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Assunto: Estado plano de tensão 

 

Descrição e procedimento básico do ensaio 

O ensaio consiste na aplicação de um estado plano 
de tensão a uma placa de Perspex com dimensões 
0.18x0.09m e na determinação das tensões nela 
induzidas em duas facetas ortogonais e numa 
terceira faceta igualmente inclinada em relação às 
duas anteriores. Na figura inclui-se a fotografia da 
placa onde estão indicadas as direcções (x, y e d ) 
nas normais às facetas a que se referem as 
medições. 

As forças são aplicadas segundo as direcções x  e y  
no plano da placa, sendo de compressão na direcção 
x e de tracção na direcção y. A força de 
compressão é aplicada por meio de um torno de 
bancada e a força de tracção é introduzida por 
meio de um esticador de cabos, sendo esta última 
medida por interposição de um dinamómetro. 

As extensões nas direcções x, y e d, são medidas 
recorrendo a extensómetros eléctricos. 
Internamente, no sistema de aquisição de dados, 
são convertidas em tensões usando as 
características de deformabilidade previamente 
medidas no material. 
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Resultados a registar 

Do ensaio é possível registar o valor das tensões σx, σy e σd, nas três direcções 
indicadas, assim como o valor da força de tracção Fy, medida no dinamómetro 
colocado na direcção y. Cada grupo de alunos regista três conjuntos daqueles valores 
a completar no quadro seguinte: 

Leitura σx (kPa) σy (kPa) σd (kPa) Fy (kN) 

1     

2     

3     

 

Processamento dos Resultados e Elaboração do Relatório 

Dos resultados obtidos dos ensaios, i.e., para cada um dos três conjuntos de valores 
σx, σy, σd e Fy, pretende-se: 

 Determinação das tensões e direcções principais de tensão na placa. 

 Traçado das facetas principais, marcando nelas as respectivas tensões. 

 Determinação das tensões tangenciais máximas e das facetas onde aquelas ocorrem. 

 Traçado das facetas acima referidas, marcando também as respectivas tensões. 

 Verificar se em alguma faceta é excedida a resistência máxima em tracção ou em 
compressão, sabendo que tais resistências foram estimadas em ft = 60 MPa e fc = 110 MPa, 
respectivamente. Caso não sejam excedidas tais tensões, determinar as menores margens 
de segurança à rotura por tracção e por compressão. 

 Admitindo que a tensão σy é uniforme na espessura da placa (5 mm) e numa certa largura lx, 
calcular o valor dessa largura que é compatível com a força medida Fy. 

 

O relatório, a realizar por cada grupo, deve conter: 

 uma descrição da forma como o ensaio foi realizado e como decorreu; 

 as medições efectuadas; 

 todos os cálculos e resultados do processamento pedido conforme descrito acima. 
 

A data limite de entrega do relatório é de 2 semanas após a realização do ensaio, 
devendo ser entregue ao docente das aulas práticas correspondente. 


