
Resumo 

Este trabalho compara e desenvolve procedimentos experimentais, no propósito de explicação e 

normalização das curvas de propagação de fadiga, num aço inoxidável austenítico, para diferentes 

valores de R= σ  m 
/  σ  M (razão das tensões remotas mínima e máxima).  

É feito um curto historial sobre a evolução das teorias de fadiga.  

É estudado em particular o modelo de Acumulação de Danos por Fadiga Oligocíclica (ADFO).  

É efectuada recolha bibliográfica sobre as técnicas de caracterização da zona de deformação à frente 

da extremidade das fendas de fadiga e tecidas considerações sobre as potencialidades e limitações 

de cada uma.  

É analisada a influência do efeito de fecho da fenda de fadiga no valor da gama eficaz do factor 

intensidade de tensão e dada particular atenção à técnica de determinação da abertura/fecho com 

recurso ao plano óptico.  

É apresentada uma interpretação do mecanismo de formação/ou não formação das estrias de fadiga.  

São efectuadas tentativas de utilização das microdurezas na determinação das deformações plásticas 

na proximidade da extremidade de fendas de fadiga em EPT (Estado Plano de Tensão).  

São efectuados ensaios experimentais em duas etapas:  

1 - Afinação das técnicas de medição de deslocamentos superficiais, segundo e espessura 

(afundamentos), com o plano óptico (interferometria) e com o rugosímetro, que se revelaram 

prometedores e concordantes entre si.  

2 - Utilização destas técnicas em vários pontos das curvas de propagação de provetes tipo CCT 

(Center Cracked Tension) para diferentes valores da razão R=σ m/σ M.  

É desenvolvido um modelo que permite e obtenção da razão KK efU ∆∆= /  (fracção eficaz da 

gama de tensões remotas do ciclo de carga), a partir dos afundamentos na extremidade da fenda, 

com o provete descarregado (σ =0) e sob tensão remota máxima (σ =σ M).  

São finalmente testados os valores de U encontrados através da normalização dos resultados 

experimentais obtidos.  


