
Fm '
Fmax % Fmin

2

Fa '
Fmax & Fmin

2
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1  Consideracions introductòries

1.1 Introducció. Tipus de tensió 

En obtenir les característiques d'un material relacionades amb el diagrama
tensió-deformació, la càrrega s'aplica gradualment durant un temps suficient
perquè la deformació es desenvolupi. En condicions normals, la proveta
s'assaja fins a la seva destrucció, de manera que les tensions s'apliquen,
només, una vegada. Aquestes són les condicions conegudes amb el nom
d'estàtiques i es compleixen aproximadament en molts elements estructurals
i en moltes peces de màquines. 

Hi ha, de tota manera, condicions en les quals la tensió fluctua entre certs
valors. Per exemple, una fibra determinada de la superfície d'un arbre en
rotació, sotmès a càrrega de flexió, experimenta una tensió de tracció i
compressió a cada volta de l'arbre. Aquesta tensió fluctua entre una tensió
màxima (F ) i una tensió mínima (F ), però també es pot caracteritzar permax min

una tensió mitjana

i una amplitud de tensió

Alguns casos particulars, amb valors singulars de F  i/o F , tenen denomina-m a 



F

t

a

max

min m

FF

F
F

F

F
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t

F
F
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Fm '
Fmax % Fmin

2

Fa '
Fmax & Fmin

2
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cions específiques (Taula 1). Per exemple, un arbre d'un motor elèctric que
gira a 1.450 rpm movent una roda de dents rectes pot il·lustrar un cas de tensió
alternativa originada per flexió rotativa; en canvi, si les dents de la roda estan
inclinades es pot tenir el cas general de tensió fluctuant, per superposició de
la tensió de tracció o bé de compressió que apareix en aquest cas.

Taula 1 

Cas general: Tensió fluctuant

Casos particulars

Tensió estàtica Tensió pulsatòria Tensió alternativa
F  = 0 F  = F F  = 0a m a m

Tipus de tensió
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Quan la tensió s'ha repetit un nombre de vegades molt gran, es pot arribar a
la fractura amb tensions molt més baixes que el límit de ruptura R  i, fins i tot,m

que el límit de fluència R . Aquest tipus de fractura s'anomena  fractura pere

fatiga.

1.2 Mecanisme de la fatiga

La fallada per fatiga comença amb una petita esquerda. Aquesta esquerda
inicial és tan petita que no es pot observar a simple vista. Apareix,
normalment, en un punt de discontinuïtat del material, com ara un canvi
de secció, un  claveter o un forat. Altres punts en què es pot iniciar la
fractura per fatiga són les marques de fàbrica o d'inspecció, les esquerdes
internes o les irregularitats dels procediments d'obtenció o de
mecanització de la peça. 

Una vegada s'ha iniciat l'esquerda, augmenta l'efecte de la concentració de
tensions i l'esquerda progressa més ràpidament. A mesura que l'àrea encara no
danyada es va fent més petita, augmenta el valor de la tensió fins que l'àrea
residual es trenca de sobte.

Un trencament per fatiga, per tant, està caracteritzat per dues àrees
diferents de fractura. La primera és l'originada pel desenvolupament
progressiu de l'esquerda (denominada zona de fatiga) i la segona és
deguda a la fractura sobtada (denominada zona instantània). Aquesta
última zona té un aspecte molt semblant al de la fractura d'un material
fràgil que s'hagi trencat per tracció.

La fallada estàtica de la peça d'una màquina va acompanyada, normalment,
d'una deformació apreciable. És a dir, les fallades estàtiques són visibles i
avisen prèviament. Per contra, les fallades per fatiga no avisen: són sobtades
i totals i, per tant, perilloses. Fer un projecte contra una fallada estàtica és
relativament senzill, perquè els casos són, normalment, bastant ben coneguts.
Però la fatiga és un fenomen molt més complicat i només parcialment entès.
Duplicar o triplicar el coeficient de seguretat és una cosa que es pot fer sense
dificultat, però aquesta no és una aproximació correcta al problema, atès que,
si bé és cert que el projecte no fallarà, sí que és probable que resulti poc
competitiu. S'imposa, per tant, una anàlisi més detallada de la qüestió.
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1.3 Naturalesa estadística de la fatiga

Els resultats obtinguts d'una sèrie d'assaigs de fatiga presumiblement idèntics
tenen molta més dispersió que els d'una sèrie similar d'assaigs estàtics. Això
és així, almenys, per dos motius. D'una banda, els resultats  dels assaigs
estàtics són relativament immunes a certes variacions, com ara les de l'acabat
superficial, la dimensió de les provetes, els efectes no exagerats de
concentració de tensions, etc; això no passa, malauradament, en els assaigs de
fatiga. D'altra banda, encara que es faci un control absolut sobre totes les
variables del fenomen, els resultats dels assaigs continuen presentant una
dispersió inherent deguda a les variacions estadístiques de l'estructura
cristal·lina intrínseca del material. 
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2 Assaigs de flexió rotativa amb provetes
estàndard

2.1 Màquines d'assaig de fatiga

Les dades per a l'estudi de la fatiga són, bàsicament, experimentals i això ha
fet que des del principi del coneixement del fenomen es pensés en màquines
específiques per desenvolupar assaigs.

Wöhler va ser qui, als voltants de 1860, va construir la primera màquina
d'assaig de fatiga (Fig. 2.1). Aquesta màquina era del tipus de flexió rotativa,
amb les provetes en voladís, de manera que només es tenia la tensió màxima
a l'extrem encastat de la proveta.

Fig. 2.1 Màquina de fatiga de Wöhler
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Altres tipus de màquines d'assaig desenvolupen tensions de flexió alternatives,
però sense rotació. Unes altres, encara, poden aplicar tensions fluctuants
simples )de flexió, tracció-compressió o torsió) i, fins i tot, tensions
combinades (flexió amb torsió, etc.).   

No obstant això, la màquina de fatiga més universal és la màquina de Moore
o màquina de la biga giratòria (Fig. 2.2). En aquesta màquina la proveta està
sotmesa a flexió pura (sense cisallament) i uniforme. La mecanització de la
proveta és molt acurada, després té lloc un poliment general i, finalment, es
fa un poliment axial per evitar les ratlles circulars. El motor gira al voltant de
les 1.450 rpm, però els resultats dels assaigs demostren que les variacions de
velocitat entre 200 i 10.000 rpm no tenen influència significativa.

Fig. 2.2 Màquina de fatiga de Moore

2.2 Diagrama S-N. Límit de fatiga

Per determinar la resistència a la fatiga d'un material és necessari un nombre
bastant elevat d'assaigs a causa de la mateixa naturalesa estadística de la
fatiga. L'estudi se centrarà en els assaigs del tipus de biga giratòria, que
produeixen tensions perfectament alternatives sobre totes les fibres
superficials d'una proveta estàndard.  
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     A causa de la naturalesa estadística del fenomen de la fatiga, les corbes S-N són un ajustament1

dels resultats dels assaigs, de tal manera que per sota seu queden el 50% de casos de
supervivència.
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(1)

L'assaig inicial es realitza amb una càrrega constant, de tal manera que es
produeix una tensió nominal, calculada per l'equació

lleugerament inferior al límit de ruptura R  del material, i s'enregistra el nombrem

de revolucions que han estat necessàries per arribar al trencament. El segon assaig
s'efectua amb una tensió una mica inferior a la del primer. El procés es va
continuant així, successivament, i els resultats es representen en un diagrama S-N.

La taula 2 il·lustra un conjunt típic de dades.

Taula 2

Tensió Nombre Tensió Nombre
(N/mm ) de cicles (N/mm ) de cicles2

S N S N

2

± 340 15.000   ± 225 881.000 
± 311 24.000   ± 218 1.302.000  
± 294 36.000   ± 216 662.000 
± 280 80.000   ± 216 2,270.000 
± 267 177.000   ± 213 100.125.000  
± 258 162.000   ± 213 103.667.000 
± 250 301.000   ± 212 101.190.000
± 240 290.000   ± 209 101.176.000
± 234 361.000   ± 209 102.483.000
± 230 643.000   

  

*

*

*

Resultats de l'assaig de fatiga
(proveta estàndard d'un acer normalitzat, 120 BHN)

(*) La proveta no es va trencar

Aquestes dades es poden representar en coordenades lineals (Fig. 2.3),
semilogarítmiques (Fig. 2.4) i logarítmiques (Fig. 2.5) .1
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Fig. 2.3 Coordenades lineals

Fig. 2.4 Coordenades semilogarítmiques
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Fig. 2.5 Coordenades logarítmiques

Les coordenades lineals són, òbviament, inadequades, cosa per la qual les
coordenades utilitzades són les semilogarítmiques i les logarítmiques.
Aquestes últimes tenen l'avantatge que permeten representar les dades
raonablement bé mitjançant línies rectes. La intersecció d'aquestes dues rectes
s'anomena colze de la corba de fatiga. Aquest punt divideix el diagrama en dos
sectors: el de la dreta (sector de vida infinita) i el de l'esquerra (sector de vida
finita).

L'ordenada del diagrama S-N s'anomena resistència a la fatiga i correspon al
nombre de cicles necessari per produir la fractura. El colze de la corba, a partir
del qual el diagrama esdevé horitzontal, es presenta solament en l'acer i els
aliatges ferris en general, entre els 10  i 10  cicles. La tensió corresponent6 7

s'anomena límit de fatiga, S' .f

Els metalls i els aliatges no ferris no tenen pròpiament límit de fatiga. Els
assaigs, tot i així, es perllonguen fins a 10  o 5 @ 10  cicles en el cas de8 8

l'alumini, el magnesi i els seus aliatges. La resistència a la fatiga corresponent
s'anomena, en aquest cas, límit convencional de fatiga. Els assaigs amb
proveta d'acer han demostrat que, fins a un límit de ruptura de 1.400 N/mm ,2

el límit de fatiga se situa entre el 50% i el 60% de R . Per a acers d'altam

resistència (R  > 1.400 N/mm ), el límit de fatiga sembla estabilitzar-se alm
2

voltant de S'  = 700 N/mm  (Fig. 2.6).f
2



Sf ' 0,4 Rm

2  ASSAIGS DE FLEXIÓ ROTATIVA AMB PROVETES ESTÀNDARD 2.2  DIAGRAMA S-N. LÍMIT DE FATIGA

18 J. BIGORDÀ  i  J. FENOLLOSA,  La fatiga dels elements mecànics  (Tem-UPC, 1992) 

(2)

Fig. 2.6 Relació entre el límit de fatiga S'  i el límitf

de ruptura R  per a materials ferrism

A la mateixa figura es pot veure que el límit de fatiga de la fosa i de l'acer fos
és una mica inferior al de l'acer del mateix límit de ruptura, aproximadament

L'alumini, el magnesi i els seus aliatges tenen límits convencionals de fatiga
entre el 30% i el 40% del límit de ruptura, depenent de si el material és fos o
forjat. 

Les anteriors dades es presenten resumides a la taula 3, que s'utilitzarà 
a falta de dades més precises.
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Taula 3

Acer forjat
S'  = 0,5 R  (R  # 1.400 N/mm )f m m

2

S'  = 700 N/mm  (R  > 1.400 N/mm )f m
2 2

Acer fos S'  = 0,4 Rf m

Fosa S'  = 0,4 Rf m

Alumini
Magnesi S'  = (0,3 ÷ 0,4) · R  [N = 5 · 10 ]
Aliatges

f m
8

Límits de fatiga S'  de diversos materials f

(assaigs estàndard)

2.3 Casos de vida finita. Construcció del diagrama S-N
simplificat per a l'acer

Projectar les peces de les màquines per a una vida infinita ha estat usual, però
en molt casos això ha deixat de ser pràctic per diverses raons. D'una banda,
moltes peces mai no han de resistir més d'unes desenes o d'uns centenars de
milers de cicles en tota la seva vida. En altres casos )els avions, per exemple)
es fa necessari projectar moltes peces a vida finita, perquè d'altra manera el
projecte seria inviable.

En general, fins a 10  cicles es considera el problema com un cas de3

sol·licitacions estàtiques. 

Es diuen, pròpiament, casos de vida finita els compresos entre 10  i 10  cicles.3 6

La figura 2.7 representa una recopilació de molts assaigs amb fallades dintre
de l'interval de vida finita. 
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Fig. 2.7 Recopilació d'un cert nombre d'assaigs de
fatiga amb acer

Per a l'estudi dels casos de vida finita, a falta d'altres dades, es pot construir
un diagrama S-N simplificat. En el cas de l'acer, això es fa traçant la recta que
uneix les ordenades S = 0,9 R , a 10  cicles, i S = S' , a 10  cicles, en un paperm f

3 6

logarítmic 2 x 3. Amb aquest es pot determinar immediatament la resistència
a la fatiga S'  que correspon a qualsevol vida finita desitjada (Fig. 2.8).N

Fig. 2.8 Construcció simplificada del diagrama 
S-N per a l'acer
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(3)

(4)

(5)

(6)

El mètode gràfic és d'aplicació senzilla, però té l'inconvenient que el pendent
de la línia S-N és petit i és difícil obtenir resultats ajustats. Per això, pot ser
pràctic transformar aquest mètode en un d'analític de la manera següent:

L'equació de la línia S-N és

on el pendent -m i l'ordenada b (per a N = 10  = 1) són dos paràmetres0

de fatiga. Com que, per a N = 10  cicles, S'  = 0,9 R , i per a N = 103 6
N m

cicles, S'  = S' , per substitució a l'equació anterior  podem trobar elN f

valor dels paràmetres de fatiga m i b, en funció de R  i S' .m f

Determinats aquests paràmetres, la resistència S'  que correspon a N ésN

i alternativament, el nombre de cicles N que correspon a una resistència
S'  ésN
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(1)

3 Influència de les condicions no estàn-
dard

El límit de fatiga d'una peça concreta d'una màquina pot diferir molt del límit
de fatiga d'una proveta estàndard en assaig de flexió rotativa (Fig. 2.2). Es
poden trobar diverses condicions que facin variar aquest límit, però aquí
l'estudi es limitarà a les quatre que, habitualment, es tenen més en compte en
fer els projectes de màquines: el tipus de càrrega, la grandària, l'acabat
superficial i la concentració de tensions. 

Aquests efectes es tenen en compte mitjançant uns coeficients de modificació,
de manera que el límit de fatiga d'una peça es pot representar per l'equació

on:
S =  Límit de fatiga de la peçaf

k =  Coeficient de tipus de càrregal

k =  Coeficient de grandària d

k =  Coeficient d'acabat superficial                  s

K =  Coeficient de concentració de tensionsf

S' =  Límit de fatiga de la proveta estàndard (flexió rotativa)f

Es dóna per entès que la càrrega és de tipus simple )flexió, tracció-compressió
o torsió pures) i perfectament alternativa.



  (a)

M                                        M

                                                  (b)

P P
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     S'entén per tensió efectiva mitjana en un punt la mitjana de totes les tensions en grans adjacents a aquest
1

punt.
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3.1 Efecte del tipus de càrrega

Flexió rotativa i flexió alternativa (no rotativa)

De les experiències efectuades sembla que es pot deduir que les provetes
sotmeses a flexió alternativa no rotativa presenten un límit de fatiga una mica
més alt que les sotmeses a flexió rotativa. Això es pot atribuir al fet que els
punts febles del material tenen certa probabilitat d'escapar-se de l'acció de les
tensions més elevades. No obstant això, aquest efecte és inferior al 5% en els
materials comercials d'ús corrent, cosa per la qual no es fa cap distinció entre
els dos tipus de flexió. Així doncs, k  = 1.l

Càrregues axials (tracció-compressió)

Pel fet que tant la flexió com la tracció-compressió produeixen un mateix tipus
de tensió uniaxial, sembla, a primera vista, que els diagrames S-N haurien de
ser idèntics en ambdós casos. En realitat, però, no és així: les càrregues axials
fan disminuir el límit de fatiga. Això s'explica per la teoria del gradient de
tensions, segons la qual a menys gradient, més tensió efectiva i, per tant, k  enl

resulta més petit . El gradient de les càrregues axials és més petit (de fet,1

teòricament nul) que el de les càrregues de flexió, com es pot veure en els
esquemes de la figura 3.1.

Fig. 3.1 Gradients de tensió: a) flexió; b) tracció-compressió
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En aquests casos, a més, la inevitable excentricitat de les càrregues axials fa
que hi hagi zones de tensió real superior a la calculada (pics de tensió). 

Els valors a prendre són:

k  = 0,9 (càrregues perfectament centrades, tracció-com-l

pressió pures)

k  = 0,6 ÷ 0,85 (càrregues indeterminadament descentrades; 0,7 del

valor mitjà)

S'ha observat, també, que, en els casos de les càrregues axials, la resistència
a la fatiga a N = 10  cicles disminueix respecte a la de la flexió. Aquí s'ha de3

prendre S  (10  cicles) = 0,75 R .N m
3

Torsió

Les càrregues de torsió impliquen el mateix gradient de tensió que les de
flexió. A més, les fórmules que expressen les tensions nominals són del
mateix tipus en ambdós casos,

encara que aquestes tensions puguin superar els respectius límits de fluència.
La diferència fonamental és que la flexió (com, també, la tracció-compressió)
produeix tensions uniaxials, mentre que la torsió les produeix biaxials. 

Per tant, per predir les fallades per torsió a partir de resultats d'assaigs per
flexió, es fa necessari utilitzar una teoria de fallada estàtica. Per als materials
dúctils (el cas de l'acer), aquesta és la teoria de la màxima energia de distorsió.
Aquesta hipòtesi ha estat confirmada per les experiències de fatiga per torsió
alternativa desenvolupades posteriorment. Així doncs, es pren per a l'acer un
k  = 0,58. Per a la fosa, en canvi, no és aplicable aquesta teoria. Els assaigs,l

encara que no molt abundants, han demostrat que, per a aquest material, val
un k  = 0,8. l

La resistència a 10  cicles se situa a S = 0,9 R , essent R  el límit de ruptura3
t m m



3  INFLUÈNCIA DE LES CONDICIONS NO ESTÀNDARD 3.1  EFECTE DEL TIPUS DE CÀRREGA

26 J. BIGORDÀ  i  J. FENOLLOSA,  La fatiga dels elements mecànics  (Tem-UPC, 1992) 

per cisallament. Suposant que no es tinguin dades, es pren:

R  =  0,8 R  per als materials ferris: acer, fosat m m

R  =  0,7 R  per als materials no ferrist m m

Resum

Es pot veure un resum dels valors usuals de k  a la taula 4.l

Taula 4

Flexió   k  = 1
(rotativa i no rotativa)

l

Tracció-compressió   k  = 0,9 Càrrega perfectament centradal

                  (sense flexió)                   
  k  = 0,6 - 0,85 Càrrega descentradal

Torsió   k  = 0,58 (Acer)l

  k  = 0,8  (Fosa)l

La resistència de la proveta a 10  cicles i el límit de fatiga de la proveta (a 103 6

cicles) es calculen d'acord amb el que s'ha dit. En el cas de l'acer (Taula 5), es
té 

Taula 5

S  = S S  = S 3 SN 0

10  cicles 10  cicles 10  cicles0
N 10
3

f
6

Flexió R 0,9 · R 0,5 · Rm m m

Tracció-compressió R 0,75 · R 0,7 · (0,5 · R )m m m

Torsió 0,8 R 0,9 · (0,8 · R ) 0,58 · (0,5 · R )m m m

Com a il·lustració, s'han representat a la figura 3.2 els diagrames S-N
simplificats d'una proveta d'acer hipotètic de R  = 1.000 N/mm  sotmès alsm

2

tres tipus de càrrega.



   10          10          10          10      3               4               5               6

2
S

(N
/m

m
)

(cicles)N

900
750
720

b350  ( )
c290  ( )

500  ( )a

 Gradient a > Gradient b

Tensió F  = Tensió Fa b

Fa Fb
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Fig. 3.2 Diagrama S-N d'una proveta d'acer de R  = 1000 N/mm :m
2

      a) flexió; b) tracció-compressió; c) torsió

3.2 Efecte de la grandària

Sota aquest efecte s'inclouen una sèrie de factors complexos, de difícil
avaluació (factors metal·lúrgics deguts al procés de les peces petites, diferent
del de les peces grans). No obstant això, el veritable efecte de la dimensió es
basa en la idea de la unió més feble, que governa la resistència a la fatiga. El
concepte de gradient de tensió pot explicar, altra vegada, per què un augment
de diàmetre implica, de manera general, una certa disminució de k . Segonsd

les teories elementals de la flexió i de la torsió, el gradient de tensió en un
punt d'una proveta de radi r és 1/r; per tant, a una grandària més gran (r més
gran), un gradient més petit i, com a conseqüència, un k  també més petit (Fig.d

3.3).

Fig. 3.3 Teoria del gradient de tensió per explicar kd
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Els resultats experimentals concorden amb aquesta teoria, almenys
qualitativament, per als casos de flexió i torsió; de la mateixa manera, també
per a càrregues axials k  = 1, ja que no hi ha, teòricament, gradient de tensió.d

Això és veritat fins a diàmetres de 50 mm. Per a diàmetres més grans, el
coeficient de grandària disminueix per a tot tipus de sol·licitació fins a
estabilitzar-se en uns valors k  = 0,6 ÷ 0,75, segons les investigacions recents.d

La divergència de la teoria en el cas de les càrregues axials en provetes grans
(> 50 mm) s'atribueix a factors metal·lúrgics inherents a les dimensions de la
proveta, perquè és impossible obtenir una microstructura  ben uniforme en
peces de seccions grans. 

Es presenta un resum dels valors k  per a diferents diàmetres i per a diferentsd

tipus de càrrega a la taula 6.

Taula 6 

Diàmetre (mm) Flexió, Tracció-compressió, Torsió
d kd

d # 7,6 1

7,6 < d # 50 0,85

d > 50 0,75

     Valors de K  per a diferents diàmetres i tipusd

de càrrega (acers R  = 350 ÷ 1150 N/mm )m
2

Freqüentment, les seccions que s'han d'estudiar no són pas circulars.
Aleshores, la pràctica de prendre el diàmetre equivalent (diàmetre de la
secció circular d'àrea igual) és, en general, acceptable. De tota manera,
sembla més encertat procedir de la manera següent: en el cas d'una
secció no circular sotmesa a flexió, la dimensió correspon a l'altura de la
secció transversal, mesurada en la direcció perpendicular a l'eix del
moment flexor; per a sol·licitacions axials i de torsió, es considera que
d és la dimensió més petita de la secció transversal.
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3.3 Efecte de l'acabat superficial

Després de moltes investigacions, s'ha pogut establir amb claredat que l'acabat
superficial, almenys per a l'acer, té molta influència sobre el límit de fatiga.
La millor compilació de dades és la de la figura 3.4. Al gràfic es pot veure que
el límit de fatiga per a les peces de forja laminades en calent i en brut no
millora gaire quan s'augmenta la resistència a la tracció. També es pot veure
que el guany que s'aconsegueix seleccionant acers amb el límit de ruptura
superior a 1400 N/mm , encara que tinguin un acabat de rectificat, és mínim.2

Fig. 3.4 Relació entre el límit de fatiga i l'acabat
superficial en aliatges ferris



0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0,7

0,8
0,9
1,0

0

Rectificat

En brut de forja

Polit

  500      700        900       1100      1300      1500     1700

Mecanitzat o estirat en fred

Laminat en calent

k s

Resistència a la tracció,  mR (N/mm2)
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El gràfic de la figura 3.5, que és el que s'utilitza per trobar k , s'ha obtingut pels

càlcul a partir del de la figura 3.4. Encara que es refereix concretament a
l'acer, és probable que pugui aplicar-se, també, a la fosa i a l'acer fos.

Fig. 3.5 Coeficients k  per a diversos acabatss

superficials

Per al coeficient de superfície per a l'alumini fos i forjat, el magnesi i altres
materials no ferris, es pot prendre k  = 1, ja que el límit de fatiga catalogat pelss

fabricants normalment inclou aquest coeficient de superfície.

3.4 Concentració de tensions

La concentració de tensions té una importància capital en el fenomen de la
fatiga, perquè pràcticament totes les fallades que es presenten en el servei dels
elements de màquines comencen en punts de concentració de tensions tals
com ranures, vores de forats, filets, ratlles de mecanització, marques
d'inspecció, etc. En aquest context, anomenem entalles, d'una manera
genèrica, totes aquestes causes de concentració de tensions. Com que
d'entalles n'hi ha a tots els dissenys, la concentració de tensions s'ha de
considerar a tots els càlculs de fatiga.



A   A'

OA'
 OA=Kt

q '
Kf & 1

Kt & 1
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(3)

Es defineix com coeficient de concentració de tensions teòric o geomètric, K ,t
la relació entre la tensió màxima en un punt i la nominal, tal com es calcula
per a les fórmules estàndard de la resistència de materials (Fig. 3.6). Ara bé,
s'ha demostrat que un mateix K  produeix efectes diferents segons quinest

siguin les característiques del material. Això vol dir que K  no serveix, per ellt

mateix, per explicar tot el fenomen de la concentració de tensions en la fatiga.

Fig. 3.6 Il·lustració del concepte de Kt

Això ha portat a definir un altre concepte, el de coeficient de concentració de
tensions en la fatiga, K , que és la relació entre el límit de fatiga d'una provetaf

sense entalles i el límit de fatiga d'una proveta idèntica en tot però entallada,
en assaigs equivalents. És indiferent usar aquest coeficient K  per augmentarf

la tensió o per disminuir la resistència, encara que normalment s'utilitza en
aquest segon sentit.

Com s'ha dit abans, la diferència entre K  i K  és deguda al material i vet f

avaluada per l'anomenada sensibilitat a l'entalla, q. Aquest concepte
s'expressa per la fórmula

i és una mesura del grau de correspondència entre K  i K , tenint en compte elf t

material i el radi de l'entalla.



Kf ' 1 % q (Kt & 1)
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(4)

Normalment, q està comprès entre 0 i 1:

Si q = 0,  K  = 1 El material és totalment insensible a l'entallaf

Si q = 1,  K  = K El material presenta una sensibilitat total a  l'entallaf t

A la pràctica, el que es fa és determinar, primerament, K  segons la geometriat

de la peça. Després, una vegada especificat el material, es troba q. K  esf

calcula, aleshores, per la fórmula

La sèrie de gràfics següent (Fig. 3.7 - 3.21) és la dels coeficients teòrics de
concentració de tensions K , on es pot trobar K  per a diverses formes i tipust t

de sol·licitació.

Fig. 3.7 Barra a tracció o compressió simple, amb un forat trans-
versal. F  = F/A, on A = (w - d)t i t és el gruix0
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Fig. 3.8 Barra rectangular, amb un forat transversal, sotmesa a
flexió. F  = Mc/I, on I = (w - d)h /120

3

Fig. 3.9 Barra rectangular, amb entalles, sotmesa a tracció o

compressió simple. F  = F/A, on A = (w - d)t i t és el gruix0
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Fig. 3.10 Barra rectangular, amb entalles, sotmesa a flexió.
F  = Mc/I, on c = d/2 i I = td /12; t és el gruix0

 3

Fig. 3.11 Barra rectangular, amb acords, sotmesa a tracció o a
compressió simple. F  = F/A, on A = dt i t és el gruix 0
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Fig. 3.12 Barra rectangular, amb acords, sotmesa a flexió.
F  = Mc/I, on c = d/2 i I = td /12; t és el gruix 0

 3

Fig. 3.13 Eix de secció circular, amb acord en el ressalt, sotmès
a tracció. F  = F/A, on A = Bd /4  0

 2
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Fig. 3.14 Eix de secció circular, amb acord en el ressalt, sotmès
a torsió. J  = Tc/J, on c = d/2 i J = Bd /320

 4

Fig. 3.15 Eix de secció circular, amb acord en el ressalt, sotmès
a flexió. F  = Mc/I, on c = d/2 i I = Bd /640

 4
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Fig. 3.16 Eix de secció circular, amb forat transversal, sotmès a
torsió

Fig. 3.17 Eix de secció circular, amb forat transversal, sotmès a
flexió. F  = M/I [(BD /32) - (dD /6)], aproximadament0

 3  2



  0   0,1   0,2   0,3   0,4   0,5   0,6   0,7  0,8
        d/w

  11

  9

  7

   5

   3

    1

h

w
d

t
h/w = 0,35

h/w = 0,50
h/w  1,0

 K  t

 0     0,05    0,10   0,15    0,20   0,25    0,30   

r/d

 3,0

 2,6

 2,2

  1,8

 1,4

  1,0

r/d

 D         d

 r

 0,30

 1,15

1,05
 1,02

D/d = 1,50K t

3  INFLUÈNCIA DE LES CONDICIONS NO ESTÀNDARD 3.4  CONCENTRACIÓ DE TENSIONS

38 J. BIGORDÀ  i  J. FENOLLOSA,  La fatiga dels elements mecànics  (Tem-UPC, 1992) 

Fig. 3.18 Barra carregada a tracció mitjançant un passador a
través d'un forat. F  = F/A2, on A = (w - d)t. Quan hi ha joc0

augmenta K  d'un 35 a un 50%t

Fig. 3.19 Barra de secció circular, amb ranura anular, sotmesa a
tracció. F  = F/A, on A = Bd /4 0

 2
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Fig. 3.20 Barra de secció circular, amb ranura anular, sotmesa a
flexió. F  = Mc/I, on c = d/2 i I = td /640

 4

Fig. 3.21 Barra de secció circular, amb ranura anular, sotmesa a
torsió. F  = Tc/J, on c = d/2 i J = Bd /320

 4
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Per trobar q, s'han d'emprar els gràfics 3.22 i 3.23 per a acers i aliatges
d'alumini. Ambdós gràfics indiquen que, per a grans radis i materials d'elevada
resistència, q s'aproxima a 1, la qual cosa vol dir que, si hi ha cap dubte, es pot
fer K  = K  i l'error comès serà sempre favorable a la seguretat.f t

Fig. 3.22 Sensibilitat a l'entalla (flexió, tracció-compressió)

Fig. 3.23 Sensibilitat a l'entalla (torsió)
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Per a la fosa, q és molt petita. Així, per a la fosa grisa de 140 N/mm , K  = 1.2
f

Per a foses de més resistència, q va creixent, però d'una manera molt més
moderada que en el cas de l'acer. Des d'un punt de vista conservador, es pren
q = 0,2 per a totes les classes de fosa.

3.5 Vida finita: observacions sobre els coeficients de
modificació k , k  i Kd s f

Fins no fa gaire, s'ha considerat que els coeficients k , k  i K  no s'haviens d f

d'aplicar per a 10  cicles. Pel que fa referència a k  i k , aquesta opinió no ha3
s d

canviat, però experiments recents han evidenciat que l'efecte de la
concentració de tensions és significatiu ja a 10  cicles, particularment entre3

materials metàl·lics d'alta resistència. Com a resum d'aquests assaigs, s'ha
dibuixat una corba per determinar el coeficient K ' a 10  cicles per a l'acer if

3

l'alumini (Fig. 3.24).

Fig. 3.24 Severitat de K'  a 10  ciclesf
3
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El diagrama S-N d'una peça o element de màquina es traça, doncs, unint per
una recta els punts corresponents a 10  i 10  cicles, calculats segons les3 6

fórmules expressades en la taula 7.

Taula 7

Proveta (acer)

10  cicles 10  cicles 10  cicles 0

S  = S S  = S 3 SN 0

3

N 10

6

f

Flexió R 0,9 Rm S' = 0,50 R  m f m

k  = 1l

Tracció- R 0,75 R S = 0,7 (0,50 R )
compressió k  = 0,7 

m m f m

l

Torsió R  = 0,8 R 0,9 R  = S = 0,58 (0,50 R )t m m t m

0,9 · 0,8 R k  = 0,58m

f m

l

Peça (acer)

10  cicles 10  cicles3

S  = S 3 SN 10

6

f

Flexió,
Tracció-compressió,

Torsió

1/K'  [S 3 proveta] k  k  k  1/K  S'f 10 l d s f f

Per a una vida de N cicles, es determina la resistència a la fatiga S  amb l'ajutN

del diagrama S-N.



F ' SN J ' SN

F ' Fadm J ' Jadm

Fad '
SN

CCCS

Jad '
SN

CCCS
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(5)

(6)

Fallada:

Sol·licitació = Resistència

Seguretat:

Sol·licitació = Tensió admissible

3.6 Càrregues de nivell variable: dany acumulat. Regla
de Miner

En les condicions reals d'utilització, rarament les peces estan sol·licitades a un
nivell constant de tensió. La representació dels diversos nivells de tensió i dels
cicles corresponents es fa segons unes corbes d'utilització en les quals els
diversos nivells de tensió es representen en ordre decreixent. Per al tractament
posterior, aquestes corbes se simplifiquen segons uns histogrames
d'utilització.

El tractament general del tema és complex i encara no està resolt del tot. Entre
moltes altres coses, té importància la seqüència d'aplicació dels diversos
nivells de tensió (que podria ser una seqüència de nivells creixents, de nivells
decreixents i de nivells aleatoris). De tota manera, sense posar esment en totes
aquestes dificultats, s'exposarà una regla elemental, però que representa una
aproximació útil en molts casos: és l'anomenada regla del dany acumulat
lineal o regla de Miner (per haver estat enunciada per aquest investigador,
l'any 1945).
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(7)

(8)

(9)

(10)

Donat un histograma de càrregues-cicles, s'anomena dany corresponent al
nivell F  la relació n /N  entre el nombre de cicles de nivell F  i la vida N ,i i i i i

trobada en el gràfic S-N, que correspon al mateix nivell F . L'histogramai

complet produeix un dany acumulat

La qüestió és, però, si la peça resisteix l'aplicació de tot l'histograma de
tensions. Aquí és on entra en joc l'enunciat de la regla de Miner: "Hi hau-
rà fallada quan el dany acumulat sigui igual a 1". És a dir,

Sovint, en lloc dels valors n  (i = 1, 2... K) es tenen els percentatges p  i i

(i = 1, 2... K)

del nombre total de cicles per a cada nivell F .i

La predicció de la vida de la peça és
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4  Tensions fluctuants. Càrregues simples

4.1 Diagrames de tipus Goodman. Flexió, tracció-
compressió (materials dúctils)

Ja s'ha vist anteriorment (Sec. 1.1) que les tensions fluctuants es caracteritzen
per dos paràmetres, siguin F , F , o bé F , F . Per a la representació dem a max min

diagrames de fatiga a vida constant, es tenen diverses possibilitats per escollir
les coordenades. L'estudi es limitarà, de moment, als casos de flexió-
compressió en materials dúctils.

Les coordenades més utilitzades són F , F . Si s'hi representa el resultat dem a

molts assaigs, s'obté un núvol de punts tal com s'indica a la figura 4.1. S'ha
intentat resumir aquests resultats traçant diverses línies; les més corrents són
les següents:

- Paràbola de Gerber (Alemanya, 1894)
- Recta de Goodman (Anglaterra, 1899)
- Recta de Soderberg (Estats Units, 1930)

Aquestes línies apareixen dibuixades a la mateixa figura 4.1, per a valors de
F  > 0 (tracció). La recta de Goodman és, segurament, la més utilitzada arreum

i s'hi farà referència d'ara endavant.



Paràbola de Gerber

Recta de Goodman

RR Fmme

f
S

Recta de Soderberg

R

S

Fm

f

eR

eR meR

4  TENSIONS FLUCTUANTS. CÀRREGUES SIMPLES 4.1  DIAGRAMES DE TIPUS GOODMAN. FLEXIÓ...

46 J. BIGORDÀ  i  J. FENOLLOSA,  La fatiga dels elements mecànics  (Tem-UPC, 1992) 

Fig. 4.1 Línies representatives dels resultats d'as-
saigs de fatiga

La figura 4.2 representa un diagrama F , F  complet. S'ha d'observar que elm a

diagrama no és simètric, és a dir, que les F  < 0 (compressió) no tenenm

influència, fins a cert punt, sobre les F  que causen les fallades. Aquesta

diagrama inclou, també, les rectes que representen les fallades estàtiques per
fluència.

Fig. 4.2 Diagrama F , F  complet. Càrregues de flexió o dem a

tracció-compressió. Materials dúctils 
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Una forma alternativa de representació és la de la figura 4.3, que representa
F , F  en funció de F . Aquest és el diagrama modificat de Goodmanmax min m

(Goodman va proposar originàriament la seva recta en un diagrama com
aquest). El diagrama modificat de Goodman és el més representatiu del
fenomen, perquè conté tots els components de la tensió. No obstant això, el
diagrama F , F  és molt més pràctic d'utilitzar. m a

Fig. 4.3 Diagrama modificat de Goodman. Càrre-
gues axials. Materials dúctils
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4.2 Torsió (materials dúctils)

A diferència de les tensions normals (tracció-compressió), les tensions tallants
o tangencials positives i negatives són idèntiques en caràcter i només es
distingeixen per convencions arbitràries de signe. Per tant, les tensions
mitjanes són sempre positives i només es dibuixa la part dreta del diagrama
J , J .m a

Diversos investigadors han arribat a la conclusió que les tensions mitjanes no
influeixen sobre les alternatives en els casos de provetes no entallades (Fig.
4.4).

Fig. 4.4 Diagrama J , J . Assaigs de torsió.m a

Provetes no entallades. Metalls dúctils

No obstant això, quan hi ha punts de concentració de tensions, com és
normalment el cas, l'estat de tensió en aquests punts ja no és el de la tensió
tallant pura, i els resultats experimentals en provetes entallades indiquen que
la tensió tallant mitjana fa decréixer la tensió alternativa permissible, de la
mateixa manera que passa en el cas de les tensions normals (flexió, tracció-
compressió), (Fig. 4.5).
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Fig. 4.5 Diagrama J , J . Assaigs de torsió.m a

Provetes entallades. Metalls dúctils

4.3 Materials fràgils

Els materials fràgils, com és ara la fosa, presenten molta més resistència a la
compressió que a la tracció. La implicació d'aquest fet queda il·lustrada en el
diagrama F , F  de la fosa (R  = 140 ÷ 350 N/mm ) per a càrregues axialsm a m

2

(Fig. 4.6).

Fig. 4.6 Diagrama F , F . Fosa de 140 a 350m a

N/mm . Vida infinita. Càrregues axials2
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En comparar aquest diagrama amb el corresponent a un material dúctil (Fig.
4.2), són evidents les diferències següents:

 a) El criteri de fallada per fluència no és aplicable;
 b) La resistència estàtica a la compressió és molt més gran que la    

resistència estàtica a la tracció (relació 4/1, aproximadament);
 c) La línia límit per a tensions mitjanes positives queda per sota de     la

recta de Goodman;
 d) Una tensió mitjana de compressió permet un gran increment de la tensió

alternativa admissible.

El diagrama de la fosa per al cas de la flexió seria anàleg al de la figura 4.6
(coeficient k  = 1, en lloc de k  = 0,9).l l

Finalment, el diagrama J , J  per a càrregues de torsió, es pot estimar comm a

s'il·lustra a la figura 4.7.

Fig. 4.7 Diagrama J , J . Materials fràgilsm a
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4.4 Tractament de la concentració de tensions

En el cas de les càrregues fluctuants no hi ha acord sobre la manera més
correcta d'aplicar el coeficient de concentració de tensions. El tractament
teòric d'aquest tema és extraordinàriament complex i, de moment, es passarà
per alt.

El mètode més utilitzat és l'anomenat mètode de les tensions residuals, en el
qual K  s'aplica només a les tensions alternatives.f

Un altre mètode, conceptualment més rigorós, és el mètode de la tensió
mitjana nominal, segons el qual K  s'aplica tant a les tensions mitjanes com af

les alternatives, però desenvolupa un estudi complementari sobre les tensions
residuals motivades per la fluència local en els punts de concentració de
tensions. Això fa que sigui d'aplicació més difícil i que no s'utilitzi tan
correntment com l'altre mètode.

4.5 Consideracions sobre el coeficient de seguretat

El terme coeficient de seguretat s'aplica per indicar la relació entre la
resistència estimada i la tensió calculada, i té una importància fonamental en
tot el procés de càlcul i disseny, de tal manera que, com més precisa és la
determinació de la resistència i de la tensió, més petit és el coeficient de
seguretat requerit. En la pràctica mecànica, els coeficients de seguretat estan
normalment compresos entre 1,3 i 2, sempre i quan els càlculs tinguin un
mínim de precisió.

Ara bé, la interpretació d'aquest concepte no està exempta d'ambigüitat. Així,
en el cas del diagrama F , F , i sense la intenció de ser exhaustius, es podenm a

donar quatre interpretacions diferents al coeficient de seguretat que correspon
a un punt de treball (Fig. 4.8).
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Fig. 4.8 Il·lustració sobre el concepte coeficient de
seguretat

Ja que N està per sota de la recta de Goodman, l'estat de tensió correspon a un
servei segur de l'element de què es tracti. Ara bé, la qüestió és saber quin és
el coeficient de seguretat. Segons quines siguin les condicions de la
sobrecàrrega, el punt N es desplaçarà seguint una o altra trajectòria fins a
arribar a la recta de Goodman.

Els quatre punts R , R , R  i R  s'interpreten així:1 2 3 4

R La sobrecàrrega afecta solament les tensions mitjanes1

R La sobrecàrrega afecta en la mateixa proporció la tensió mitjana2

i la tensió alternativa
R La sobrecàrrega afecta en la mateixa quantitat la tensió mitjana i3

la tensió alternativa
R La sobrecàrrega afecta solament la tensió alternativa4

Com a resum, es pot dir que per interpretar correctament el coeficient de
seguretat, s'ha de tenir en compte com es distribueixen les sobrecàrregues
entre les tensions mitjanes i les alternatives.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Trobar expressions analítiques del coeficient de seguretat és immediat. Així,
per als quatre casos anteriors, el coeficient de seguretat té les expressions
següents:
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5  Fatiga sota càrregues combinades

5.1 Consideracions prèvies

Fins aquí s'ha tractat exclusivament amb càrregues simples (flexió sola,
tracció-compressió sola i torsió sola). Ara es considerarà el cas més general
de càrregues combinades, és a dir, càrregues que tenen components axials i
tangencials (tracció o compressió, i cisallament o torsió).

Abans d'entrar en matèria, es farà la hipòtesi que totes les sol·licitacions estan
en fase, és a dir, que totes les components de la càrrega arriben
simultàniament als seus valors màxims o pics. El cas en el qual hi hagi angles
de fase (ja siguin ben determinats o bé aleatoris), es reduirà al cas de totes les
càrregues en fase, tot reconeixent que s'introdueix un cert error pel costat
conservador.

No hi ha, encara, un cos de doctrina coherent sobre els casos de fatiga sota
càrregues combinades; el que a continuació s'exposa, per tant, s'ha de prendre
com una situació provisional de la qüestió.

Només es prendran en consideració els materials dúctils, ja que sobre els
materials fràgils hi ha tan poca matèria estudiada, que no és possible dir-ne
pràcticament res.



F)

a ' F2
a % 3J2

a

F)

a ' (KfF Fa )2 % 3(KfJ Ja )2

F)

a $ S

56 J. BIGORDÀ  i  J. FENOLLOSA,  La fatiga dels elements mecànics  (Tem-UPC, 1992) 

(1)

(2)

(3)

5.2 Tensions alternatives (materials dúctils)

Del treball de diversos investigadors es poden treure les conseqüències que tot
seguit s'expliquen. 

Si l'estat de les càrregues combinades és tal que dóna lloc a un estat de
tensions biaxials alternatives F  i J , es calcula una tensió alternativa de Vona a

Mises

Els coeficients de concentració de tensions són evidentment diferents per a Fa

(flexió, tracció-compressió) que per a J  (torsió). Per tant, aquí han de  tenira

la consideració que augmenten la tensió (i no que rebaixen la resistència), i
la tensió alternativa de Von Mises s'expressa, ara, per

A efectes de càlcul, aquest valor F'  s'utilitza com una tensió alternativa dea

flexió i la condició de fallada s'expressa per

on S és la resistència a la fatiga de flexió alternativa, amb els seus coeficients
k , k  de modificació, però sense els K , K , que es consideren inclosos dinsd s f F f J
F' .a

 
Una interpretació gràfica d'aquesta teoria (que és una adaptació a la fatiga de
la teoria de la màxima energia de distorsió per a tensions estàtiques) es pot
veure a la figura 5.1, on la zona de seguretat està limitada per un quart
d'el·lipse.
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(4)

(5)

Fig. 5.1 Teoria de Von Mises aplicada a la fatiga
sota càrregues combinades (tensions alternatives)

5.3  Tensions fluctuants (materials dúctils)

En aquest cas es defineixen:

a) Tensió mitjana de Von Mises

b) Tensió alternativa efectiva de Von Mises

on els nous paràmetres F  i J  representen les tensions mitjanes normals im m

tangencials, respectivament.
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(6)

Aquests valors s'entren al diagrama de Goodman per al cas de flexió simple,
on la recta de Goodman representa el límit de fatiga sense considerar la
concentració de tensions.

La tensió de Von Mises és essencialment positiva; per això, els casos de
tensió mitjana de compressió (en els quals la recta de Goodman és horitzontal)
queden mal explicats per aquesta teoria. En aquestes circumstàncies, el que
es recomana fer és prendre com a tensió mitjana la tensió principal
algebraicament més gran de l'estat de tensió F  i J , és a dir,m m

Amb aquesta correcció els resultats obtinguts són més acceptables.
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