
Resumo 

Neste trabalho pretende-se estudar as características mecânicas e o comportamento à fractura, em 

modo I de carregamento, de uma resina de epóxido à base de bisfenol A,  ®Araldite GY257, curada 

com um endurecedor à base de uma poliamina alifática, HY951, quando sujeita a dois tipos de cura - 

48 horas a 21 ± 2°C e 50 ± 5% de humidade relativa seguida de 2h a 100 ± 2°C (cura A), e 48 horas a 

21 ± 2°C e 50 ± 5% de humidade relativa (cura B) - e a diferentes condições ambientais: à 

temperatura e humidade ambiente e após imersão durante 125 dias em água destilada às 

temperaturas de 30 ± 2°C e 58 ± 2°C, respectivamente.  

Foram realizados ensaios de tracção em provetes convencionais de tracção, ensaios de tenacidade 

em provetes "single edge notched" - SEN - e ensaios de dureza para os dois tipos de cura e 

diferentes condições ambientais. Os provetes foram maquinados a partir das placas de resina dos 

dois tipos de cura.  

Pesaram-se os provetes SEN ao longo do tempo de imersão para estudo da absorção da água, e 

observaram-se as superfícies de fractura de alguns provetes convencionais de tracção e de provetes 

SEN, em microscopia electrónica de varrimento.  

A imersão em água a 58 ± 2°C durante 125 dias influenciou significativamente as propriedades 

mecânicas e o comportamento à fractura, com valores mais altos de resistência à tracção e 

elongação na rotura, e valores mais baixos de módulo de elasticidade e de valor critico do factor de 

intensidade de tensão - Klc. A absorção da água também foi maior naquela situação.  

Todas as superfícies de fractura observadas por microscopia electrónica de varrimento tinham 

características de fragilidade. Nos provetes SEN não foi possível estabelecer nenhuma relação com o 

tipo de cura e/ou condições ambientais pela observação das superfícies de fractura. Nos provetes de 

tracção sujeitos à condição ambiental referida no parágrafo anterior, constatou-se uma diminuição da 

zona espelhada das superfícies de fractura.  


