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Presentació

La càrrega que actua sobre una peça mecànica sovint
produeix tensions que no són constants, sinó variables. Si
l'evolució de la tensió es produeix moltes vegades, la
peça falla amb una sol·licitació més petita que la que
tindria sota una tensió constant. La resistència sota tensió
variable és més petita que sota tensió constant.

La característica més notable d'aquestes fallades és que
l'evolució de la tensió s'ha repetit moltes vegades. Per
això, la fallada s'anomena fallada per fatiga. 

L'estudi de la fatiga es pot fer des de diversos punts de
vista: l'estudi de les peces que han fallat en servei per
fatiga, amb l'ajuda d'anàlisis metal·lúrgiques, l'experi-
mentació de peces sotmeses a fatiga i el disseny de peces
per tal que no fallin per fatiga.

L'objecte d'aquest treball és ajudar el projecte de peces
mecàniques, amb la predicció de la duració o vida en fase
de disseny. 

Per a l'estudi de la fatiga, es poden emprar dues teories.

S'accepta que la fallada per fatiga es produeix per
deformacions locals plàstiques repetides originades per
tensions locals repetides.

La teoria més exacta proposada fins avui per explicar la
fallada per fatiga es basa en l'estudi de les deformacions,
fet pel qual s'anomena, de vegades, teoria de la duració
segons la deformació. Aquesta teoria és útil per entendre
i analitzar peces que han fallat o que estan essent
experimentades, però no és pràctica per dissenyar-ne.
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Per al disseny, s'utilitza la que es podria anomenar teoria
de la duració segons la tensió.

El comportament de les peces mecàniques sota tensió
variable i, essencialment, la duració sota tensió repetida,
ha estat i està essent molt experimentat, i els resultats
obtinguts constitueixen un cos de doctrina que permet a
l'enginyer dissenyar peces per tal que no fallin per fatiga.

La presentació d'aquest estudi ha estat feta pensant que
serveixi tant a la formació dels estudiants com al treball
dels projectistes i dels tècnics mecànics.
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