tinha uma magnitude menor. Desta forma 

Goldak e colegas dividiram o elipsoide em duas partes para puder apresentar esta 

não-simetria do gradiente de temperatura ao longo da direção de soldagem, 

sugerindo as seguintes equações: 
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onde: qf  é o fluxo de calor no elipsoide frontal  [Wm-2], qt é o fluxo de calor no 

elipsoide traseiro [Wm-2], ff, ft  são os parâmetros de divisão da potencia térmica , 

a,b,c,c1 são os parâmetros geométricos do elipsoide [m]. 
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Figura 2.16 Modelo da fonte de calor duplo elipsoide. 
 

2.8 Simulação da soldagem com o mef 
 

A maioria dos softwares existentes de cálculo usa o MEF para a solução 

numérica de uma vasta gama de fenômenos físicos. A técnica das diferenças finitas 

também pode ser usada, sendo considerada um dos métodos mais simples (VIEIRA 

Jr.14,2003). A soldagem que abrange fenômenos térmicos, mecânicos e 

metalúrgicos pode ser eficazmente analisada por meio destes softwares. Como 

antecipado anteriormente, neste trabalho não será abordada a análise dos 

fenômenos metalúrgicos. Normalmente, para o estudo do processo de soldagem é 

utilizada uma análise termomecânica desacoplada. Desta forma realizam-se duas 

análises em sequência. Primeiro é desenvolvida uma análise térmica transiente, que 

possibilita solucionar e armazenar a história do campo de temperatura num arquivo 

e sucessivamente se efetiva uma análise estática estrutural, onde as temperaturas 

obtidas em cada instante na análise anterior são aplicadas aos nós do modelo 

estrutural para solucionar o campo de deslocamentos em cada instante, conforme 

apresentado na seguinte Figura 2.17: 

 
Figura 2.17 Fluxograma da solução termomecânica desacoplada (UEDA et al, 2012). 

 

                                            
14 VIEIRA, A.B. JR. Identificação de Tensões em Placas Retangulares a partir de Respostas 
Vibratórias, com aplicação a Tensões Residuais de Soldagem. Faculdade de Engenharia 
Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia. 2003. Tese de Doutorado. 
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O desacoplamento das duas análises é possível porque a influência da 

variação do campo de tensões sobre o campo de temperatura é desprezível e, 

portanto não é necessário conhecer o estado tensional e de deformação no instante 

antecedente ao instante em que está sendo solucionado o campo de temperatura. 

Esta abordagem é uma aproximação de um fenômeno físico complexo, porque as 

propriedades térmicas do material variam em função da velocidade de resfriamento 

e, portanto o valor destas propriedades num instante antecedente irá influir o campo 

de temperatura do instante atual. Para conhecer o valor das propriedades do 

material seria necessário, então, solucionar o estado de tensões e deformações 

antes de prosseguir na solução do campo de temperatura (FROSI15, 2009). O 

ANSYS possibilita a efetivação da análise termomecânica acoplada, ou seja, o 

campo de temperatura é resolvido no instante atual e o campo de temperatura 

obtido é aplicado ao modelo estrutural para realizar no mesmo instante uma análise  

estrutural. O campo de tensões e deformações é sucessivamente usado para a 

atualização das propriedades do material para resolver o campo térmico do instante 

sucessivo. Neste trabalho, realizou-se uma análise desacoplada para se ter um 

controle maior sobre o processo de soldagem. 

Então partindo da análise térmica, evidencia-se que a escolha da malha do 

modelo é um fator crítico. De fato por causa dos elevados gradientes de temperatura 

que ocorrem na soldagem na zona do cordão, é preciso realizar uma malha bastante 

refinada e adotar um passo de tempo de tamanho suficiente para se obter resultados 

mais acurados,segundo, o limite superior do intervalo de tempo deve ser (UEDA16 et 

al, 2012): 

 

2

2 







h

k
ct 

                                                     (2.42) 

Onde h é a dimensão de dois elementos [m]. 

No que diz respeito à modelagem, a depender da geometria e da simetria a 

análise pode ser resolvida como um problema unidimensional, bidimensional ou 

tridimensional., A seguir se fornecem alguns exemplos sobre a eficácia do tipo de 

modelagem a ser usada. Para uma chapa fina soldada de topo, é suficiente a 

modelagem bidimensional porque a tensão ao longo da espessura pode ser 
                                            
15 FROSI, P. Simulazione mediante modelli FEM di saldature TIG e LASER in lega INCONEL 625. 
Facoltá de Ingegneria, Universitá degli Studi di Roma "Tor Vergata". Roma : s.n., 2009. Dottorato. 
16 UEDA, Yukio et al. Welding Deformation and Residual Stress Prevention. Waltham : Elsevier, 
2012. 
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negligenciada. Da mesma forma, para a modelagem de uma solda de filete de uma 

chapa grossa, pode ser aplicado o modelo bidimensional à seção transversal, 

porque a deformação induzida ao longo do filete é de baixíssima magnitude. 

Similarmente, a solda multipasse de topo de uma tubulação pode ser modelada 

bidimensionalmente, na seção axial do tubo, porque a tensão varia pouco ao longo 

da circunferência. No entanto, se o tubo é soldado de forma inclinada sobre uma 

chapa é necessária uma análise tridimensional. Se uma chapa fina forma uma 

estrutura complexa, como mostrado na Figura 2.18, ela poderia ser modelada com 

elementos de cascas, porque, neste caso, o campo de deformação é tridimensional 

e o de tensão é bidimensional (UEDA et al, 2012). 

 

 
Figura 2.18 Chapa fina com geometria complexa (UEDA et al, 2012).  

 

Em relação à análise estrutural, pode-se dizer que é mais complexa e 

demorada que a análise térmica. Isto é consequência dos elementos estruturais 

possuírem um número de graus de liberdade maior, e da forte não linearidade 

geométrica do material, além da dependência das propriedades da temperatura. Por 

causa dos baixos valores que assumem as propriedades mecânicas do material, em 

altas temperaturas, pode-se gerar instabilidade numérica e a consequente não 

convergência do sistema de equações não lineares. Adota-se o uso de temperatura 

de corte acima da qual a historia do material é removida do elemento (RADAJ, 

2003). Geralmente a malha de elementos usada na análise térmica é a mesma que 

na análise estrutural. O ANSYS, por exemplo, disponibiliza elementos conjugados 

entre si, como no caso da análise termomecânica, o SOLID70 é conjugado com o 



48 
 

SOLID 185, onde os dois tipos de elementos têm diferentes graus de liberdade, em 

gênero e numero, e funções de interpolação (DEPRADEUX17, 2004). 

 

2.9 Método das “inherent strains” 
 

A medição das tensões residuais pode ser feita com métodos convencionais 

como raios X, gamagrafia, furo cego, etc. Todavia, os métodos mencionados, 

possibilitam a medição de tensões residuais na superfície do corpo ou no máximo 

até uma limitada profundidade, mas não permitem a medição no interior do 

componente. Segundo os autores podem ser usados dois métodos. O primeiro é o 

método do relaxamento, que consiste em cortar repetidas vezes o componente 

soldado e medir as tensões relaxadas em cada passo. Assume-se que a soma 

destas tensões sejam as tensões residuais. Salienta-se que este método é aplicável 

apenas para casos em que o componente pode ser cortado (UEDA et al, 2012). 

Outro é o método das Deformações Inerentes - “Inherent strains”, em que, no caso 

da soldagem, o termo entre aspas, são as deformações plásticas residuais induzidas 

pelo processo de soldagem (CHEN JU-MEI18 et al 2002),. Este método é constituído 

por quatro fases, na primeira o componente soldado é cortado de forma tal que o 

campo de tensões seja plano, na segunda, medem-se as deformações residuais 

elásticas, com o método direto ou do relaxamento; e na terceira, calculam-se as 

“Inherent strains” em todos os pontos do componente, através da análise inversa em 

função das deformações residuais elásticas medidas. Na quarta e ultima fase, 

realiza-se uma análise numérica elástica linear, onde o campo de “Inherent strains”, 

estimado anteriormente, é aplicado como carga inicial sobre o modelo MEF do 

componente, com estado tensional nulo, e finalmente se obtém o campo de tensões 

residuais. Ressalta-se que este método pode ser usado para estimar o campo de 

tensões e deformações residuais de estruturas complexas, uma vez que seja 

conhecido o campo de “Inherent strains” para tipos simples de junta soldadas, que 

por sua vez pode ser obtido por meio de ensaios, análises teóricas ou numéricas. A 

                                            
17 DEPRADEUX, L. Simulation Numerique du Soudage – Acier 316L – Validation sur Cas Tests 
de Complexite Croissante. Ecole Doctorale des Sciences de L’Ingenieur de Lyon, L’Institut National 
des Sciences Appliquees de Lyon. 2004. Doutorado. 
18 CHEN, Jun-mei et al. Prediction of Welding Deformation With Inherent Strain Method Based 
On FEM. <http://www.ansys.com/> acessado em 15 de Junho de 2014. 
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formulação matemática dos “Inherent strains” pode ser feita da seguinte forma 

(UEDA et al,2012): 

                                       

        **  HEE e   (2.43) 

 

onde: e é a deformação elástica, * é a “Inherent strain”, [H*] é a Matriz de resposta 

elástica   

Para a definição da matriz [H*], observou-se que podem existir deformações 

residuais que não produzem estado tensional, como o caso de três barras 

engastadas nos dois lados, rigidamente ligadas, com um extremo fixo e outro móvel, 

quando submetidas ao mesmo incremento de temperatura, Figura 2.19. Então se 

reconheceu que as tensões residuais, são geradas somente pela diferença entre as 

“Inherent strain” como evidenciado no caso das três barras, e o valor de referência é 

arbitrário. No caso mostrado esse valor foi 휺ퟑ∗ = ퟎ,  

 

 
Figura 2.19 Deslocamento do corpo rígido devido ao incremento de “Inherent strains” (UEDA et 

al,2012). 
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Figura 2.20 “Inherent Strains” Efetivas (UEDA et al,2012): 
 

As “Inherent Strain” podem ser calculadas a partir da seguinte equação, 

considerando os erros ocorridos na medição (FROSI, 2009):                                          

      rH i
e
m  **   (2.44) 

 

onde: {i
*} é a valor mais provável dos “Inherent Strain”, {m

e} são as deformações 

elásticas obtidas experimentalmente, {r} é o resíduo. 

Aplicando a condição de minimização da soma dos quadrados dos resíduos {r} 

à equação (2.44) obtêm-se: 
                   

          e
m

TT
i HHH  *

1
***


  (2.45) 

 

Os valores mais prováveis obtidos dos “Inherent Strain” podem ser substituídos 

na (2.44) para calcular os valores mais prováveis das tensões residuais. 

De forma geral, para calcular os componentes da matriz [H*], dados um 

numero q de “Inherent Strain” e medidas as tensões de relaxamento elásticas em m 

pontos, a equação (2.44) com {r}={0}, pode ser escrita da seguinte forma: 
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Colocando {*}=[1 0 0 . . 0]T, as deformações elásticas {e} causadas nos 

pontos de medidas são: 
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 (2.47) 

 

A (2.47) corresponde à primeira coluna da [H*]. Desta forma, as restantes 

colunas podem ser determinadas colocando-se as seguintes condições: 

   T0.001*
1   

   T0.010*
2   

   Tq 1.000*   

 

Nos problemas práticos precisa-se de um número de medição m de tensões 

elásticas iguais ou maior dos numero q de “Inherent strains” incógnitas (UEDA et al, 

2012). 

Os autores classificam três casos: 

 Quando m=q, [H*] é uma matriz quadrada e as q incógnitas podem ser obtidas 

pela resolução do sistema de equações (2.45); 

 Quando mq, podem ser obtidos os valores mais prováveis das incógnitas por 

meio da análise  de confiança. 

  Quando m<q, precisa-se incrementar o número de pontos de medição das 

tensões elásticas. 
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Apresenta-se um método pratico para a determinação dos “Inherent strain”, 

com o programa ANSYS, relacionando estas deformações ao aporte térmico Q da 

seguinte forma (CHEN et al, 2002): 
                             

QKWx    e  QW y    (2.48) 

 

Onde: 

Wx é a volume de “Inherent Strain” longitudinais por unidade de comprimento 

Wy é a volume de “Inherent Strain” transversais por unidade de comprimento 

                                    

  


CK 335,0255,0       
 C1255,0   (2.49) 

 

Desta forma, é possível definir as “Inherent Strain” longitudinais ∗  e as 

transversais ∗ , a saber: 

                              

 
i

x
x F

W*            
i

y
y F

W*  (2.50) 

 

Onde 퐹  é a área onde as deformações estão distribuídas. Geralmente, 

assume-se que as deformações longitudinais e transversais são distribuídas em uma 

área 2푎 푥 ℎ  conforme Figura 2.21. 

 
Figura 2.21 Área de distribuição das tensões residuais (CHEN et al, 2002). 

 

Uma vez obtidas as deformações, elas são aplicadas como condição de 

contorno na área em que estão distribuídas e se realiza uma análise  numérica 

elástica para se calcular tensões e deformações em uma estrutura maior e mais 

complexa. O método foi aplicado numa junta a “T” de filete, mostrada na Figura 2.22. 
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Figura 2.22 Seção transversal da junta em “T” (mm) (CHEN et al, 2002).  

 

Foi feita uma comparação entre os valores obtidos pelo método apresentado e 

os calculados por meio de formulas analíticas simples de “Inherent Strain”. Como 

pode ser visto na Tabela 2-1,observou-se boa concordância entre os valores 

numéricos e analítico. Conclui-se que o método pode ser implementado no 

programa ANSYS que, por sua vez, pode ser usado para a previsão das 

deformações por meio dos “Inherent Strain” (Figura 2.23).  

 

 

 
Tabela 2-1 deformações induzidas pela soldagem na junta em “T” 

 

Método usado 
Flecha 

(mm) 

Contração longitudinal 

Δl (mm) 

Contração Transversal 

Δb (mm) 
Método proposto 0,68 0,31 0,058 

Formulas simples 0,65 0,33 0,057 
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Figura 2.23 isovalores de deformação vertical induzidos pela soldagem na junta a “T” (CHEN et al, 

2002). 
 

2.10 Estratégias de eficiência computacional 
 

O tempo computacional necessário para realizar análises termomecânicas não 

lineares tridimensionais é muito grande e pode prejudicar a viabilidade deste tipo de 

análise. De acordo com Lundback19 (2003), a melhor forma para reduzir o gasto 

computacional é efetivar análises bidimensionais. A adoção desta estratégia 

depende da finalidade da análise. No caso em que se precisa de resultados 

detalhados na região do cordão é necessário usar um modelo 3D. Todavia, a 

informática oferece varias estratégias para se reduzir o gasto computacional. Desta 

forma, segue uma breve descrição de algumas estratégias empregáveis na 

modelagem numérica da soldagem que possibilitam um bom ganho computacional. 

A malha adaptativa muda a densidade dos elementos em função de um critério, 

que pode ser, por exemplo, a temperatura ou o gradiente de tensões. Quando o 

critério é alcançado para o elemento, por exemplo, atinge-se um gradiente de 

temperatura maior que o estabelecido no critério e o elemento é dividido em 

elementos menores. Devido a esta ação se geram nós flutuantes que precisa ser 

vinculados. Todavia, é necessário que os elementos criados sejam posteriormente 

reunidos aos elementos que os geraram para não aumentar o numero de elementos 

do modelo. 

O uso combinado de elementos de casca com elementos sólidos também 

fornece ótimo resultados, porque reduz o número de nós. Com os elementos sólidos 

consegue-se modelar eficazmente as regiões do cordão de solda, sujeitas a 

                                            
19 LUNDBACK, A. Finite Element Modellling and Simulation of Welding of Aerospace 
Components. Applied Physics and Machanical Engineeering, Lulea University of Technology. Lulea, 
Sweden : s.n., 2003. PHd. 
 



55 
 

gradientes térmicos de grande magnitude e com os elementos de casca, as regiões 

mais afastadas. 

A técnica da subestruturação consiste em condensar uma parte da malha do 

modelo em um superelemento com que se efetiva uma análise elástica linear, 

tratando a restante parte do modelo com uma análise  não linear. A rigidez do 

superelemento derivante da solução da análise elástica executada é aplicada como 

condição de contorno sobre a restante parte do modelo. Desta forma, no caso de 

componente soldado, as regiões mais afastadas do cordão podem constituir o 

superelemento mencionado, tendo-se cuidado em não incluir zonas de 

comportamento não linear, porque o super elemento só consegue lidar com 

elasticidade linear. Além do ganho computacional, a memória também será aliviada, 

porque a matriz de rigidez do super elemento terá um número de elementos não 

nulo menor.  

A técnica “Birth & Death” permite ativar ou desativar um elemento quando for 

preciso. Por exemplo, atribuem-se valores muitos baixos ás propriedades físicas 

(modulo de elasticidade, condutividade térmica, etc.) do material definido para o 

elemento, isto é feito automaticamente pelo programa quando o usuário desativa o 

elemento. Desta forma se consegue economizar tempo computacional, porque os 

elementos desativados, ainda que façam parte da geometria, não participam da 

análise. Quando o elemento é ativado, o programa automaticamente atribui ao 

elemento, as propriedades físicas declaradas pelo usuário. 

Para concluir, apresenta-se a ultima estratégia proposta por Frosi, (2009) onde 

o número de nós é reduzido usando malha com densidade de elementos menor nas 

regiões mais afastadas do cordão de solda. A união das regiões com densidade de 

malha diferente foi realizada por meio de elementos de contato disponíveis em 

ANSYS, CONTA173 e TARGE170, aplicados sobre as superfícies de interface, 

com a opção MPC (Multipoint constraint) (Figura 2.24). 

 
Figura 2.24 Malha com elementos de contato (a) – Malha regular (b). (FROSI, 2009) 
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3 REVISÃO BIBLIOGRAFICA DA MODELAGEM DA SOLDAGEM DE JUNTA 
EM “T” 

 

Um dos primeiros trabalhos sobre junta em “T” de filete foi realizado por Ma 

Ning-Xu20 et al, (1995). Os autores efetivaram uma análise termomecânica 

tridimensional, seguida da uma análise bidimensional no plano da seção transversal 

da peça, em várias configurações geométricas e de vínculos, com passe único e 

múltiplo, com filetes soldados simultaneamente e em sequência. Assumiu-se que o 

metal base e de solda tiveram as mesmas propriedades de um aço de baixo carbono 

e alta resistência (Mild Steel), a eficiência do arco =0,6 e o aporte térmico efetivo 

Q=840 J/mm. Usou-se, no modelo 3D como no modelo 2D uma malha refinada na 

região do cordão. Os elementos foram distintos em três tipos: ao primeiro tipo 

pertenciam os elementos que iam existir somente após a soldagem, ao segundo 

tipo, os elementos cuja temperatura máxima durante o ciclo de soldagem seria 

superior à temperatura de amolecimento mecânico (800°C),e portanto, quanto a 

temperatura seria maior desta, a deformação plástica e a tensão do elemento iam 

ser igualadas a zero. Ao terceiro tipo pertenciam os elementos do metal de base, 

que durante o ciclo de soldagem iriam atingir uma baixa temperatura. Embora não 

foi mencionado se a análise foi desacoplada ou não, não tenha sido apresentada a 

análise térmica, nem tampouco foi evidenciada a modelagem da fonte de calor, 

ressalta-se que os resultados foram interessantes, e vale a pena apresenta-los, a 

saber: 

 Os resultados numéricos do modelo bidimensional foram coerentes com modelo 

3D na seção transversal da peça; 

 Não houve diferença significativa entre a soldagem monopasse e multipasse; 

 A sequência de soldagem dos filetes influenciou levemente sobre a distribuição 

de tensões residuais, exceto na região próxima ao primeiro filete soldado; 

 Uma forte tensão residual transversal de tração foi gerada na base do filete; 

 A tensão residual transversal máxima na proximidade da base do filete é maior 

na solda multipasse que na monopasse, sendo principalmente induzida pelos 

dois passes próximos à base do filete; 

                                            
20 MA, NING-XU et al. FEM Analysis of 3-D Welding Residual Stresses and Angular Distortion in 
T-type Fillet Welds. JWRI. n°2, 1995, Vol. 24. 
 



57 
 

 Incrementando a penetração ou o aporte de calor, a tensão residual transversal 

de tração, na proximidade da base do filete, diminui; 

 Incrementando a espessura da mesa, a tensão residual transversal de tração, na 

proximidade da base do filete, aumenta; 

 Em condições vinculadas, a tensão residual transversal de tração, na 

proximidade da base do filete, pode ser reduzida, com a remoção dos vínculos; 

 A sequência de soldagem dos filetes tem forte influencia sobre a distorção 

angular da alma, e pouca naquela da mesa. 

Apresentam-se umas figuras (Figura 3.1-a e Figura 3.1-b) para facilitar a 

compreensão dos assuntos apresentados: 

 

 

Figura 3.1 (a) Tensões residuais ao longo da direção de soldagem, (b) comparação das tensões 
residuais na seção transversal entre o modelo 3D e 2D, (NING-XU et al, 1995). 

 

Michaleris P.21 et al (1996), realizaram uma análise  termomecânica 

bidimensional com o ABAQUS para o estudo de flambagem de painéis de estruturas 

navais. Usou-se uma análise desacoplada, a fonte de calor foi modelada como duplo 

elipsoide. Foram incluídas as perdas por radiação e convecção e a condutividade 

térmica foi incrementada artificialmente para temperatura superior à de 

amolecimento do material para considerar os efeitos convectivos da condução de 

calor da poça de fusão. Para análise estrutural foi usada a mesma malha e para o 

material foi usado o modelo elástico–plástico com encruamento cinemático. Os 

fenômenos metalúrgicos foram negligenciados. Os resultados numéricos e 

experimentais estão apresentados na Figura 3.2. 

 
                                            
21 MICHALERIS, P. et al. Prediction of Welding Distortion. Chicago, USA : s.n., 1996. 
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Figura 3.2 Comparação entre resultados numéricos e experimentais da tensão longitudinal. 
(MICHALERIS P. et al 1996) 

 

  Tso-Liang Teng22 et al., 2001, usaram a análise  termomecânica desacoplada. 

Não foi levada em conta a influencia das transformações de fase por falta de 

informações sobre o material que foi modelado segundo o critério de Von Mises. 

Para o material de adição foi usada a técnica “Birth and Death”. Assumi-se que os 

filetes seriam realizados simultaneamente. A malha foi refinada na zona de 

soldagem. Foi realizado um refinamento da malha, mas os resultados não mudaram 

significativamente. Foi analisado o efeito da espessura da mesa, da penetração da 

solda e dos vínculos sobre o corpo de prova. Conclui-se que: quanto maior a 

espessura da mesa, maiores serão a tensões residuais, quanto maior a penetração, 

menores as tensões. A aplicação de vínculos também tem um efeito amenizador 

sobre as ditas tensões. 

Aihui Wu23 et al 2003, usaram o ANSYS para realizar uma análise  

bidimensional. O material foi modelado com encruamento cinemático. 

Diferentemente dos autores anteriores, modelaram o contato da alma com a mesa 

conforme a Figura 3.3 e a fonte de calor em duas parcelas, uma carga superficial 

aplicada à superfície do metal de adição e nas superfícies mais próximas ao filete do 

metal de base, e uma carga de volume aplicada ao metal de adição. 

                                            
22 TENG, T. et al. Analisys of residual stresses and distorsion in T-joint fillet weld. International 
Journal of Pressure Vessels and Piping. 2001, 28, pp. 523-538. 
23 WU, A. et al. Finite Element Prediction of Residual Stresses in a Fillet Welded T-Joint. School 
of Engineering Science, University of Southampton, UK. Pine Mountain : s.n., 2002. 
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Figura 3.3 Modelagem da interface da alma com a mesa (AIHUI WU et al 2003). 

 

Asle Zaeem24 et al (2007), analisaram uma junta em “T” em alumínio, usando o 

modelo constitutivo elástico – plástico – viscoso de Anand. Os autores consideraram 

os resultados satisfatórios e ressaltaram o incremento de rapidez que o modelo 

mencionado proporcionou à análise. 

Dean Deng25 et al. (2007),estudaram a distorção angular e a contração 

transversal com um análise tridimensional. Foram realizados dois corpos de provas 

com espessura da mesa diferente. Para a medição das distorções, foi usado o 

método fotográfico 3D. Os resultados numéricos foram validados pelos 

experimentais e conclui-se que: a espessura da mesa influencia as distorções 

angulares e a contração lateral. Quanto maior for a espessura menores serão a 

distorção angular e a contração. Justificou-se este fenômeno com o elevado 

gradiente que surge na espessura do flange. Foi mencionado que a relação entre a 

espessura da mesa e da alma poderia influenciar as distorções, mas a análise não 

foi realizada.  

Dean Deng26 et al. (2007), analisaram as deformações  de uma estrutura 

realizada com chapa e enrijecida com barras chatas conforme Figura 3.4: 

 

                                            
24 ASLE ZAEM, M. et al. Prediction of welding buckling distortion in a thin wall aluminum T joint. 
Computational Materials Science. 2007, Vol. 38, pp. 588-594. 
25 DENG, D. et al. Determination of welding deformation in fillet-welded joint by means of 
numerical simulation and comparison with experimental measurements. Journal of Materials 
Processing Technology. 183, 2007, pp. 219–225. 
26 DENG, D. et al. Numerical simulation of welding distortion in large structures. Comput. 
Methods Appl. Mech. Eng.. 2007, Vol. 196, pp. 4613–4627. 
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Figura 3.4 Estrutura formada com chapas e reforços  para a analise de distorções após a 

soldagem (DEAN DENG et al. 2007). 
 

  Para esta análise foi usado o método das “Inherent strains”. As deformações 

decorrentes, em seguida à soldagem das barras chatas sobre a chapa, foram 

determinadas através do programa ABAQUS com uma análise termomecânica 

aplicada às juntas consideradas isoladas e os valores numéricos obtidos sendo 

aplicados no modelo geral da estrutura (Figura 3.5): 

 

 

Figura 3.5 Posição das juntas analisada na estrutura geral (DEAN DENG et al. 2007). 
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As deformações foram medidas através do método fotográfico tridimensional. 

Depois de realizada a análise da estrutura, foram marcados “pontos- objetivo” e foi 

usada uma câmera digital para registrar as coordenadas destes pontos antes e 

depois a soldagem (Figura 3.6): 

 

 

Figura 3.6 Definição dos pontos objetivos (DEAN DENG et al. 2007). 
 

Foram realizadas duas estruturas com e sem “gaps” (Figura 3.7) entre a chapa 

e as barras chatas. Os resultados numéricos obtidos por meio da análise MEF 

elástica aplicada ao modelo geral foram encontrados bem próximos aos 

experimentais, foi observada a influencia dos “Gaps” sobre as distorções e a rapidez 

da análise elástica MEF. Contudo no caso do modelo com “gaps” foram detectadas 

algumas diferenças entre os valores.   

 

Figura 3.7 Definição de “Gap” (DEAN DENG et al. 2007). 
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Uma interessante inovação foi apresentada por Murungan27 et al (2009). Os 

resultados numéricos da análise termomecânica acoplada foram validados pelo 

método de medição “Contour”, onde a junta em “T” é cortada com técnicas que 

visam minimizar a introdução de novas tensões residuais [Figura 3.8 (a)]. Os 

deslocamentos longitudinais são, então, medidos com equipamento que empregam 

laser [Figura 3.8 (b)]. Os valores dos deslocamentos são sucessivamente aplicados 

ao modelo do componente como condições de contorno para realizar uma análise 

elástica para a determinação das tensões residuais [Figura 3.8 (c)].   

 

 

 
 

Figura 3.8 (a) Corte do componente, (b) medição laser dos deslocamentos, (c) comparação das 
tensões residuais entre o método “Contour” e analise termomecânica MEF (MURUNGAN et al (2009). 
 

Barsoum28 et al (2009), realizaram uma análise  bidimensional usando os 

softwares comerciais ANSYS e MSC.Marc e uma tridimensional com o mesmo 

MSC.Marc. O modelo bidimensional foi realizado em duas formas, uma com 

                                            
27 MURUGAN, N. et al. Finite element simulation of residual stresses and their measurement by 
contour method. Material and Design, 2009: 2067-2071. 
 



63 
 

elemento sólido e outra com elemento de contato na interface da mesa com a 

nervura (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9 Modelo 3D sem elemento de contato e bidimensional com elemento de contato. 
(BARSOUM et al 2009), 

 

Para modelo bidimensional foi usada uma análise desacoplada, um para o 

modelo tridimensional e uma análise simultânea. No entanto, a geometria foi 

atualizada com uma folga de tempo com relação à análise térmica. Os resultados 

numéricos foram comparados com os experimentais obtidos via raios-x e 

encontraram-se coerentes entre si. 

Conclui-se principalmente que os modelos 2D e 3D conseguem representar a 

zona de penetração de solda com boa aproximação. O modelo 2D oferece 

resultados numéricos satisfatórios para as tensões residuais na linha media da 

chapa (Figura 3.10), e, quando realizado com elementos de contatos, tende a 

subestimar as tensões residuais em relação ao modelo 3D (Figura 3.11). 

 

                                                                                                                                        
28 BARSOUM, Z. et al. Simplified FE welding simulation of fillet welds – 3D effects on the 
formation residual stresses. Engineering Failure Analysis. 16, 2009, pp. 2281–2289. 
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Figura 3.10 Tensões residuais longitudinais 3D e 2D (BARSOUM, Z. et al. 2009). 

 

 

Figura 3.11 Tensões residuais longitudinais 3D e 2D com elemento de contato (BARSOUM, Z. et 
al. 2009). 
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Vakili 29 et al. (2013), efetivaram uma análise termomecânica com processo de 

soldagem manual, introduzindo uma interessante metodologia para o ajuste dos 

parâmetros da fonte de calor do duplo elipsoide, desenvolvendo um software que 

usava os dados experimentais para estabelecer relações empíricas para modelar o 

processo de soldagem. 

Peric30 et al (2014), realizaram uma análise  termomecânica com ABAQUS, 

usando um modelo 3D e um modelo híbrido com casca e elementos 3D. A região 

dos filetes no modelo híbrido foi realizada com elementos 3D, as regiões laterais 

com elementos de cascas conforme Figura 3.12. Os resultados numéricos de ambos 

os modelos foram coerentes entre si e os valores experimentais. O ganho de tempo 

computacional que se obteve foi de 42%. 

 

 
Figura 3.12 Modelo Híbrido (PERIC et al.,2014) 

 

 

 

                                            
29 VAKILI, F. et al. Numerical and experimental investigation of T-shape fillet welding of AISI 304 
stainless steel plates. Material and Design. 2013, Vol. 47, pp. 615-623. 
30 PERIC, M. et al. Numerical analysis and experimental investigation of welding residual 
stresses and distortions in a T-joint fillet weld. Material and Design. 2014, Vol. 53, pp. 1052-1063. 
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4 METODOLOGIA  
 

O trabalho abrange uma parte experimental e uma parte numérica, ambas 

voltadas para o estudo da influência das tensões e deformações residuais em juntas 

com soldas de filete. Neste capítulo, são reafirmados os objetivos principais e 

secundários considerados em cada uma dessas análises, bem como os materiais, 

métodos e equipamentos utilizados. 

4.1 Análise experimental 
 

O objetivo principal, na análise experimental, é a comparação dos resultados 

experimentais, em termos de temperaturas e deslocamentos, com os resultados 

obtidos a partir da simulação numérica. 

 

4.1.1 Corpos de Prova 
 

Com relação ao objetivo da determinação experimental de deslocamentos 

residuais decorrentes da soldagem, para posterior comparação com os resultados 

de simulação numérica, foram propostos corpos de prova semelhantes ao que é 

mostrado na Figura 4.1, onde podem ser vistas as dimensões das chapas e as 

características das soldas de filete.  

 

 
 

Figura 4.1 Corpo de prova para determinação experimental de deformações e deslocamentos 
residuais. 

 

Foram empregadas chapas de aço ASTM A36, cujo limite de escoamento, na 

tração, tem valor nominal fy= 250 MPa, e cuja resistência à ruptura tem valor 
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nominal  fu= 400 MPa. A composição química do aço A36 é a seguinte composição 

química, retirada da literatura: %C<0,28, %Si<0,40, %Mn=1,20, %P<0,04, %S<0,05. 

As chapas foram cortadas com maçarico, com as superfícies de corte submetidas 

posteriormente a esmerilhamento, conforme mostrado Figura 4.2.  

 

 
Figura 4.2 Chapas cortadas e esmerilhadas. 

 

Para o material de adição foi empregado o arame solido ER70S-6. O 

significado da sigla está apresentado na 4.3. O limite de escoamento do eletrodo é 

485 MPa (70Ksi) e tem a seguinte composição química, retirada da catálogo do 

fornecedor: %MN (1,40-1,85), %Si (0,80-1,15), %Cu (<0,5). 

 
4.3 Significado segundo a ASME SFA-5.18 (AWS A5.18). 

 

 Antes da soldagem, todas as chapas foram submetidas a tratamento térmico 

de alívio de tensões, o qual consistiu na colocação das chapas em um forno, em que 

permaneceram sob a temperatura de 500 °C, durante uma hora, até o desligamento 
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do forno.  Buscou-se evitar o resfriamento brusco das chapas e os consequentes 

efeitos negativos sobre a microestrutura do material. Esses efeitos relacionam-se à 

formação de novas tensões residuais e endurecimento, com prejuízos à 

soldabilidade.  Para se evitar o resfriamento brusco, as chapas permaneceram 

dentro do forno após o desligamento do mesmo, até que a temperatura diminuísse, 

gradualmente, até uma temperatura próxima à temperatura ambiente. Tendo em 

vista a medição da distorção angular, foi averiguado o esquadrejamento inicial de 

90° entre a mesa e alma da peça, com esquadro de aço, conforme mostrado na 

Figura 4.4. A medição de temperatura foi realizada com pirômetro na seção media 

da peça, na fase do resfriamento intermediário. No que diz a respeito das distorções, 

foi usada uma trena e uma régua em alumínio, para medir os deslocamentos 

ortogonais das extremidades laterais da mesa.  

 

 
Figura 4.4 Controle de o esquadrejamento inicial de 90° 

4.1.2 Soldagem 
 

Utilizou-se o processo MIG/MAG (GMAW), conforme é mostrado na Figura 

4.5Figura 4.1. Durante a soldagem dos três corpos de provas, foram medidos os 

tempos de duração do inteiro processo de soldagem dos cordões de solda, 

conforme apresentado na Tabela 4-1. Com base nas medições mencionadas 

anteriormente, foram calculados, a media aritmética do tempo e da velocidade de 

soldagem (Tabela 4-2). Os parâmetros de soldagem são resumidos na  

Tabela 4-3, sendo que a eficiência térmica foi escolhida com base nos valores 

retirados da literatura. 
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Figura 4.5 Soldagem do corpo de prova com processo MAG 
 

Tabela 4-1 Medição do tempo de duração da soldagem durante a solda dos três corpos de provas 

Filete 
Solda (Hs/m/ss) 

Tempo de 
soldagem  
(Hs/m/s) 

Medição do tempo durante o 
experimento (Hs/m/s) Tempo de 

esfriamento 
(Hs/m/s) Inicio Fim Fim 

Hora 
Inicio 

Hora 
Fim 

1 0:00:08 00:02:14 00:02:06 00:02:35 12:14:13 12:16:48 
00:03:36 

2 00:00:00 00:02:20 00:02:20 00:02:37 12:19:55 12:22:32 
                
3 00:00:00 00:02:20 00:02:20 00:02:56 12:24:12 12:27:08 

00:07:49 
4 00:00:04 00:02:25 00:02:21 00:03:00 12:34:21 12:37:21 
                
5 00:00:01 00:01:57 00:01:56 00:01:56 12:42:06 12:44:02 

00:04:45 
6 00:00:03 00:02:07 00:02:04 00:02:52 12:48:47 12:51:39 
 

Tabela 4-2 Cálculo da média aritmética do tempo do processo de soldagem dos três corpos de 
provas e da velocidade de soldagem. 

  
Tempo de soldagem médio (min.) 02:11 
Tempo de soldagem médio (s) 131,00 

    
Tempo de esfriamento médio (min.) 05:07 
Tempo de esfriamento médio (s) 307,00 

    
Tempo médio Total do experimento (s) 569 

    Velocidade de soldagem media (mm/s) 3,053 
 

Tabela 4-3 Parâmetros de soldagem utilizados 
 

Parâmetro de soldagem Símbolo Valor 
Corrente (A) I 140 
Tensão elétrica (V) U 20 
Eficiência ou Rendimento térmico  0,85 
Velocidade de soldagem (mm/s) Vsold 3,06  
Diâmetro do eletrodo (mm)  0,8 
Resistência nominal do eletrodo à tração (MPa/Ksi) fw 485/70 
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4.2 Análise numérica 
 

Foi desenvolvido um modelo numérico, utilizando o programa computacional 

ANSYS - Versão 14. O formato do modelo desenvolvido é semelhante ao que foi 

utilizado na análise experimental de determinação de deslocamentos residuais, 

mostrado na Figura 4.1. Trata-se de uma análise complexa, altamente não linear, e 

que depende de análises térmicas e estruturais. 

Para o desenvolvimento do modelo numérico precisou-se de: 

 Definição das propriedades do material; 

 Reprodução das condições de vinculo das peças; 

 Uma apropriada simulação da fonte de calor; 

 Uma apropriada simulação das condições de contorno devidas à 

convenção e radiação. 

 

4.2.1 Definição do Material 
 

As propriedades do aço ASTM 36 em função da temperatura, são: a 

Condutividade Térmica, o Calor Especifico, o Modulo de Elasticidade, a Tensão de 

Escoamento e o Coeficiente de Dilatação Térmica, as quais foram retiradas do 

trabalho de Hong31 et al.(1998), e estão ilustradas na Figura 4.6: 

 

 

 

                                            
31 HONG, J.K. et al. Assessment of Numerical Procedures for Residual Stress Analysis of 
Multipass Welds. Welding Journal. 9, 1998, Vol. 77. 
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Figura 4.6 Propriedades do aço ASTM A36 (HONG et al.,1998) 
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Para a relação constitutiva adotou-se um modelo elástico – plástico 

considerando um Modulo tangente H=E/200. Na Figura 4.7, estão apresentadas as 

curvas para cada temperatura considerada: 

 
Figura 4.7 Tensão – Deformação Total 

 

No ANSYS 14 é possível declarar a Entalpia por unidade de volume, que foi 

calculada a partir da seguinte equação:  

 

   dTTCTH    (4.1) 
 

 

Esta função pode ser calculada considerando as funções sendo integradas 

como curvas lineares em trechos (usando os valores tabelados anteriormente), 

calculando as integrais para cada trecho. 

Para cada trecho de temperatura Ti – Ti+1 a integral pode ser escrita da 

seguinte forma: 

     dTTTnTTmH ii

i

i
ii  





1

1  
                       (4.2) 
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Os termos m e n representam os coeficientes angulares das retas (T) e C(T): 

 

ii

ii

TT
CCm









1

1  e 
ii

ii

TT
n









1

1 
                      (4.3) 

 

 

Substituindo as (4.3) na (4.2) e reordenando temos a seguinte equação final: 

 

 ii
iiiiiiii

i TTCCCCH 





 




 


 1
1111

1 63


 
                                   (4.4) 

 

 

Observando que a densidade do aço permanece constante em função da 

temperatura, a entalpia em cada trecho pode ser escrita da seguinte forma:  

 

 ii
iiii

i TTCCCCH 





 




 


 1
11

1 63
  

                                            ( 4.5) 
 

 

Na Tabela 4-4 estão apresentados os valores da entalpia, calculados com a ( 

4.5) em cada trecho de temperatura. A Entalpia, em função da temperatura está 

apresentada no gráfico de Figura 4.8: 

 
Tabela 4-4 Valores da Entalpia em função da temperatura 

Temperatura (°C) Calor Especifico 
(J/Kg) 

Densidade 
(Kg/m3) Entalpia (J/m3) 

0 480,00 7850 1,02866E+09 

20 485,00 7850 1,10442E+09 
100 500,00 7850 1,41371E+09 
200 510,00 7850 1,81013E+09 
300 550,00 7850 2,22618E+09 
400 600,00 7850 2,67756E+09 
500 700,00 7850 3,18781E+09 
600 750,00 7850 3,75693E+09 
700 800,00 7850 4,36531E+09 
800 1000,00 7850 5,07181E+09 

1000 1200,00 7850 6,79881E+09 
1500 1700,00 7850 1,24901E+10 
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Figura 4.8 Entalpia 

 

4.2.2 Geometria 
 

Para a análise térmica escolheu-se o elemento SOLID70, que é um elemento 

térmico 3D com oito nós tendo como grau de liberdade somente a temperatura. Esse 

elemento é apropriado para análise térmica 3D transitória ou estática. A convecção 

de calor e a radiação podem ser aplicadas como cargas superficiais sobre as faces e 

a fonte de calor como carga de volume nos nós. Ele não possibilita a técnica do 

“Birth and Death”. Para análise estrutural usou-se o conjugado mecânico SOLID185, 

que é um elemento 3D com oito nós e três graus de liberdade por nó, ou seja, 

translação ao longo de X,Y e Z, e que permite o uso da técnica mencionada, 

fundamental para a correta simulação do processo de formação do cordão de solda. 

A malha do modelo, que contém 48642 nós e 40000 elementos, está apresentada 

na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 Modelo de elementos finitos, vista plana (a) e seção transversal (b) e tridimensional (c). 

 

Para a construção do modelo no ANSYS, foram definidos primeiros os 

“KEYPOINTs”, no plano XY, depois foram desenhadas as linhas de união dos 

pontos, e sucessivamente as áreas incluídas nas linhas. As áreas assim 

desenhadas foram projetadas ao longo do eixo Z, para a formação dos volumes. Foi 

usado o comando “LESIZE” para dividir manualmente as linhas, visando ter controle 

sobre a dimensão dos elementos. A malha foi refinada na zona de soldagem com 

elementos hexaédricos de dimensões 2,0 × 2,0 × 2,0 mm, os quais se tornam 

gradualmente maiores até as dimensões 2,0 × 30,0 × 2,0 mm nas duas arestas 

paralelas ao cordão de solda, isto porque nestas regiões o gradiente de temperatura 

é de pequena magnitude comparado com aquele que se tem na região do cordão. 
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4.2.3 Modelagem dos fenômenos convectivos e radiativos 
 

Os fenômenos convectivos e radiativos influenciam significativamente sobre as 

tensões e deformações residuais, porque determinam as condições de resfriamento 

da peça. No ANSYS 14 o elemento que possibilita a simulação dos fenômenos 

mencionados é os SURF152, que pode ser colocado sobre as faces dos elementos 

3D para análise térmica.  O elemento é definido com quatro até nove nós e 

considera as propriedades do material. Este elemento precisa de um nó distante da 

peça de cerca 1 metro, ortogonal à superfície e serve para simular a temperatura do 

ar em condições ambientes (Figura 4. 4.10).  

 
Figura 4. 4.10 Nós adicionais para a simulação dos efeitos radiativos. 

 

O fenômeno convectivo foi simulado sobre todas as faces da peça, excluindo a 

face inferior da chapa horizontal. Já o fenômeno radiativo foi simulado somente 

sobre a superfície do cordão e, neste caso, foi usada a técnica “Birth and Death” 

para agilizar o cálculo. 

As perdas de calor por convecção foram modeladas segundo a lei de Newton 

usando o coeficiente de convecção h = 10 W/m2K. 

As perdas de calor por radiação foram modeladas com a lei de Stefan-Boltzam 

usando o coeficiente de emissividade  =0,45. 
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A transferência de calor devido ao fluxo de líquido na poça de fusão foi levada 

em conta artificialmente dobrando a o coeficiente de condutividade térmica para 

valores maiores de temperatura do ponto de fusão. 

4.2.4 Análise Térmica 
 

O Processo de soldagem foi simulado soldando os filetes sequencialmente, 

conforme apresentado na Figura 4.11.  

 
Figura 4.11 Modelagem da fonte de calor 

 

Foi implementada uma rotina na linguagem proprietária do ANSYS, “ANSYS 

Parametric Design Language” (APDL), adaptando uma rotina, desenvolvida por 

Takács (2010), para este trabalho. A rotina principal é distinta em quatro sub-rotinas: 

Segue breve explicação da rotina, que está integralmente mostrada no anexo I. 

Depois definido o material, a geometria, a malha de elementos, aplicado os 

elementos SURF152 e configurado os parâmetros do ANSYS para a solução 

térmica, programaram-se, as quatros sub-rotinas. Na sub-rotina n°1, foi simulada a 

soldagem do primeiro filete, na sub-rotina n°2, foi simulado o resfriamento 

intermediário, entre a soldagem do primeiro filete e o segundo filete, na sub-rotina 

n°3, foi simulada a soldagem do segundo filete e na sub-rotina n°4, foi simulado o 

resfriamento final. O fluxograma da rotina principal, contendo as quatros sub-rotinas, 

está apresentado na Figura 4.12, posteriormente será apresentada a lógica das 

quatros sub-rotinas. 
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Figura 4.12 Fluxograma da rotina principal da Analise Térmica 

 

4.2.4.1 Configuração geral da solução térmica 
 

Depois de definida a temperatura ambiente, a rotina começa a fase da solução 

e inicia uma análise transiente não linear.  O procedimento Newton-Raphson foi 

determinado automaticamente pelo processador, mas o solucionador de equações 

foi configurado para trabalhar no modo “Direct Sparse”, porque otimiza velocidade 

de calculo e confiabilidade de resultados. A opção adotada também não usa de 

forma intensiva a memória e a CPU do computador, porque consegue trabalhar com 

memória alocada no disco rígido. No passo sucessivo, a temperatura ambiente foi 

definida para todos os nós, inclusive os dois nós extras necessários para considerar 

os efeitos da radiação térmica. A carga é incrementada em forma de degrau, e não 

de forma gradual, o incremento de tempo automático foi desabilitado. A tolerância de 



79 
 

convergência foi estabelecida em 10%, ou seja, a solução de um determinado passo 

converge quando, em cada nó, a diferença de temperatura da iteração atual para a 

anterior é menor que 0,1ºC. 

4.2.4.2 Sub-rotinas n°1 e 3: Ciclo de soldagem dos filetes 
  

Nestas sub-rotinas, programou-se um ciclo “i” (iii para o segundo filete), 

repetido 129 vezes. A primeira operação é zerar o aporte térmico de todos os nós. 

Sucessivamente, calcula-se o instante de tempo atual, determinado da seguinte 

maneira:               

ttt  0  (4.6) 
Desta forma passa a se calcular a posição, ao longo do eixo longitudinal (z), da 

fonte de calor em cada instante, determinada na seguinte forma: 

tvzz zs  0  (4.7) 

Onde, vz=3,06 é a velocidade de soldagem (mm/s), z0=6 é a coordenada inicial 

(mm), t0 é o instante inicial (s), Δt=1 é o incremento de tempo (s). 

A posição da tocha coincide com a origem do sistema de coordenadas locais 

do elipsoide de Goldak (Figura 4.13).  

No instante t0, a tocha, e, portanto o elipsoide, tem coordenada z0=6mm. Em 

cada segundo a tocha se desloca de 3,06 mm. No instante t=1 s, a tocha assume a 

posição z1=9,06 mm, conforme a equação (4.7). Aplicando a equação mencionada 

para cada instante de tempo, calcula-se a coordenada zi ao longo da direção di 

soldagem. Na Figura 4.13, mostra-se a posição da tocha até o instante t=3. 

As coordenadas x e y são apresentadas na Figura 4.14 e têm os seguintes 

valores fixos, para o primeiro filete: X=6,75 mm, Y=11,50 mm, para o segundo filete: 

X=-6,75 mm, Y=11,50 mm. 

 Uma vez calculada a posição da fonte de calor, inicia-se um ciclo, que 

seleciona os nós que pertencem ao volume do elipsoide e um subciclo, que calcula o 

aporte térmico que será aplicado aos nós selecionados, cuja lógica é explicada no 

próximo subcapitulo. Depois disto, configura-se o tempo para o fim do passo de 

carga, volta-se ao sistema de coordenadas global, modificado durante o ciclo de 

seleção de nós mencionado. Selecionam-se e ativam-se os elementos SURF152, 

contidos no elipsoide e inicia-se a solução, que fornece o campo de temperatura em 

cada instante de tempo. 
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Figura 4.13 Posição e deslocamento da fonte de calor 

 

 

 

 

Figura 4.14 Posição no plano XY da fonte de calor 
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A Figura 4.15 mostra o fluxograma da sub-rotina n°1 e 3 de simulação da solda 

de filete. 

 
Figura 4.15 Fluxograma das sub-rotinas n°1 e 3 de simulação da soldagem dos filetes 

 

4.2.4.3 Ciclo para a seleção dos nós no elipsoide 
 

Para cada segundo se realizam dois ciclos “j” de seleção de nós, um relativo 

aos nós que estão na parte frontal do elipsoide (j=1), e outro relativo aos nós que 

pertencem à parte traseira (j=2). 

Seja qual for j=1 ou j=2, na posição em que se encontra a origem do elipsoide, 

passa-se do sistema de coordenadas cartesiano global ao sistema de coordenadas 

natural do elipsoide. Este terá a coordenada z proporcional à dimensão do eixo 

frontal, quando j=1, e sucessivamente do eixo traseiro do elipsoide, quando j=2. 
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Depois, gira-se o sistema de coordenadas natural de 45° para o Primeiro filete (-45° 

para o Segundo filete), para permitir a seleção dos nós nas duas partes diferentes 

do elipsoide. Sucessivamente volta-se para o sistema cartesiano local para remover 

da seleção os nós que pertencem à parte traseira do elipsoide, se estiverem 

selecionados os nós da parte frontal ou vice-versa. 

O numero de nós é retirado e armazenado em uma variável. Além disso, para 

evitar aviso de erros do ANSYS por falta de nós selecionados, foi programado um 

salto condicional que passa à instrução sucessiva se selecionados nós. Uma vez 

selecionados todos os nós que pertencem à parte frontal do elipsoide, ou à parte 

traseira, inicia-se o subciclo que calcula e atribui o aporte térmico a cada nó 

selecionado, cuja lógica é explicada no próximo subcapitulo. O ciclo de seleção 

termina quando todos os nós pertencentes ao elipsoide foram selecionados. A 

Figura 4.16 mostra esquematicamente o ciclo “j” de seleção dos nós. 
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Figura 4.16 Ciclo de seleção dos nós 
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4.2.4.4 Subciclo para o cálculo e a atribuição do aporte térmico 
 

Depois de selecionados os nós na parte frontal do elipsoide ou vice-versa, com 

o ciclo visto anteriormente, inicia-se um subciclo “k” que calcula o valor do aporte 

térmico e o atribui a cada nó selecionado. 

O número de nós, que foi selecionado, determina quantas vezes o subciclo 

deve ser repetido. Então, inicia-se com a procura do nó que tem o numero menor da 

seleção. Depois passa a se conhecer as coordenadas do nó procurado, que são 

necessárias para calcular o coeficiente f com a (4.8 ): 
                                                  

j

c
z

b
y

a
x

j abc
eeef

j

kkk 2

2

2

2

2

2 333

8663.1



   
(4.8 ) 

 

onde, j=(1,2) é o índice do ciclo de seleção dos nós, λj é o coeficiente da intensidade 

da fonte de calor da parte frontal, quando j=1 e traseira, quando j=2,  xk, yk, zk são as 

coordenadas atuais do nó k (mm), a=4,5 largura da seção transversal da fonte de 

calor (mm), b=4,5 altura da seção transversal da fonte de calor (mm), , cf =c1=3 , 

comprimento frontal da fonte de calor (mm), ct= c2=8,5 comprimento traseiro da fonte 

de calor (mm) (Figura 4.17). 

 
Figura 4.17 Parâmetros do elipsoide 

 

Os valores dos parâmetros do elipsoide de Goldak foram determinados com 

base nas dimensões das zonas fundidas medidas nos corpos de provas. 

Uma vez calculado o parâmetro f, determina-se o aporte térmico a ser atribuído 

ao nó atual com as seguintes relações: 
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QfHI   (4.9) 
IUQ   (4.10) 

                 
Onde,  è a eficiência do arco, I a corrente do arco (A) e U a diferença de potencial 

do arco (V). Uma vez atribuído o aporte térmico, o nó é removido da seleção atual. O 

subciclo termina quando a todos os nós selecionados é atribuído o aporte térmico  

A Figura 4.18 apresenta esquematicamente o subciclo “k” de calculo e 

atribuição de aporte térmico aos nós selecionados. 

 

Figura 4.18 Subciclo de cálculo e atribuição do aporte térmico aos nós selecionados. 
 

4.2.4.5 Rotina para o resfriamento intermediário e final 
 

A rotina para o resfriamento intermediário e final é mais simples, o tempo parte 

do instante final da soldagem dos filetes e incrementa-se a cada segundo, a cada 

ciclo se selecionam todos os nós e se aplica um aporte térmico nulo. 
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4.2.4.6 Solução a cada passo de tempo 
 

Para todas as quatro partes da rotina principal, quando a todos os nós foi 

atribuído o aporte térmico apropriado, e o tempo no fim do passo de carga foi 

configurado, o processador entra na fase da solução para o tempo e a posição da 

fonte do calor atual. Uma vez que a solução é convergente, os resultados são 

gravados no arquivo “THERM_FINAL.rth”, e o ciclo se repete até o número máximo 

estabelecido para cada parte. 

4.2.5 Análise Mecânica  
 

Para a análise mecânica foi programada uma rotina similar à confeccionada 

para a análise térmica. Para evitar problemas de interpretação no ANSYS foi 

definido o material, por meio das propriedades mecânicas, e reconstruído o modelo 

geométrico e de elementos finitos, desta vez usando o elemento SOLID185, tudo já 

apresentado anteriormente. Sucessivamente, foram definidas as condições de 

contorno, que serão explicadas em detalhe posteriormente, e desativados, com o 

comando KILL, os elementos constituintes os dois filetes, aplicando restrições de 

deslocamento aos nós dos elementos desativados. Depois da configuração geral da 

solução e a inicialização de variáveis, foram programadas quatro sub-rotinas 

analogamente ao que foi visto para a análise térmica, para simular a soldagem dos 

dois filetes e dos dois processos de resfriamento. A explicação destas sub-rotinas 

será apresentada nos próximos subcapítulos. A rotina principal para análise 

mecânica está esquematizada na seguinte Figura 4.19. 
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Figura 4.19 Fluxograma da Análise Mecânica 

 

4.2.5.1 Condições de vínculo da peça 
 

Durante a soldagem a peça foi apoiada sobre um banco de aço, vinculada a 

este, somente por meio do atrito entre si. Para tentar simular este tipo de vínculo, 

foram bloqueados os três graus de liberdade de cada nó pertencente ao eixo 

longitudinal da face inferior da peça. Além disso, foi aplicada uma restrição à 

translação ao longo do eixo Z nas duas arestas laterais, conforme apresentado na 

Figura 4.20. 
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Figura 4.20 Condições de vinculo 

 

 

4.2.5.2 Configuração geral da solução estrutural 
 

Logo depois da desativação dos elementos dos filetes, começa uma análise 

estática. As opções da solução foram configuradas de forma similar à análise 

térmica. A tolerância de convergência foi estabelecida em 10%, ou seja, a solução 

de um determinado passo converge quando, em cada nó, a diferença de força da 

iteração atual para a anterior é menor que 0,1N. No que diz respeito ao numero de 

subpassos que podem ser escolhidos, salienta-se que, na soldagem do primeiro 

filete a solução não convergia com um único subpasso (NSUB, 1). O ANSYS, então 

recomendou reduzir a magnitude de carga, que podia ser feito reduzindo o passo de 

tempo t na análise térmica ou refinar a malha. Como a redução do passo de tempo 

reduz a magnitude da carga térmica, esta pode ser reduzida também aumentando o 

numero de subpassos, dentro do passo de carga, com o comando NSUB. Então, 

para ter uma analise convergente, o número de subpassos, para a simulação da 

aplicação da carga térmica na soldagem do primeiro filete foi posto igual a dois 

(NSUB, 2). Na Figura 4.21, pode ser observado que a aplicação da temperatura, 

como carga térmica, que ocorre num nó, localizado na base do filete e no meio da 

peça, ocorre em duas etapas, na primeira aplica-se a primeira parcela da 

temperatura referente ao instante de tempo t=62,5 s que, sendo de magnitude 
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menor, permite, por meio da aplicação do método de Newton-Raphson, de chegar a 

uma solução convergente. Sucessivamente aplica-se a temperatura refrente ao 

instante de tempo t=63 s para achar a solução apropriada para esta carga. No 

entanto, devido à não convergência da solução na simulação do segundo filete com 

dois subpassos, foi necessário usar três subpassos (NSUB,3), com que a carga 

térmica foi parcelada em três parte menores, conforme apresentados na Figura 4.22. 

Neste caso a carga térmica referente ao instante de tempo t=500 s aplicado num nó, 

localizado na base do segundo filete e no meio da peça, foi parcelada em três 

partes. A primeira parcela de carga térmica a ser aplicada, foi aquela referente ao 

tempo t=499,33, que possibilitou chegar a uma solução convergente. 

Sucessivamente foi aplicada a segunda parcela referente ao tempo t=499,66 s, que 

também possibilitou uma solução convergente. Finalmente foi aplicada a carga 

térmica referente ao instante de tempo t=500 s, que forneceu a solução procurada. 

Durante os testes de processamento da rotina, o ANSYS avisou que o 

incremento de deformação plástica era superior ao valor limite de “DEFAULT” a 

solução não convergia. Então, modificou-se o valor mencionado por meio do 

comando (CUTCONTROL) colocando o valor limite igual a 0.5 contra 0.15 de 

“DEFAULT”, conseguindo se obter uma solução convergente.  

 

 
Figura 4.21 Carregamento térmico do elemento central do primeiro filete (NSUB=2) 
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Figura 4.22 Carregamento térmico do elemento central do segundo filete (NSUB=3) 
 

4.2.5.3 Inicialização de variáveis 
 

A velocidade de soldagem foi inicializada com o mesmo valor usado na análise 

térmica. Foi definida a variável “elipz”, que foi inicializada igual ao valor atribuído à 

dimensão frontal ao longo do eixo Z do elipsoide de Goldak. Desta forma foi possível 

selecionar os elementos contidos no volume do elipsoide para serem ativados, 

simulando a deposição do filete na medida em que a fonte de calor prosseguia pela 

frente ao longo do eixo Z. A origem da coordenada Z foi posta igual ao valor 

considerado na análise térmica. 

4.2.5.4 Ciclo de soldagem dos filetes  
 

Na rotina que simula a soldagem dos dois filetes, inicia-se um ciclo “i” (iii para o 

segundo filete), onde, começa-se calcular o instante de tempo em qual fazer a 

análise mecânica. Sucessivamente, calculou-se a posição da fonte de calor, que, 

obviamente, tinha que coincidir exatamente com a posição que foi alcançada na 

análise térmica no instante de tempo considerado. Calculou-se em seguida a 

coordenada máxima DZ que permitiu a seleção dos elementos que se precisava 

ativar. As cargas nodais foram zeradas e foi declarado o valor do instante de tempo 

a ser atingido no final do passo de carga. As cargas térmicas (temperatura), relativas 

ao instante de tempo atual, contidas no arquivo “THERM_FINAL.rth”, no qual foram 

armazenados todos os resultados da análise  térmica para cada instante de tempo, 

foram retiradas e aplicadas sobre todos os nós do modelo. Neste ponto da rotina, foi 

aplicada a técnica “Death & Birth” aos elementos constituintes os filetes. Assumiu-se 
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que os elementos contidos no volume do elipsoide de Goldak deveriam ser ativados. 

Esta hipótese se justificou porque foi observado que a poça de fusão se aproximava 

à forma do elipsoide de Goldak. Então, procedeu-se à seleção dos elementos da 

seguinte forma: primeiramente foi selecionado o volume do filete e sucessivamente 

os elementos contidos nele; em seguida foram subselecionados os elementos cujo 

centroide tinha a coordenada Z localizada entre 0 e DZ e finalmente foram ativados 

e removidos os vínculos dos relativos nós. Na Figura 4.23, observa-se como são 

ativadas as primeiras seis frentes de elementos do primeiro filete, cujo centroide tem 

coordenada Z  DZ(t0), observe-se, também, como os nós que fazem parte dos 

elementos desativados têm os graus de liberdade bloqueados. Na  Figura 4.24, na 

medida em que a tocha prossegue ao longo do eixo Z, a variável DZ incrementa o 

seu valor e permite selecionar e ativar os elementos que têm a coordenada Z do 

centroide menor que DZ(t1), neste caso foram ativados oito frentes de elementos, 

que tiveram os relativos nós liberados. Na Figura 4.25, tem-se nove frentes de 

elementos ativados, e na Figura 4.26, tem-se onze frentes. Isto pode aparecer 

incoerente, mas precisa lembrar que a dimensão do elemento, ao longo do eixo Z é 

de dois milímetros, entretanto a velocidade de soldagem é 3,06 mm/s, isto faz com 

que a ativação de frentes de filete ocorra de forma impar, ou seja, uma vez é ativada 

uma única frente, outra duas. Uma vez ativados os elementos, que representam a 

simulação da adição do metal de solda do filete, foram selecionados todos os nós 

inativos e anuladas as relativas cargas térmicas para reduzir o tempo computacional. 

Sucessivamente, deu-se inicio à fase da solução que forneceu os valores dos 

deslocamentos para cada instante, até chegar ao valor de 129, ponto em que a 

rotina de simulação de soldagem dos filetes termina e inicia a rotina de simulação 

dos resfriamentos. 
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Figura 4.23 Ativação dos elementos do Primeiro filete no instante inicial 

 

 

Figura 4.24 Ativação dos elementos do Primeiro filete direito no instante t1 
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Figura 4.25 Ativação dos elementos do primeiro filete direito no t2 
 

 

 
Figura 4.26 Ativação dos elementos do primeiro filete no instante t3 
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A seguir, a apresentação esquemática da rotina de simulação da soldagem dos 

dois filetes, (Figura 4.27). 

 

Figura 4.27 Rotina da simulação da soldagem dos filete. 
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4.2.5.5 Rotina para o resfriamento intermediário e final 
 

A rotina para o resfriamento intermediário e final é mais simples, o tempo parte 

do instante final da soldagem dos filetes e incrementa-se a cada segundo. A cada 

ciclo são selecionados todos os nós, anula-se a temperatura e aplica-se a carga 

térmica retirada do arquivo “THERM_FINAL.rth” para o instante de tempo 

considerado.  

 

4.2.5.6 Solução a cada passo de carga 
 

Para todas as quatro sub-rotina, depois de lidas e aplicadas aos nós as cargas 

térmicas retiradas do arquivo “THERM_FINAL.rth”, para o instante de tempo 

considerado e, no caso da rotina dos filetes, depois de ativados os elementos 

apropriados, o processador entra na fase da solução para o tempo atual. Uma vez 

que a solução é convergente, os resultados são gravados no arquivo e o ciclo se 

repete até o número máximo estabelecido para cada sub-rotina. 
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5 RESULTADOS 
 

A seguir, segue uma discussão sobre os resultados obtidos, com a 

comparação entre os resultados numéricos e os experimentais, da temperatura, no 

que tange à análise térmica, e das distorções angulares para análise mecânica. Será 

apresentada, também, uma comparação dos valores numéricos de temperatura, 

distorções e tensões residuais, obtidas nas duas análises, com os resultados 

experimentais obtidos em situações, muitos similares, pesquisadas na literatura.  

5.1 Resultados da análise térmica 
 

Durante a soldagem, foi medida a temperatura, com pirômetro laser, na 

superfície superior da peça, em proximidade da seção de coordenada Z=200 mm 

(metade do cordão), para os seis filetes. Na Tabela 5-1, são apresentados o tempo 

em que ocorreu a medição e o valor de temperatura relativo a cada filete. Para poder 

comparar os valores experimentais com os numéricos, foi feita uma media aritmética 

dos valores experimentais de tempo e temperatura, obtidos para os seis filetes, que 

são apresentados na Tabela 5-2. Então, para o primeiro filete, a média aritmética 

dos valores experimentais de tempo e temperatura foram t=153 s e T=108,6 °C. 

Observando a Figura 5.1(a), o valor numérico de temperatura, obtido na superfície 

superior da peça, na seção Z=200 mm, no instante de tempo t=153 s, foi T=131 °C. 

Desta forma é possível notar, uma diferença T=131-108,6=22,4 C°. Da mesma 

forma, para o segundo filete, a média aritmética dos valores experimentais de tempo 

e temperatura, foram t=600s e T=147 °C. Observando a Figura 5.1(b), o valor 

numérico de temperatura, obtido na superfície superior da peça, na seção Z=200 

mm, no instante de tempo t=600 s, foi T=202,3 °C. Desta forma é possível observar, 

uma diferença T=202,30-147=55,30 C°. Concluí-se que os valores numéricos 

resultaram maiores que a média aritmética dos valores experimentais, com uma 

diferença de 22,4°C no primeiro filete e de 55,30 °C no segundo filete. Esta 

discrepância pode ter sido causada por meio de baixos valores do coeficiente de 

convecção e/ou radiação, por uma eficiência do arco térmico superestimada na 

modelagem numérica, ou um efeito conjunto dos dois parâmetros. Vale a pena 

observar que o valor de temperatura medido no primeiro filete, é inferior ao do 

segundo filete, realizado posteriormente e, portanto coerente com a realidade física, 

enquanto que o segundo filete encontrava-se já aquecido pelo primeiro passe de 
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solda e que as medições foram feitas com pirômetro que não oferece uma precisão 

de resultado muito elevada.  

Tabela 5-1 Medição dos valores de temperaturas durante a soldagem 
 

Peça Filete Tempo (s) Temperatura 

(°C) 

Foto 

1 Primeiro 146 100,2 

 

1 Segundo 147 133,4 

 

2 Primeiro 168 116,9 

 

2 Segundo 177 153,7 

 

3 Primeiro 145 108,9 

 

3 Segundo 168 154,1 
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Tabela 5-2 Media aritmética de Temperatura e tempo de medição experimental nos filetes 

 

Filete Media aritmética do Tempo 
de medição (s) 

Media aritmética da 
Temperatura (°C) 

Primeiro 153 108,6 

Segundo 129+307+164=600 147 

 

 

 
Figura 5.1 Comparação entre os valores numéricos e experimentais de temperatura na superfície 

superior da seção Z=200 no instante T=153 s (a) e T=600 s (b). 
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Na Figura 5.2, pode ser observado que, a temperatura de líquidus, que para o 

aço é de cerca 1500 °C é superada na região em que é localizado o filete, ou seja, 

onde se espera que na realidade haja fusão do material. Isto mostra uma boa 

concordância qualitativa do campo de temperatura numérico com a realidade física.  

 
 

 
Figura 5.2 Valores numéricos da Temperatura durante a passagem da tocha sobre a superfície 

superior da seção mediana da peça. 
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As Figura 5.3 eFigura 5.4, mostram as comparações entre as zonas fusas 

previstas numericamente, e as observadas experimentalmente (por métalografia) 

referentes ao primeiro e segundo filete, respectivamente. Nota-se uma boa 

coerência da distribuição de temperatura na seção. 

 

 
Figura 5.3 Comparação da zona fundida obtida numericamente  e  experimentalmente do primeiro 

filete. 
 

 

Figura 5.4 Comparação da zona fundida obtida numericamente  e  experimentalmente do segundo 
filete. 
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Além da validação experimental da análise numérica, buscou-se confirmar a 

confiabilidade qualitativa da análise térmica, comparando os valores numéricos de 

temperatura deste trabalho, com os valores experimentais obtidos por Hassan 

Muneel Syed32 (2013), sobre uma peça de dimensões similares (Figura 5.5). Os 

parâmetros de soldagem usados por Hassan são apresentados na Tabela 5-3, onde 

é possível observar que o aporte térmico está na mesma ordem de grandeza do que 

o usado neste trabalho.   

 
Figura 5.5 Peça usada por SYED (2013). 

 

Tabela 5-3 Comparação dos parâmetros de soldagem usados no presente trabalho com os de 
(SYED, 2013). 

 

Trabalho Solda 
Diferença de 
Potencial (V) 

 
Corrente (A) 

Velocidade 
de Soldagem 

(mm/s) 

Aporte 
Térmico 
(Ws/mm) 

Hassan M. S. N°1 
 31,5 277 6,2 1407 

 N°2 31,5 281 6,2 1427 
Presente  20 140 3,06 915 

 

As posições dos nós do modelo, onde foram retirados os valores numéricos de 

temperatura, foram escolhidas a serem aproximadamente coincidentes com as 

posições dos termopares T1 e T4, consideradas no experimento de Muneel (Figura 

5.6). 
                                            
32 SYED, H.M. Modeling of residual stresses and distortion due to welding in fillet welds. 
Mechanical Engineering, Lappeenranta University Of Technology. Lappeenranta : s.n., 2013. Master. 
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Figura 5.6 Posição do ponto T1 de medição com termopares no experimento de Muneel (2013). 
   

 
Figura 5.7 Posições dos nós onde foram retirados o valores numéricos de temperatura.  
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Foi retirado o andamento de temperatura do modelo numérico, no nó localizado 

na base e na seção mediana do primeiro filete, praticamente coincidente com a 

posição do termopar T1, durante a soldagem (Figura 5.7). Comparando-o com o 

andamento dos valores experimentais obtidos por Syed (Figura 5.9), foi possível 

observar uma boa concordância qualitativa entre os valores. 

  

 

Figura 5.8 Valores numéricos da temperatura no nó localizado na base e na seção mediana do 
primeiro filete, durante a soldagem deste. 

 
 

 

Figura 5.9 Andamento da temperatura no tempo medida pelo termopar T1 durante a soldagem n°1 
(SYED, 2013). 
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Da mesma forma, compararam-se os valores numéricos de temperatura 

obtidos no nó, durante a soldagem do segundo filete, localizado na base e na seção 

mediana deste (Figura 5.7), com os valores experimentais obtidos por meio do 

termopar T4 (Figura 5.6). Também neste caso, foi possível observar uma boa 

concordância entre os valores, como mostram as Figura 5.10 e Figura 5.11. 

 

 
Figura 5.10 Valores numéricos da temperatura no nó localizado na base do primeiro filete 

 

 

Figura 5.11 Andamento da temperatura no tempo medida pelo termopar T4 (SYED, 2013). 
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Nas Figura 5.12 eFigura 5.13, apresenta-se o campo de temperatura em forma 

de isotermas em vários instantes de tempo. Observa-se, nas Figura 5.12 eFigura 

5.13, que a partir do instante t=1 s até t=129, e desde o instante t=437 s até t=565 s, 

onde ocorreu a soldagem do primeiro e do segundo filete, respectivamente, tem-se 

um campo de temperatura elipsoidal, que é bem corente com uma poça de fusão, 

que se movimenta ao longo do eixo Z. Entretanto, nos segmentos de tempo, entre 

t=142 s e t= 436 s, onde ocorreu o resfriamento intermediário, e entre t=566 s e 

t=715, onde ocorreu resfriamento final, é possível observar o fluxo de calor que se 

propaga da região com temperatura maior, onde houve o termino da solda, rumo às 

regiões mais frias, de acordo com que se costuma observar na realidade. 
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Figura 5.12 Campo de temperatura durante a soldagem do Primeiro filete e subsequente 
resfriamento intermediário. 
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Figura 5.13 Campo de temperatura durante a soldagem do Segundo filete e subsequente 
resfriamento final. 

 

5.2 Resultados da análise mecânica 
 

Em relação à validação dos resultados numéricos da análise mecânica, 

compararam-se os valores numéricos dos deslocamentos ortogonais à chapa 

horizontal, retirados da superfície superior, mostrados nas Figura 5.14 e Figura 5.15, 

com os valores experimentais das distorções da peça, mostrada na Figura 5.16. 

Observou-se uma não simetria das distorções respeito à chapa vertical, 

provavelmente devida à defasagem temporal em que ocorreu a solda dos dois 

filetes. Contudo obteve-se uma ótima concordância entre os valores.  

 
Figura 5.14 Valores numéricos dos deslocamentos ortogonais à chapa horizontal, na superfície 

superior. 
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Figura 5.15 Isovalores de deslocamentos obtidos da análise numérica 
 

 

 

Figura 5.16 Deslocamentos reais na peça após a soldagem em proximidade das extremidades. 
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As curvas isovalores de deslocamentos estão apresentadas nas  Figura 5.17 e 

Figura 5.18. É possível confirmar a boa concordância entre os resultados.  

 

Figura 5.17 Valores numéricos dos deslocamentos na seção transversal próxima à extremidade. 
 

 

Figura 5.18 Curvas isovalores de deslocamentos ortogonais à chapa horizontal 
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O campo de tensões residuais está ilustrado na Figura 5.19, nas direções 

longitudinal (σz) e transversal (σx) em um gráfico de isovalores. Confirma-se a 

ocorrência de tensões de tração elevadas na direção longitudinal em proximidade do 

cordão de solda. Na direção transversal, são observadas tensões compressivas 

notáveis próximas às extremidades do cordão de solda. 

 
 

 
Figura 5.19 Tensões  longitudinais (a) e transversais (b) 
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Em relação à análise mecânica, também neste caso, buscou-se confirmar a 

confiabilidade do modelo, comparando o campo de tensões com as medições 

experimentais realizadas sobre corpos de prova similares. Na Figura 5.20 são 

apresentados os valores numéricos da tensão longitudinal, retirados na seção 

mediana da peça superfície superior da chapa. Na Figura 5.21, reapresenta-se o 

campo de tensões longitudinais medido por Murungan et al (2009), já discutido 

anteriormente. Nota-se, comparando as duas figuras uma ótima concordância 

qualitativa. 

 
Figura 5.20 Tensão longitudinal superfície inferior da chapa horizontal. 

 

 

Figura 5.21 Tensão longitudinal obtido por Murungan et al (2009). 
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Na Figura 5.22 são apresentados os valores numéricos da tensão longitudinal 

na seção longitudinal central da chapa horizontal. Na Figura 5.23 são mostrados os 

valor experimentais obtidos por Ma Ning-Xu et al, (1995), discutidos anteriormente. 

Também neste caso, pode ser verificado que os valores são coerentes com os 

valores experimentais pesquisados na literatura. 

 

Figura 5.22 Tensão longitudinal na superfície superior  
 

 

Figura 5.23 Medição experimental da tensão residual longitudinal ao longo da direção de 
soldagem (MA NING-XU et al, 1995). 
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Na Figura 5.24 (a) e (b), está apresentado o campo de tensões longitudinais 

respectivamente após o resfriamento intermediário e final na seção mediana da 

peça. Nota-se na Figura 5.24 a que o a tensões, no segundo filete, ainda não são 

desenvolvidas, porque os elementos estão desativados. Ressalta-se que esta é uma 

ferramenta importante para conhecer o campo de tensões no interior do 

componente, sem dever destruí-lo. 

 

 
 

     
 

Figura 5.24 Campo de tensões longitudinais após o resfriamento intermediário (a) e final (b). 
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5.3 Uso de recursos computacionais 
 

Apresentam-se neste parágrafo, alguns dados sobre o uso de recursos 

computacionais empregados na analise termomecânica. Para a realização da 

análise, usou-se um notebook “HP-Pavilion”, equipado com AMD “Quad-Core A6-

3400 M”, RAM de 4 GB e HD de 750 GB. 

Salienta-se que a análise térmica necessitou de menos recursos 

computacionais em termo de, tempo, uso do processador e do disco rígido, em 

razão do grau menor de não linearidade dos fenômenos envolvidos. A seguir é 

apresentada a Tabela 5-4, onde é possível observar a diferença significativa de uso 

de recursos computacionais entre as duas análises: 

   
Tabela 5-4 Uso de recursos computacionais. 

 

Tipo de análise 
Tempo de calculo 

(Hs) 
Tamanho total dos 

arquivos (GB) 

Mecânica 100 267 

Térmica 3,5 113 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

6.1 Conclusões  
 

Neste trabalho, foram apresentados os fundamentos físicos das tensões 

residuais induzidas por soldagem, a formulação matemática e numérica do 

fenômeno termomecânico, os princípios da modelagem da soldagem, uma pesquisa 

bibliográfica sobre a modelagem numérica de juntas em “T” com solda de filete e 

algumas técnicas computacionais capazes de reduzir o tempo de processamento.  

Posteriormente, analisou-se o campo de deslocamento e tensões induzidos por 

soldagem de uma junta em “T” de aço A36 soldada com solda de filete com 

processo MIG/MAG manual. Realizou-se uma análise experimental fabricando três 

corpos de prova, nos quais, mediu-se a temperatura que ocorreu na seção da 

metade das peças durante o processo de soldagem, a zona fundida no filete e os 

deslocamentos das arestas laterais da chapa horizontal no final do processo. 

Paralelamente, desenvolveu-se uma análise numérica usando o programa ANSYS, 

desenvolvendo uma rotina com a linguagem proprietária do software (APDL), 

incluindo a simulação da fonte de calor empregando o duplo elipsoide de Goldak. O 

processo de desenvolvimento da rotina foi apresentado de forma didática, visando 

facilitar o uso de “softwares” comerciais como ANSYS para análise de fenômenos 

complexos, como a soldagem, com o intuito de possibilitar o domínio simultâneo da 

ferramenta computacional e do fenômeno físico.   

Conclui-se que: 

 Os resultados numéricos de temperatura foram qualitativamente coerentes com 

os valores experimentais;  

 Os resultados numéricos dos deslocamentos foram quantitativamente corentes 

com os valores experimentais;  

 Os valores de tensões residuais foram coerentes com os valores experimentais e 

numéricos pesquisados na literatura; 

 Os valores escolhidos dos parâmetros do duplo elipsoide propiciaram a 

concordância entre a zona fundida do modelo numérico com a zona fundida 

observada experimentalmente. 
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 Embora se tenha alcançado uma boa coerência qualitativa, não foi possível 

estabelecer uma boa coerência quantitativa entre os valores da modelagem 

numérica e os experimentais de temperatura. Supõe-se que os valores de 

convecção e/ou radiação não foram eficazes em descrever matematicamente o 

fenômeno do fluxo de calor entre a peça e o ambiente externo em contato, e/ou a 

eficiência térmica do arco pode ter sido superestimada. Todavia, salienta-se, que 

os valores experimentais de temperaturas foram obtidos por meio de pirômetro, 

de forma manual, que não garante a medição numa posição especifica, sendo 

difícil mantê-la firme durante a medição. 

6.2 Sugestões para atividades de pesquisa futuras 
 

A análise numérica realizada, bem como a rotina desenvolvida em APDL, pode 

ser usada como base para aperfeiçoar alguns assuntos de fundamental importância 

para o meio acadêmico e a indústria. Desta forma sugerem-se os seguintes 

trabalhos: 

 

 Aprimoramento de dados experimentais adicionais no que diz respeito a 

temperaturas, deformações e tensões residuais para aperfeiçoar a confiabilidade 

do modelo numérico apresentado; 

 Aplicação de técnica de redução do tempo computacional, como, a 

subestruturação, o uso de elemento de contatos etc., visando agilizar as análises 

numéricas; 

 Aperfeiçoamento da rotina apresentada, para vários de tipo de junta e fonte de 

calor;    

 Execução de análises experimentais e numéricas usando a rotina desenvolvida, 

tendo em vista a investigação de diferentes opções de materiais, junta de filete 

com diferentes penetrações, espessuras de chapa, com o intuito de criar uma 

base de dados de valor de deformações residuais classificadas por tipo de junta, 

materiais etc.. Essa base de dados poderia ser, posteriormente, usada no 

estabelecimento de condições de contorno para aplicação do método das 

“Inherent Strain” para análise de estruturas complexas; 

 Desenvolvimentos de análises experimentais de estruturas complexas de 

sacrifício para validar análises numéricas fundamentadas no método das 
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“Inherent Strain” e possibilitar a previsão de tensões e deformações residuais em 

estruturas de uso prático. 
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8 ANEXO I – ROTINA APDL PARA ANALISE TÉRMICA 
 

FINI 
/CLEAR,ALL,ALL 
/FILNAM,THERM_FINAL    ! SPECIFY JOBNAME 
/PREP7              ! ENTER PREPROCESSOR 
!============================================================================                                                
! MATERIAL 
!============================================================================ 
ET,1,70                ! element type 1 is solid70 
ET,7,SURF152       !element type 7 is surf152 for convection 
KEYOPT,7,4,1   ! Does not have midside nodes 
KEYOPT,7,8,4   ! Evaluate hf at fluid bulk temperature, TB 
ET,8,SURF152,,,1,1      !element type 8 is surf152 for radiation 
KEYOPT,8,5,1   ! One extra node 
KEYOPT,8,9,1   ! Use radiation with the form factor real constant 
 
MP,DENS,1,7850e-9             !Mass Density 
R,8,1,5.67e-14                             !Define constant for Form Factor and Stefan-Boltzman Constant 
MP,EMIS,1,0.45                          !Grey Body emissivity      
TOFFST,273              !Offset temperature for Celsius degree 
 
MPTEMP,1,20,100,200,300,400,500    !Create Temperature Table 
MPTEMP,7,600,700,800,1000,1500 
 
MPDATA,KXX,1,1,52e-3,51e-3,49e-3,46e-3,42e-3,38e-3  !Thermal Condutivity 
MPDATA,KXX,1,7,35e-3,30e-3,28e-3,56e-3,78e-3 
 
MPDATA,ENTH,1,1,1.10442,1.41371,1.81013,2.26618,2.67756,3.18781  !Enthalpy 
MPDATA,ENTH,1,7,3.75693,4.36531,5.07181,6.79881,12.00 
 
MPDATA,C,1,1,499.0,500.0,510.0,550.0,600.0,700.0    !Specific Heat 
MPDATA,C,1,7,750,800.0,1000.0,1200.0,1600.0 
 
!============================================================================ 
!                                                  GEOMETRY 
!============================================================================ 
                      ! create keypoints 
K,1,10.75            
K,2,100              
K,3,100,9.75          
K,4,10.75,9.5         
K,5,4.75,9.5          
K,6,4.75,15.5         
K,7,4.75,100          
K,14,-10.75           
K,13,-100             
K,12,-100,9.75       
K,11,-10.75,9.5      
K,10,-4.75,9.5       
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K,9,-4.75,15.5       
K,8,-4.75,100       
K,15,4.75,0          
K,16,-4.75,0 
                !create lines 
L,1,2                   !1 
L,2,3                    !2 
L,3,4      !3 
L,4,5      !4 
L,5,6      !5 
L,6,7      !6 
L,7,8      !7 
L,8,9      !8 
L,9,10      !9 
L,10,11      !10 
L,11,12      !11 
L,12,13      !12 
L,13,14      !13 
L,5,10      !14 
L,6,4      !15 
L,11,9      !16 
L,15,16      !17 
L,14,16      !18 
L,15,1      !19 
L,11,14      !20 
L,1,4      !21 
L,10,16      !22 
L,5,15      !23 
L,9,6      !24 
 
 
               !line division 
LESIZE,1,,,8,16 
LESIZE,2,,,4,1/2 
LESIZE,3,,,8,1/16 
LESIZE,4,,,4 
LESIZE,5,,,4 
LESIZE,6,,,8,16 
LESIZE,7,,,5,-1 
LESIZE,8,,,8,1/16 
LESIZE,9,,,4 
LESIZE,10,,,4 
LESIZE,11,,,8,16 
LESIZE,12,,,4,2 
LESIZE,13,,,8,1/16 
LESIZE,14,,,5,-1 
LESIZE,15,,,4 
LESIZE,16,,,4 
LESIZE,17,,,5,-1 
LESIZE,18,,,4 
LESIZE,19,,,4 
LESIZE,20,,,4,2 
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LESIZE,21,,,4,1/2 
LESIZE,22,,,4,2 
LESIZE,23,,,4,2 
LESIZE,24,,,5,-1 
               !create areas 
AL,6,7,8,24      !1 
AL,1,2,3,21      !2 
AL,20,11,12,13      !3 
AL,22,20,10,18      !4 
AL,17,23,14,22      !5 
AL,19,21,4,23      !6 
AL,14,5,24,9      !7 
AL,5,15,4      !8 
AL,9,16,10      !9 
                      !sweep areas to create volume 
VOFFST,1,400      ! VOLUME 1  
VOFFST,2,400      ! VOLUME 2 
VOFFST,3,-400      ! VOLUME 3 
VOFFST,4,-400      ! VOLUME 4 
VOFFST,5,-400      ! VOLUME 5 
VOFFST,6,400      ! VOLUME 6 
VOFFST,7,-400      ! VOLUME 7 
VOFFST,8,-400      ! VOLUME 8 
VOFFST,9,-400      ! VOLUME 9 
 
VGLUE,ALL         ! Glues all volumes 
  
          ! Line division 
LESIZE,29,,,200  
LESIZE,30,,,200 
LESIZE,31,,,200  
LESIZE,32,,,200     
LESIZE,37,,,200 
LESIZE,38,,,200  
LESIZE,39,,,200  
LESIZE,40,,,200 
LESIZE,45,,,200  
LESIZE,46,,,200  
LESIZE,47,,,200 
LESIZE,48,,,200  
LESIZE,53,,,200 
LESIZE,54,,,200 
LESIZE,61,,,200 
LESIZE,64,,,200  
 
LESIZE,44,,,8,1/16 
LESIZE,42,,,8,16 
LESIZE,43,,,4,1/2    
LESIZE,36,,,4,2  
LESIZE,100,,,5,-1 
LESIZE,101,,,5,-1                              
                            



124 
 

TYPE,1       
VMESH,ALL     ! Meshes all volumes 
!============================================================================ 
!                                                  CONVECTION AND RADIATION  
!============================================================================  
ASEL,S,AREA,,1,13        !selects area to create convection element 
ASEL,A,AREA,,15 
ASEL,A,AREA,,17,18 
ASEL,A,AREA,,20 
ASEL,A,AREA,,23 
ASEL,A,AREA,,25 
ASEL,A,AREA,,30 
ASEL,A,AREA,,35 
ASEL,A,AREA,,40 
ASEL,A,AREA,,45 
ASEL,A,AREA,,47 
ASEL,A,AREA,,49 
ASEL,A,AREA,,52 
 
TYPE,7      ! Switches on element type 7 
ESURF      ! Creates SURF152 convective element 
ESEL,S,TYPE,,7     ! Selects all convective element 
NSLE,S,ALL     ! Selects nodes belonging to selected elements 
SF,ALL,CONV,10e-6,30    !Applies convective flux 
 
          !create radiation element 
NSEL,S,LOC,X,4.75,10.75   ! Selects nodes on the right fillet surface 
NSEL,R,LOC,Y,9.50,15.50 
NSEL,R,LOC,Z,1,399 
ESLN,S      ! Selects elements belonging to nodes 
TYPE,8      ! Switches to element type 8 
REAL,8      ! Switch to constant set 8 
ESURF      ! Creates SURF152 radiation element 
N,60000,707.1068,707.1068,200  !extra "space" node n.1 for radiation 
ESURF,60000     ! Defines radiation node 
 
NSEL,S,LOC,X,-4.75,-10.75   ! Selects nodes on the left fillet surface 
NSEL,R,LOC,Y,9.50,15.50 
NSEL,R,LOC,Z,1,399 
ESLN,S      ! Selects elements belonging to nodes 
TYPE,8      ! Switches to element type 8 
REAL,8      ! Switch to constant set 8 
ESURF      ! Creates SURF152 radiation element 
N,60001,-707.1068,707.1068,200  !extra "space" node n.2 for radiation 
ESURF,60001     ! Defines radiation node 
ESEL,S,TYPE,,8     !Selects all SURF152 elements   
EKILL,ALL     !Deactivate all SURF152 elements 
ALLSEL,ALL                                             ! Selects everything 
SAVE 
FINISH                   !exit preprocessor 
!============================================================================ 
!                                    ENTERING SOLUTION OPTION 
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!============================================================================ 
tamb=30   ! Setting room temperature 
/SOLU    ! Entering solution phase 
ANTYPE,TRAN,NEW  ! Starts a new transient analysis 
NROPT,AUTO   ! sets Newton Raphson procedure to auto 
    ! mode (program chooses FULL, MODI,...) 
EQSLV,SPARSE   ! Specifies the type of equation solver to 
    ! sparse direct. 
D,60000,TEMP,tamb  !Define radiation Bulk temperature 
D,60001,TEMP,tamb  !Define radiation Bulk temperature 
TUNIF,tamb   ! Assigns uniform room temperature to all 
    ! nodes 
TIMINT,ON,THER  ! Turns on transient effect, aplied to 
    ! thermal node 
TINTP,,,,1.0   ! Define transient integration 
    ! parameters. First order transient  
    !(thermal tr.) parameter theta. 
ESEL,S,TYPE,,1   ! Selects all element type 1 
NSLE,ALL   ! Selects nodes belonging to selected elements 
IC,ALL,TEMP,tamb  ! Defines initial temperature for all nodes 
 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Heat source variables and constants 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
*DIM,xnod,ARRAY,3  ! Defines array parameters for the 
    ! position of node location in the local 
    ! coordinate system 
*DIM,elip,ARRAY,4  ! Defines array parameter for the ellipse 
    ! dimensions 
*DIM,coef,ARRAY,2  ! Defines array parameter for the  
    ! coefficient of power source 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Optional parameters of Goldak's model 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
VZ = 3.06   ! Velocity of heat source in Z direction (mm/s) 
effec = 0.85   ! Efficiency of heat source 
Q=20*140*effect  ! Heat input 
 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! In the custom local coordinate system 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
elip(1)= 4.5000   ! Dimension of source in the X direction 
elip(2)= 4.5000   ! Dimension of source in the Y direction 
elip(3)= 3.0000   ! Dimension of source in the Z direction 
    ! (in front of the source) 
elip(4)= 8.500   ! Dimension of the source in the Z direction 
    ! (behind the source) 
coef(1)= 0.5000   ! Heat source efficiency in fornt of the 
    ! source 
coef(2)= 1.5000   ! Heat source efficiency behind the 
    ! source 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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! Initial position of heat source 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
XSS= 6.75   ! Initial position in global cartesian 
    ! coordinate system - X direction 
YSS= 11.50   ! Initial position in global cartesian 
    ! coordinate system - y direction 
ZSS= 6    ! Initial position in global cartesian 
    ! coordinate system - Z direction 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
!Time 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
tini=0.00   ! Initial Time 
tdel=1.00   ! Time increment 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Configure Solution option fot the actual time 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
KBC,1        !Load is stepped up at the first substep 
        !of the actual load step (same values for 
        !for all substeps) 
AUTOTS,OFF       !Turning off automatic time stepping 
NSUB,1        !Specifies number of substeps used for the 
        !actual time step 
NEQI,100       !Specifies maximum number of equilibrium 
        !iterations allowed to each substep 25 
CNVTOL,TEMP,1.0,0.1,2     !Sets convergence valueS, temperature 
        !tollerance will be 0.1 - 10% and uses L2 norm 
CNVTOL,HEAT,1.0,0.1,2      !Sets convergence valueS, heat flow 
        !tollerance will be 0.1 - 10% and uses L2 norm 
OUTRES,ALL,ALL,      !None of the soluiton items will be written 
        !to the database during solution 
OUTRES,NSOL,ALL      !All the nodal DOF solution will be written 
        !to the database (only those) 
!============================================================================ 
!                      LOOP OVER THE TIME FOR THE FIRST FILLET 
!============================================================================ 
 cycl=129                                !Overall First fillet cycles  
*DO,i,1,cycl,1   !DO loop from 1 up to 129 an increment of 1 
 BFDELE,ALL,HGEN  !Deletes all nodal heat generation loads 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Heat source position at time t 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 tact=tini+i*tdel               ! calculating actual time 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Position of the heat source in the global coordinate system 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DXC = XSS   ! Position of HS in the GCS - X axis 
 DYC = YSS   ! Position of HS in the GCS - Y axis 
 DZC = VZ*tact+ZSS  ! Position of HS in the GCS - X axis 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Selection of nodes within the ellipsoid at time t 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
  *DO,j,1,2 
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  !------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ! Local ellipsoidal coordinate system of the heat source 
  !------------------------------------------------------------------------------------------- 
   LOCAL,11,2,DXC,DYC,DZC,45.,0.,0.,elip(2)/elip(1),elip(2+j)/elip(1) 
   !Defines local coordinate system by location and orientation. 
   NSEL,S,LOC,X,0,elip(1)               !Selects all nodes within the ellipsoid 
     
    !----------------------------------------------------------------------------------------- 
    ! local cartesian coordinate system of heat source 
    !----------------------------------------------------------------------------------------- 
     LOCAL,11,0,DXC,DYC,DZC,45.,    !Redefining coordinate to cartesian 
     NSEL,R,LOC,Z,0,(-(-1.)**J)*elip(2+J)      !cutting of one or the other half 
        !of the selection 
     *GET,nnum,NODE,,COUN     !Retrieves and stores number of node 
        !in the selected set in variable 
        !"nnum" 
     *IF,nnum,NE,0,THEN      !Prevents "No *DO trips needed" 
        !message in case there no nodes         
    !----------------------------------------------------------------------------------------- 
    !Cycle to define heat generation loads on each node  
    !within the subselection 
    !----------------------------------------------------------------------------------------- 
     *DO,k,1,nnum      !Starts a cycle from 1 to the 
        !number of nodes selected 
      *GET,nod,NODE,,NUM,MIN     !Retrieves and store actual 
        !minimal node number in the 
        !selected set, into variable “nod" 
      !--------------------------------------------------------------------------------------- 
      !Coordinate of node in the local coordinate system 
      !(NX,NY,NZ is a *get function) 
      !--------------------------------------------------------------------------------------- 
      xnod(1)=NX(nod)      !Storing X coordinate of node in 
        !local CS, in the xnod() array 
      xnod(2)=NY(nod)      !Storing Y coordinate of node in 
        !local CS, in the xnod() array 
      xnod(3)=NZ(nod)      !Storing Z coordinate of node in 
        !local CS, in the xnod() array 
      !--------------------------------------------------------------------------------------- 
      !Calculation of the coefficient from Goldak's model 
      !--------------------------------------------------------------------------------------- 
      f=1.866324119*coef(j) 
      f=f*EXP(-3.0*xnod(1)*xnod(1)/elip(1)/elip(1))/elip(1) 
      f=f*EXP(-3.0*xnod(2)*xnod(2)/elip(2)/elip(2))/elip(2) 
      f=f*EXP(-3.0*xnod(3)*xnod(3)/elip(2+j)/elip(2+j))/elip(2+j) 
      !--------------------------------------------------------------------------------------- 
      !Applying nodal heat generation 
      !---------------------------------------------------------------------------------------       
      BF,nod,HGEN,Q*f        !Applies heat generation load to 
        !the actual node, heat input 
        !modified by Goldak's factor          
      NSEL,U,NODE,,nod      !Removes the actual (minimal 
        !number) of node from the 
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         !selection, cycle starts overLE,      
     *ENDDO       !Cycle end,all nodes in one half 
        !of the elliposoid at time t have 
        !defined heat generation loads 
    *ENDIF       !Ends if conditional meant to 
        !prevent “No *DO trips needed  
        !warning    
    ALLS                     !Reselecting nodes, allows to 
        !select other half of the ellips 
   *ENDDO                    !Cycles ends, nodes have defined 
        !heat generation in front of and 
        !behind the sourceCSYS,0 
 TIME,tact       !Setting the time at the end of load step 
 CSYS,0        !Set global Cartesian coordinate 
     ESEL,S,CENT,Z,DZC-elip(4),DZC+elip(3) !Selects elements within ellipse along Z 
     ESEL,R,CENT,X,4.75,10.75     !Selects elements within ellipse along X 
     ESEL,R,TYPE,,8      !Selects SURF152 elements 
     EALIVE,ALL       !Active SURF152 elements      
 ALLS        ! Reselecting nodes allowing selection 
        !in next time t 
 SOLV        ! Solving for the actual time t 
 BFDELE,ALL,HGEN                   !Deletes all nodal heat generation loads 
*ENDDO                    ! End of first fillet welding 
SAVE 
!============================================================================ 
!                            COOLING INTERMEDIATE PHASE  
!============================================================================ 
cycl=307                                  !Overall cooling cycles 
*DO,ii,1,cycl,1       !DO loop from 1 up to 307 an increment of 1 
 NSEL,ALL      ! Selects all nodes 
 BF,nod,HGEN,0     ! Applies zero heat input 
 tact1=tact+ii*tdel     ! Calculating Time 
 TIME,tact1      !Setting the time at the end of load step 
 ALLS       ! Selects everything 
 SOLV       ! Solving for the actual time t 
 BFDELE,ALL,HGEN                !Deletes all nodal heat generation loads 
*ENDDO                     ! End of cooling phase 
SAVE 
!============================================================================!                      
LOOP OVER THE TIME FOR THE SECOND FILLET 
!============================================================================ 
cycl=129                              !Overall second fillet cycles 
*DO,iii,1,cycl,1                           !DO loop from 1 up to 129 an increment of 1 
!------------------------------------------------------------------------------- 
! Initial position of heat source 
!------------------------------------------------------------------------------- 
XSS= -6.75   ! Initial position in global Cartesian 
    ! coordinate system - X direction 
YSS= 11.50   ! Initial position in global Cartesian 
    ! coordinate system - y direction 
ZSS= 6    ! Initial position in global Cartesian 
    ! coordinate system - Z direction 
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!------------------------------------------------------------------------------- 
BFDELE,ALL,HGEN  !Deletes all nodal heat generation loads 
!============================================================================ 
! Heat source position at time t 
!============================================================================ 
 tact2=tact1+iii*tdel  ! Calculating actual time 
 !------------------------------------------------------------------------------ 
 ! Position of the heat source in the global coordinate system 
 !------------------------------------------------------------------------------ 
 DXC = XSS   ! Position of HS in the GCS - X axis 
 DYC = YSS   ! Position of HS in the GCS - Y axis 
 DZC = VZ*(tact2-tact1)+ZSS ! Position of HS in the GCS - X axis 
!============================================================================ 
! Selection of nodes within the ellipsoid at time t 
!============================================================================ 
  *DO,j,1,2 
  !----------------------------------------------------------------------------- 
  ! Local ellipsoidal coordinate system of the heat source 
  !----------------------------------------------------------------------------- 
   LOCAL,11,2,DXC,DYC,DZC,-45.,0.,0.,elip(2)/elip(1),elip(2+j)/elip(1) 
  ! Defines local coordinate system by location and orientation. 
    NSEL,S,LOC,X,0,elip(1)                   !Selects all nodes within the ellipsoid     
    !--------------------------------------------------------------------------- 
    ! Local Cartesian coordinate system of heat source 
    !--------------------------------------------------------------------------- 
     LOCAL,11,0,DXC,DYC,DZC,-45.,    !Redefining coordinate to Cartesian 
     NSEL,R,LOC,Z,0,(-(-1.)**J)*elip(2+J)      !cutting of one or the other half 
        !of the selection 
     *GET,nnum,NODE,,COUN     !Retrieves and stores number of node 
        !in the selected set in variable 
        !"nnum" 
     *IF,nnum,NE,0,THEN      !Prevents "No *DO trips needed" 
        !message in case there no nodes 
!============================================================================ 
    ! Cycle to define heat generation loads on each node  
    !within the sub selection 
!============================================================================ 
     *DO,k,1,nnum      !Starts a cycle from 1 to the 
        !number of nodes selected 
      *GET,nod,NODE,,NUM,MIN     !Retrieves and store actual 
        !minimal node number in the 
        !selected set, into variable “nod" 
      !------------------------------------------------------------------------- 
      !Coordinate of node in the local coordinate system 
      !(NX,NY,NZ is a *get function) 
      !------------------------------------------------------------------------- 
      xnod(1)=NX(nod)      !Storing X coordinate of node in 
        !local CS, in the xnod() array 
      xnod(2)=NY(nod)      !Storing Y coordinate of node in 
        !local CS, in the xnod() array 
      xnod(3)=NZ(nod)      !Storing Z coordinate of node in 
        !local CS, in the xnod() array 
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      !------------------------------------------------------------------------- 
      !Calculation of the coefficient from Goldak's model 
      !------------------------------------------------------------------------- 
      f=1.866324119*coef(j) 
      f=f*EXP(-3.0*xnod(1)*xnod(1)/elip(1)/elip(1))/elip(1) 
      f=f*EXP(-3.0*xnod(2)*xnod(2)/elip(2)/elip(2))/elip(2) 
      f=f*EXP(-3.0*xnod(3)*xnod(3)/elip(2+j)/elip(2+j))/elip(2+j) 
      !------------------------------------------------------------------------- 
      ! Applying nodal heat generation 
      !------------------------------------------------------------------------- 
      BF,nod,HGEN,Q*f        !Applies heat generation load to 
        !the actual node, heat input 
        !modified by Goldak's factor          
      NSEL,U,NODE,,nod      !Removes the actual (minimal 
        !number) of node from the 
         !selection, cycle starts over,      
     *ENDDO       !Cycle end, all nodes in one half 
        !of the ellipsoid at time t have 
        !defined heat generation loads 
    *ENDIF       !Ends if conditional meant to 
        !prevent “No *DO trips needed  
        !warning 
    NSEL,ALL       !Reselecting nodes, allows to 
        !select other half of the ellipse 
    ESEL,ALL       ! Selects all elements     
  *ENDDO                    ! Cycles ends, nodes have defined 
        !heat generation in front of and 
        !behind the source 
 TIME,tact2       !Setting the time at the end of load step 
 CSYS,0        !Set global Cartesian coordinate 
     ESEL,S,CENT,Z,DZC-elip(4),DZC+elip(3) !Selects elements within ellipse along Z 
     ESEL,R,CENT,X,-4.75,-10.75     !Selects elements within ellipse along X 
     ESEL,R,TYPE,,8      !Selects SURF152 elements 
     EALIVE,ALL       !Active SURF152 elements      
 ALLS        ! Reselecting nodes allowing selection 
        !in next time t 
 SOLV        ! Solving for the actual time t 
 BFDELE,ALL,HGEN                 !Deletes all nodal heat generation loads 
*ENDDO                    ! End of Second fillet welding 
SAVE 
!============================================================================                                
FINAL COOLING PHASE 
!======================================================================== 
cycl=150                                  !Overall cooling cycles 
*DO,iv,1,cycl,1       !DO loop from 1 up to 150 an increment of 1 
 NSEL,ALL       ! Selects all nodes 
 BF,nod,HGEN,0      ! Assign zero heat input 
 tact3=tact2+iv*tdel      ! Calculating actual time 
 TIME,tact3       !Setting the time at the end of load step 
 ALLS        ! Selects all 
 SOLV        ! Solving for the actual time t 
 BFDELE,ALL,HGEN                 !Deletes all nodal heat generation loads 
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*ENDDO                     ! End of cooling phase 
SAVE 
FINISH 
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9 ANEXO II – ROTINA APDL PARA ANALISE ESTRUTURAL 
 

FINI 
/CLEAR,ALL,ALL 
/FILNAM,STRUCT_FINAL  ! SPECIFY JOBNAME 
/PREP7                 ! ENTER PREPROCESSOR 
!============================================================================ 
!                         MATERIAL 
!============================================================================ 
ET,1,185                   !Element SOLID185 
 
MPTEMP,1,20,100,200,300,400,500    !Create Temperature Table 
MPTEMP,7,600,700   
 
TB,MISO,1,8,2       !Define Constitutive Model 
 
MPDATA,EX,1,1,210e3,200e3,190e3,180e3,170e3,138e3 !Elasticity Modul 
MPDATA,EX,1,7,80e3,10e3  
 
MPDATA,PRXY,1,1,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3   !Poisson Modul 
MPDATA,PRXY,1,7,0.3,0.3  
 
MPDATA,ALPX,1,1,1.1e-5,1.150e-5,1.200e-5,1.251e-5,1.320e-5,1.355e-5 !Thermal expansion 
coefficient 
MPDATA,ALPX,1,7,1.455e-5,1.480e-5 
          
 
TBTEMP,20     !Define Stress (Von Mises)  - Total strain curve 
TBPT,,0.00119047,250 
TBPT,,2.123E-2,266      !T=20°C 
TBTEMP,100 
TBPT,,0.00115000,230 
TBPT,,2.12E-2,245      !T=100°C 
TBTEMP,200 
TBPT,,0.00115789,220 
TBPT,,2.12E-2,234      !T=200°C 
TBTEMP,300 
TBPT,,0.00111111,200 
TBPT,,2.11E-2,214      !T=300°C 
TBTEMP,400 
TBPT,,0.00105882,180 
TBPT,,2.11E-2,180      !T=400°C 
TBTEMP,500 
TBPT,,0.00112318,155 
TBPT,,2.11E-2,165      !T=500°C 
TBTEMP,600 
TBPT,,0.00137500,110 
TBPT,,2.14E-2,116      !T=600°C 
TBTEMP,700 
TBPT,,3E-3,30  
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TBPT,,2.303E-2,31         !T=700°C 
 
 
                  
!============================================================================ 
!                                                  GEOMETRY 
!============================================================================ 
                      ! create keypoints 
K,1,10.75            
K,2,100              
K,3,100,9.75          
K,4,10.75,9.5         
K,5,4.75,9.5          
K,6,4.75,15.5         
K,7,4.75,100          
K,14,-10.75           
K,13,-100             
K,12,-100,9.75       
K,11,-10.75,9.5      
K,10,-4.75,9.5       
K,9,-4.75,15.5       
K,8,-4.75,100       
K,15,4.75,0          
K,16,-4.75,0 
                           !create lines 
L,1,2                        !1 
L,2,3                        !2 
L,3,4      !3 
L,4,5      !4 
L,5,6      !5 
L,6,7      !6 
L,7,8      !7 
L,8,9      !8 
L,9,10      !9 
L,10,11      !10 
L,11,12      !11 
L,12,13      !12 
L,13,14      !13 
L,5,10      !14 
L,6,4      !15 
L,11,9      !16 
L,15,16      !17 
L,14,16      !18 
L,15,1      !19 
L,11,14      !20 
L,1,4      !21 
L,10,16      !22 
L,5,15      !23 
L,9,6      !24 
 
          !line division 
LESIZE,1,,,8,16 
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LESIZE,2,,,4,1/2 
LESIZE,3,,,8,1/16 
LESIZE,4,,,4 
LESIZE,5,,,4 
LESIZE,6,,,8,16 
LESIZE,7,,,5,-1 
LESIZE,8,,,8,1/16 
LESIZE,9,,,4 
LESIZE,10,,,4 
LESIZE,11,,,8,16 
LESIZE,12,,,4,2 
LESIZE,13,,,8,1/16 
LESIZE,14,,,5,-1 
LESIZE,15,,,4 
LESIZE,16,,,4 
LESIZE,17,,,5,-1 
LESIZE,18,,,4 
LESIZE,19,,,4 
LESIZE,20,,,4,2 
LESIZE,21,,,4,1/2 
LESIZE,22,,,4,2 
LESIZE,23,,,4,2 
LESIZE,24,,,5,-1 
 
               !create areas 
AL,6,7,8,24      !1 
AL,1,2,3,21      !2 
AL,20,11,12,13      !3 
AL,22,20,10,18      !4 
AL,17,23,14,22      !5 
AL,19,21,4,23      !6 
AL,14,5,24,9      !7 
AL,5,15,4      !8 
AL,9,16,10      !9 
 
                      !sweep areas to create volume 
VOFFST,1,400      ! VOLUME 1  
VOFFST,2,400      ! VOLUME 2 
VOFFST,3,-400      ! VOLUME 3 
VOFFST,4,-400      ! VOLUME 4 
VOFFST,5,-400      ! VOLUME 5 
VOFFST,6,400      ! VOLUME 6 
VOFFST,7,-400      ! VOLUME 7 
VOFFST,8,-400      ! VOLUME 8 
VOFFST,9,-400      ! VOLUME 9 
 
 
VGLUE,ALL         ! Glues the volumes 
           !line division 
LESIZE,29,,,200     
LESIZE,30,,,200 
LESIZE,31,,,200  
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LESIZE,32,,,200     
LESIZE,37,,,200 
LESIZE,38,,,200  
LESIZE,39,,,200  
LESIZE,40,,,200 
LESIZE,45,,,200  
LESIZE,46,,,200  
LESIZE,47,,,200 
LESIZE,48,,,200  
LESIZE,53,,,200 
LESIZE,54,,,200 
LESIZE,61,,,200 
LESIZE,64,,,200  
 
LESIZE,44,,,8,1/16 
LESIZE,42,,,8,16 
LESIZE,43,,,4,1/2    
LESIZE,36,,,4,2  
LESIZE,100,,,5,-1 
LESIZE,101,,,5,-1                              
                            
 
TYPE,1     ! Switch to element solid185 
VMESH,ALL    ! Meshes all volumes 
 
!============================================================================ 
!                         BOUNDARY CONDITION 
!============================================================================ 
NSEL,S,LOC,Y,0          !axial line constraints all dof=0 
NSEL,R,LOC,X,-1,1 
D,ALL,ALL, 
 
NSEL,S,LOC,Y,0          !point a constraints z=0 
NSEL,R,LOC,X,-100 
NSEL,R,LOC,Z,400 
D,ALL,UZ,0 
 
NSEL,S,LOC,Y,0          !point b constraints z=0 
NSEL,R,LOC,X,100 
NSEL,R,LOC,Z,400 
D,ALL,UZ,0 
 
!============================================================================ 
!                         DESACTIVATION OF FILLET ELEMENTS  
!============================================================================  
VSEL,S,VOLU,,10,11                   !Selects volumes of elements to be deactivated 
ESLV,S        !Selects elements to be deactivated 
EKILL,ALL       !Deactivates selected elements 
NSLE,S        !Selects all inactive nodes 
D,ALL,ALL        !Constraints all inactive nodes 
FINISH 
SAVE 
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!============================================================================ 
!                         START SOLUTION 
!============================================================================  
/SOLU 
ANTYPE,0     ! Static solution 
SOLCONTROL,OFF 
KBC,0      !Load is stepped up at the first sub step 
      !of the actual load step (same values for 
      !for all sub steps) 
NROPT,FULL                   ! sets Newton Raphson procedure to auto 
                    ! mode (program chooses FULL, MODI,...) 
EQSLV,SPARSE                   ! Specifies the type of equation solver to 
                    ! sparse direct. 
AUTOTS,OFF     !Turning off automatic time stepping 
NSUB,2                    !Specifies number of sub steps used for the 
                    !actual time step 
NEQI,25                   !Specifies maximum number of equilibrium 
                    !iterations allowed to each sub step 25 
CNVTOL,U,1.0,0.1,2    !Sets convergence valueS, Desplacements 
      !tolerance will be 0.1 - 10% and uses L2 norm 
CNVTOL,F,1.0,0.1,2    !Sets convergence values, Forces 
       !tolerance will be 0.1 - 10% and uses L2 norm 
OUTRES,ALL,ALL                  !None of the solution items will be written 
       !to the database during solution 
OUTRES,NSOL,ALL     !All the nodal DOF solution will be written 
       !to the database (only those) 
CUTCONTROL,PLSLIMIT,0.5   !Plastic strain increment 
NLGEOM,ON      !Allow large deformation 
ALLSEL,      ! Selects everything 
TREF,30                  !Defines reference temperature 
!============================================================================ 
!                                           START WELDING PROCESS 
!============================================================================ 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Optional parameters of Goldak's Ellipse 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
VZ = 3.06   ! Velocity of heat source in Z direction (mm/s) 
elipz= 3.0000   ! Dimension of weld pool in the Z direction 
    ! (in front of the source) 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Initial Z position of heat source 
!---------------------------------------------------------------------------------------------    
ZSS=6     ! Initial position in global cartesian 
    ! coordinate system - Z direction 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
!Time 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
tini=0.00   ! Initial Time 
tdel=1.00   ! Time increment 
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!============================================================================ 
!                      LOOP OVER THE TIME FOR THE FIRST FILLET 
!============================================================================ 
 cycl=129                    !Overall First fillet cycles  
*DO,i,1,cycl,1   !DO loop from 1 up to 129 an increment of 1 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Heat source position at time t 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
  tact=tini+i*tdel  ! calculating actual time 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Position of the heat source in the global coordinate system 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
  DZC = VZ*tact+ZSS  ! Position of HS in the GCS - Z axis 
  DZ=DZC+elipz   ! Z max coordinate of elements to be activated 
 !--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Selection of elements in the fillet volume to be activated at time t 
!---------------------------------------------------------------------------------------------   
 ALLS      ! Selects everything 
 BFDELE,ALL,TEMP       !Delete nodal load of all nodes 
 TIME,tact     ! Defines time at the end of load step 
 LDREAD,TEMP,tact,1,,,'THERM_FINAL','rth',    !Reads the tactth thermal load 
 VSEL,S,VOLU,,10       !Selects volume of first fillet 
 ESLV,S,         !Selects elements attached to the volume 
 ESEL,R,CENT,Z,0,DZ        !Selects elements simulating the weld pool                        
 EALIVE,ALL        !Actives selected elements 
 NSLE,S         !Selects nodes of active elements 
 DDELE,ALL,ALL        !Delete constraint of active nodes 
 ESEL,S,LIVE        !Selects all active elements 
 NSLE,S,1           !Selects node attached to active elements 
 NSEL,INVE        !Selects nodes of inactive elements 
 BFDELE,ALL,TEMP       !Deletes nodal load of inactive nodes 
 ALLS         !Selects everything 
 SOLVE      ! Solve at actual time 
*ENDDO     ! End of the first fillet cycle 
SAVE 
!============================================================================ 
!                      LOOP OVER THE TIME FOR THE INTERMEDIATE COOLING PHASE 
!============================================================================ 
cycl=307                    !Overall intermediate cooling phase  
*DO,ii,1,cycl,   !DO loop from 1 up to 307 an increment of 1 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
tact1=tact+ii*tdel       !Calculating actual time   
 ALLS         !Selects everything 
 BFDELE,ALL,TEMP          !Deletes nodal load of all nodes 
 TIME,tact1         ! Defines time at the end of load step 
 LDREAD,TEMP,tact1,1,,,'THERM_FINAL','rth',       !Read the tact1th thermal load 
 ALLS                    !Selects everything 
 SOLVE          ! Solve at actual time 
*ENDDO        ! End of the intermediate cooling phase 
SAVE 
!============================================================================!                      
LOOP OVER THE TIME FOR THE SECOND FILLET 
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!============================================================================ 
NSUB,3                 !Specifies number of sub steps used     
tact1=436                                            !actual time step 
 cycl=129                       !Overall Second fillet cycles  
*DO,iii,1,cycl,1                               !DO loop from 1 up to 129 an increment of 1 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Heat source position at time t 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
  tact2=tact1+iii*tdel   ! calculating actual time 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Position of the heat source in the global coordinate system 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
  DZC =VZ*(tact2-tact1)+ZSS  ! Position of HS in the GCS - Z axis 
  DZ=DZC+elipz    ! Z max coordinate of nodes to be activated 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
! Selection of elements in the fillet volume to be activated at time t 
!---------------------------------------------------------------------------------------------   
 ALLS       ! Selects everything 
 BFDELE,ALL,TEMP        !Delete nodal load of all nodes 
 TIME,tact2      ! Defines time at the end of the load step 
 LDREAD,TEMP,tact2,1,,,'THERM_FINAL','rth',     !Read the tact2th thermal load 
 VSEL,S,VOLU,,11                  !Selects volume of first fillet 
 ESLV,S,          !Selects elements attached to the volume 
 ESEL,R,CENT,Z,0,DZ         !Selects elements simulating the weld pool                        
 EALIVE,ALL         !Actives selected elements 
 NSLE,S         !Selects nodes of active elements 
 DDELE,ALL,ALL        !Delete constraint of active nodes 
 ESEL,S,LIVE        !Selects all active elements 
 NSLE,S,1           !Selects node attached to active elements 
 NSEL,INVE        !Selects nodes of inactive elements 
 BFDELE,ALL,TEMP       !Delete nodal load of inactive nodes 
 ALLS         !Selects everything 
 SOLVE       ! Solve at actual time 
*ENDDO     ! End of the second fillet cycle 
SAVE 
!============================================================================ 
!                      LOOP OVER THE TIME FOR THE FINAL COOLING PHASE 
!============================================================================ 
cycl=150                      !Overall intermediate cooling phase  
*DO,iv,1,cycl,     !DO loop from 1 up to 150 an increment of 1 
!--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 tact3=tact2+iv*tdel     ! calculating actual time 
 ALLS      ! Selects everything 
 BFDELE,ALL,TEMP       !Delete nodal load of all nodes 
 TIME,tact     ! Defines time at the end of the load step 
 LDREAD,TEMP,tact3,1,,,'THERM_FINAL','rth',    !Read the tact3th thermal load 
 ALLS         !Selects everything 
 SOLVE       ! Solve at actual time 
*ENDDO     ! end of final cooling phase 
SAVE 
FINISH 
 


