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Capitolul 1. Introducere 

1.1 Importanța și actualitatea temei de cercetare 
Tehnologiile avansează și asta face ca materialele folosite să fie supuse tot mai des unor 

stări de tensiuni complexe, motiv pentru care este de dorit a cunoaște cât mai precis 
comportamentul lor în aceste condiții. Deși piesele sau elementele structurale cu concentratori 
de tensiuni pot avea dimensiuni mici sau formă plată, spre exemplu, în interiorul acestora se 
vor dezvolta stări de tensiuni triaxiale chiar dacă solicitările pot fi cu preponderență uniaxiale. 
Dacă nu avem un mediu controlat este puțin probabil ca tensiunile dezvoltate în regiunea de 
cedare să aibă un grad scăzut de triaxialitate. Un grad de triaxialitate ridicat poate conduce la 
apariția curgerii în zona concentratorilor de tensiuni sau chiar la schimbarea modului de rupere 
prin tranziția de la ductil la fragil. S-au realizat în ultimele decenii multe studii referitoare la 
gradul de triaxialitate al epruvetelor și cum se poate modifica acesta prin utilizarea 
concentratorilor de tensiuni. 

Totodată, se dorește determinarea experimentală a celor trei tensiuni principale din 
epruvetele asupra cărora se efectuează încercări, din organe de mașini sau din elemente 
structurale. Însă tensiunile principale, pot fi determinate cu ajutorul rozetelor tensometrice doar 
pentru starea plană de tensiuni. 

Se cunoaște că nu există teorii de stare limită universale, însă este nevoie să se extindă 
domeniul de aplicare a anumitor teorii cu scopul de a prezice apariția fenomenului de curgere 
și cedarea materialului. La acest moment sunt domenii pentru care nu există criterii validate 
experimental. Se poate spune că există regiuni pentru diferite materiale și tipuri de încărcări 
pentru care nu sunt disponibile criterii și teorii de stare limită adecvate sau pentru care modelele 
matematice existente stabilesc faptul că materialul nu va ceda, ceea ce este eronat. Aceste 
situații pot fi întâlnite la solicitarea cu presiune echi-biaxială sau echi-triaxială (hidrostatică) în 
cazul teoriei clasice Tresca, al criteriului Mohr-Coulomb atunci când raportul dintre tensiunea 
limită la tracțiune și tensiunea limită șa compresiune are anumite valori, dar și atunci când se 
folosește criteriul Christensen ori teoria von Mises pentru anumite materiale. 

Considerând stările de tensiuni complexe la care sunt supuse materialele se explică 
necesitatea și importanța unui studiu aprofundat al teoriilor de stare limită aplicate materialelor 
metalice. Domeniile de utilizare, metodele de fabricare și materialele în sine progresează cu o 
viteză uimitoare, iar specialiștii în studiul comportamentului mecanic al materialelor trebuie să 
furnizeze informații rapide, juste și precise tuturor celor interesați. 

1.2 Obiectivele tezei de doctorat 
Din cauza faptului că nu există suficiente date experimentale pentru epruvetele cu 

concentratori de tensiuni care dezvoltă stări triaxiale de tensiuni un prim obiectiv a fost acela 
de a realiza teste uniaxiale pe epruvete cu concentratori de tensiuni. Utilizând epruvete plane 
supuse la solicitări uniaxiale se va urmări a dezvolta stări de tensiune cu un grad ridicat de 
triaxialitate într-un volum al epruvetei imediat învecinat concentratorilor de tensiuni. Totodată, 
în cadrul tezei de doctorat se va dezvolta o metodă de măsurare a stării de tensiuni triaxiale cu 
ajutorul mărcilor tensometrice. Se are în vedere utilizarea rozetelor tensometrice pentru a 
determina tensiunile din volumul epruvetelor solicitate multiaxial. 

La acest moment lumea științifică dispune de un număr limitat de mașini de încercat cu 
acționare triaxială. Aceste echipamente sunt greu accesibile, dar o altă modalitate de a obține 
date și rezultate este prin testarea epruvetelor cu concentratori de tensiuni supuse la solicitări 
uniaxiale. Analiza cu elemente finite este deseori folosită la proiectarea și optimizarea 
diferitelor piese și structuri, fie ele metalice, sau nu, cu scopul de a limita cheltuielile și de a 
avea o imagine realistă a stărilor de deplasări, deformații și tensiuni. În cadru tezei se dorește 
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a analiza o serie de epruvete cu concentratori de tensiuni care dezvoltă diferite grade de 
triaxialitate. 

Scopul principal al tezei de doctorat este dezvoltare a unor criterii de stare limită 
existente dedicate materialelor metalice, care extind domeniul lor de aplicare. Faptul că există 
numeroase teorii de stare limită sau criterii formulate, nu satisface în totalitate continua 
necesitate de extindere a domeniilor lor de aplicare. Materialele metalice cu precădere au o 
utilizare vastă, solicitările la care sunt supuse fiind preponderent complexe și dezvoltând stări 
de tensiuni potențial periculoase. Pentru a evita cedarea materialelor într-un mod accidental, 
este extrem de important a prezice cu acuratețe sporită starea de tensiuni periculoasă și zona de 
cedare, tensiunile și deplasările maxime, dar și modul de cedare. Apare astfel, în mod 
indispensabil, nevoia de a perfecționa criteriile existente sau de a constitui noi modele de stare 
limită cu scopul de a elimina dezavantajele teoriilor actuale sau de a extinde domeniul lor de 
utilizare. 

1.3 Conținutul tezei 
Teza de doctorat prezintă o analiză a factorilor care determină apariția fenomenului de 

curgere într-un material metalic și influența acestora asupra secțiunii de cedare, precum și a 
stării de tensiune dezvoltată în volumul adiacent secțiunii în care s-a produs ruperea. Teza este 
structurată pe șapte capitole, bibliografie și anexe. 

Capitolul 1 prezintă o parte introductivă ce conține importanța și actualitatea temei de 
cercetare, dar și direcțiile de cercetare și obiectivele tezei de doctorat, iar capitolul 2 cuprinde 
un studiu de sinteză al teoriilor de stare limită pentru materialele metalice, precum și stadiul 
actual referitor la tipurile de epruvete cu concentratori de tensiuni supuse la solicitări uniaxiale 
sau multiaxiale. 

Capitolul 3 prezintă studiul teoretic și experimental al solicitărilor multiaxiale folosind 
epruvete cu concentratori de tensiuni și o nouă metodă de determinare a stării triaxiale de 
tensiuni folosind rozeta tensometrică spațială. Experimentele s-au realizat pe epruvete care au 
dezvoltat un grad de triaxialiatate mediu sau ridicat în condițiile în care solicitarea a fost de 
tracțiune uniaxială. Datele experimentale au fost verificate folosind analiza cu elemente finite. 

Capitolul 4 prezintă teoria de stare limită von Mises modificată, criteriul propus reușind 
să facă trecerea în mod continuu de la teoria Beltrami la teoria clasică von Mises. Validarea 
teoriei revizuite s-a făcut utilizând date experimentale din literatura de specialitate și s-a 
observat o lărgire a domeniului de aplicabilitate, având erori relative mici. 

În capitolul 5 s-a extins teoria Mohr-Coulomb pentru a elimina dezavantajul său de a 
neglija tensiunea principală intermediară. Au fost propuse astfel trei noi criterii care toate 
permit introducerea tensiunii principale intermediare: criteriul inflației, criteriul deplasării și 
criteriul combinat. Utilizând analiza statistică a tensiunilor limită determinate cu diferite criterii 
s-au verificat și validat criteriile noi propuse. Scopul analizei statistice a fost de asemenea de a 
cuantifica fiabilitatea acestora. 

Capitolul 6 conține studiul epruvetelor prin microscopie electronică de baleiaj și 
determinarea microdurității în vecinătatea secțiunilor de rupere ca urmare a solicitării la 
tracțiune uniaxială la care au fost supuse epruvetele cu concentratori de tensiuni.  

Ultimul capitol cuprinde concluziile generale, contribuțiile originale ale tezei de 
doctorat, direcțiile de cercetare viitoare și diseminarea rezultatelor. 

 
Equation Chapter (Next) Section 1 
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Capitolul 2. Stadiul actual 

2.1 Noțiuni introductive 
Criteriile care se iau în considerare atunci când se face aprecierea și compararea 

ipotezelor care stau la baza teoriilor stării de tensiune limită, precum și a teoriilor înseși, sunt: 
1) ipoteza trebuie justificată științific; 
2) criteriul de apariție a stării limită trebuie să aibă un sens fizic clar; 
3) formula de echivalență dedusă pe baza teoriei respective trebuie să fie simplă și ușor 

de utilizat în practică; 
4) teoria trebuie să țină seama de proprietățile specifice ale materialelor; 
5) teoria trebuie să fie general valabilă, pe cât posibil (să poată fi aplicată pentru stări 

de tensiune de diferite tipuri); 
6) teoria trebuie să dea rezultate apropiate de datele experimentale, determinate în 

cursul încercării diverselor materiale la stări de tensiune de diferite tipuri; 
7) trebuie stabilit dacă teoria respectivă este o teorie care determină apariția curgerii 

sau o teorie de rezistență. 
S-a demonstrat experimental că nu există o teorie de stare limită universală, care să 

poată fi aplicată oricărui material și oricărei stări de tensiuni. S-a ajuns la un acord unanim 
asupra adoptării teoriilor τmax (Tresca) sau U1Fmax (von Mises) ca criterii de plasticitate. 

2.2 Cedarea materialelor 
Cedarea se manifestă prin deformație elastică, deformație plastică, rupere sau fisurare 

și modificarea materialului din punct de vedere metalurgic, chimic sau la nivelul legăturilor 
atomice [Collins, 1993], iar factorii care determină aceste procese pot fi externi: (forța, timpul, 
temperatura, mediul reactiv și umiditatea) sau interni, precum: defectele de suprafața sau 
interne, tensiunile remanente și tipul materialului. 

2.3 Teorii de stare limită 

2.3.1 Introducere 
În inginerie există câteva ipoteze simplificatoare care sunt folosite atunci când se 

studiază comportamentul materialelor și proprietățile lor mecanice. Cele trei ipoteze importante 
sunt cea a continuității, adică se consideră că materialul este același în toată structura 
elementului, a omogenității prin care se presupune că proprietățile fizico-chimice materialului 
sunt aceleași în toate punctele luate în considerare și a izotropiei, ipoteză ce se referă la faptul 
ca proprietățile fizice sunt variabile în orice direcție ar fi analizat materialul [Norton, 2000]. 

2.3.2 Clasificarea stărilor de tensiune 
Stările de tensiuni pot fi clasificate astfel: 

→ starea de tensiune spațială sau triaxială se referă la faptul că toate tensiunile normale și 
tangențiale nu au valori nule, adică tensorul tensiunilor este format din termeni nenuli și 
se întâlnește, spre exemplu, la zona de contact a două corpuri libere; 

→ starea de tensiune plană sau biaxială apare când una dintre tensiunile normale principale 
este nula zero și de regăsește la încovoierea simplă a barelor drepte, în pereții 
rezervoarelor cu pereți subțiri supuse la presiuni interioare sau exterioare [Altenbach et 
al., 2014]; 

→ starea de tensiune liniară sau uniaxială reprezintă starea de tensiune în care se observă 
că numai una dintre valorile tensiunilor este nenulă, observându-se la tracțiune sau 
compresiune. 
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2.3.3 Coeficientul de siguranță 
Starea limită de tensiuni a materialului este cea care corespunde fie începerii ruperii 

materialului, fie începerii apariției unui proces fizic care, din diverse motive, este perceput ca 
inadmisibil, nedorit sau periculos. [Andrianopoulos et al., 2012; Christensen, 2011; Collins, 
1993]. În literatura de specialitate, coeficientul de siguranță reprezintă capacitatea unui sistem 
de a susține încărcările reale sau cele preconizate. 

2.3.4 Tensiunea echivalentă 
Tensiunea echivalentă echσ  reprezintă tensiunea principală a unui element teoretic supus 

la tracțiune uniaxială, considerată a fi echivalent de periculoasă cu o stare multiaxială de 
tensiuni. 

2.3.5 Prezentare generală 
Cercetătorul Mao-Hong Yu [Yu, 2002] împarte teoriile de cedare în trei categorii: cele 

care iau în considerare o singură tensiune de forfecare, două tensiuni de forfecare sau trei astfel 
de tensiuni. Prima categorie include teoriile Mohr-Coulomb și Tresca, cea de-a doua categorie 
este reprezentată de teoria Yu (propusă de el însuși), iar ultima categorie este exemplificată prin 
teoria von Mises [Yu et al., 2006]. O altă clasificare a criteriilor poate fi făcută în funcție de 
parametrii de material utilizați [Altenbach et al., 1996; Kolupaev, 2018]. 

Tabel 2-1. Sintetizarea teoriilor de rezistența materialelor care țin cont de tensiunile tangențiale 
(adaptare după [Yu, 2002]) 

 Criterii care implică o 
tensiune tangențială 

Criterii care implică 
tensiunea tangențială 

octaedrală 

Criterii care implică 
două tensiuni 

tangențiale 
Tipul elementului hexaedru octaedru izoclin dodecaedru 

Criteriul tensiunii 
tangențiale de curgere 

Tresca, 1864 
Guest, 1900 

von Mises, 1913 
Eichinger, 1926 

Nadai, 1937 

Hill, 1950 
Yu, 1961 

Haythornthwaite, 1961 

Criteriul de rupere Coulomb, 1773 
Mohr, 1882-1900 

Burzynski, 1928 
Druker-Prager, 1952 Yu-He-Song, 1985 

Condiția de alunecare Schmid, 1924 von Mises, 1926 Yu-He, 1983 
Model care ține cont de 

tensiuni limită 
Roscoe, 1963 

Wei, 1964 Baladi, Roscoe, Mroz Yu-Li, 1986 

Modele cu anvelopa de 
curgere continuă Argyris-Gudehus, 1973 Lade-Duncan, 1975 

Matsuoka-Nakai, 1974 Yu-Liu, 1988 

Criterii cu parametri 
multipli 

Ashton et al, 1965 
Hobbs, 1964 
Murell, 1965 

Franklin, 1971 
Hoek-Brown, 1980 

Pramono-William, 1989 

Bresler-Pister, 1958 
William-Warnke, 1974 

Ottosen, 1977 
Hsieh-Ting-Chen, 1979 

Podgorski, 1985 
Desai, de Boer, 1988 

Song-Zhao, 1994 
Ehlers, 1995 

Yu-Liu, 1988 (1990) 

 
Teoriile Mohr-Coulomb și Christensen pot fi aplicate unei game mai largi de materiale, 

unele având un comportament ductil, iar altele fragil. Deși teoria Mohr-Coulomb este utilizată 
la scară largă pentru materiale cu comportament fragil pronunțat [Jiang, 2011], în cazul 
comportamentului ductil ea are o aplicare foarte restrânsă, doar pentru materiale care au 
tensiunea tangențială de curgere τy (determinată la forfecare) și tensiunea normală de curgere 
σyt (determinată la tracțiune uniaxială) în raport τy/ σyt=0,5. Pentru materialele metalice s-a 
făcut inițial o clasificare în funcție de valorile acest raport de către Kishkin și Ratner a fost 
făcută de Yu în 2002 (Tabel 2-2). 
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Tabel 2-2.Clasificarea materialelor metalice după raportul dintre limita de curgere la forfecare și 
limita de curgere la tracțiune [Yu, 2002] 

𝝉𝝉𝒚𝒚𝒚𝒚 𝝈𝝈𝒚𝒚𝒚𝒚⁄  Criteriu de curgere 
0,31-0,41 Nu există criteriu de curgere validat experimental 
0,48-0,53 Teoria tensiunii tangențiale maxime (Tresca) 
0,54-0,62 Teoria cu trei tensiuni tangențiale (von Mises) 
0,67-0,71 Teoria cu doua tensiuni tangențiale (Yu et al.) 

 
Pentru materiale cu caracter ductil, teoria liniară Mohr-Coulomb se reduce la teoria 

Tresca. Există însă multe materiale cu caracter ductil la care acest raport este sensibil diferit de 
0,5, la care teoria liniară Mohr-Coulomb nu se poate aplica. Astfel, pentru materiale cu 
τy/σyt=0.31-0.41 încă nu există o teorie de stare limita [Yu, 2002]; oţelurile structurale au 
τy/σyt=0.54-0.62, iar valorile experimentale sunt cuprinse între cele prezise de teoriile Tresca 
și von Mises [Granlund și Olsson, 1998]; pentru oţeluri inoxidabile τy/σyt=0.6-0.63 și teoria 
von Mises prezice valori mai mici decât cele experimentale [Ishikawa et al., 1997]; pentru titan 
τy/σyt=0.66-0.7 și se poate aplica teoria Yu [Ellyin, 1989]. 

2.3.6 Teorii de stare limită clasice 
Altenbach, Bolchoun și Kolupaev realizează în 2014 o lucrare extinsă în care discută 

criteriile de curgere și cedare și subliniază faptul că aceste ipoteze sunt simplificatoare 
considerându-se că materialele prezintă fie un comportament ductil, fie fragil [Altenbach et al., 
2014]. În această categorie sunt incluse de obicei trei criterii: Rankine, Tresca, von Mises și din 
secolul 20, modelul Schmidt-Ishlinsky. 

2.3.7 Criterii standard 
În lucrarea publicată în 2014, Altenbach, Bolchoun și Kolupaev tratează o categorie de 

criterii pe care le numesc standard și unde includ ipoteza deformațiilor specifice maxime care 
are la bază legea lui Hooke: criteriul Mohr-Coulomb, Pisarenko-Lebedev, Sdobirev, Burzynsky-
Yagn, Druker-Prager și Mirolyubov, Baladin și Burzynsky-Torre, Beltrami și Schleicher 
[Altenbach et al., 2014]. Toate aceste criterii sunt dependente de presiunea hidrostatică. 

Poate cel mai folosit dintre aceste criterii este cel introdus în 1900 de către Otto Mohr 
[Mohr, 1900; Mohr 1914]. Conform acestuia, producerea celei mai dezavantajoase asocieri 
dintre tensiuni normale și tensiuni tangențiale conduce la inițierea ruperii [Balyaev, 1959]. 

 
Figura 2-1. Reprezentarea criteriilor Rankine și Mohr-Coulomb în coordonatele tensiunilor 

principale [Bârsănescu et al., 2018] 
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Prin urmare, anvelopa de cedare pentru astfel de materiale este simetrică doar față de 
prima bisectoare (aflată în primul și respectiv al treilea cadran). Aici sunt incluse reprezentările 
grafice (Figura 2-1) din cazul Rankine (pătrat) sau Mohr-Coulomb (hexagon). Cazul 
materialelor pentru care observăm efectul SD este general, astfel încât criteriul Mohr-Coulomb 
se reduce la criteriul Tresca în situația în care materialul nu prezintă diferențe semnificative 
între tensiunea de cedare la tracțiune și cea de la compresiune. 

Criteriul Mohr-Coulomb este folosit îndeosebi pentru a descrie cedarea materialelor 
granulare. Cu toate acestea, numeroase simulări numerice și teste [Daouadji et al., 2011; Nicot 
et al., 2011; Sibille et al., 2015; Hadda et al., 2016] au demonstrat că în anumite condiții, aceste 
materiale pot ajunge la o stare critică mult sub atingerea tensiunii limită calculată cu relația 
dată de Mohr-Coulomb.  

Ultimele decenii au adus progrese mari în cercetarea stării triaxiale de tensiuni. 
Cercetătorii au împărțit materialele în funcție de modul de cedare, ținând cont de proprietățile 
de izotropie [Yoon et al., 2017] și condițiile de mediu. S-a adresat această stare de tensiuni 
complexă prin introducerea unor studii despre gradul de triaxialitate, tensorul tensiunilor și 
tensorul deformațiilor, unghiul Lode, testarea diferitelor tipuri de epruvete cu scopul de a 
prezice tensiunea de cedare și dezvoltarea de criterii [Dunand și Mohr, 2011; Malcher et al., 
2012; Marcadet și Mohr, 2016; Ran și Fu, 2014; Brünig și Michalski., 2017; Stoughton și 
Yoon, 2011]. 

Bârsănescu împreună cu colaboratorii săi [Bârsănescu et al., 2018], modifică criteriul 
Mohr-Coulomb astfel încât criteriul nou rezultat descrie cu succes o varietate largă de materiale 
cu comportament ductil sau fragil, metalice sau nemetalice, inclusiv poliamida 6 (Nylon). 

2.3.8 Alte criterii importante pentru materiale izotrope și anizotrope 
Deoarece tensiunea intermediară σ2 nu este luată în calcul, rezultatele date de criteriul 

Mohr-Coulomb sunt în inadvertență cu datele experimentale în multe cazuri [Yu et al., 2009; 
Zienkiewicz, 1992; Fjær et al., 2002; Jiang et al., 2011; Song et al., 2011; Singh M. et al., 2012; 
Oller, 2014; Li et al., 2015; Lin et al., 2015], cu precădere pentru anumite materiale precum 
oțeluri de înaltă rezistență, aliaje de înaltă rezistență, fontă, materiale ceramice, diferite roci 
sau soluri [Yu et al., 2006]. 

Pentru materiale izotrope, criteriul Karafillis-Boyce (1993) poate fi scris ca un polinom 
omogen în funcție de invarianții deviatori J2 și J3

2 și în acest caz el este identic cu cel propus 
de Hershey–Hosford, indiferent de valoarea parametrului de interpolare. Pe baza acestor 
rezultate, criteriul Karafillis-Boyce a putut fi extins la diferite materiale ortotrope, caz în care 
el devine identic cu criteriul propus de Barlat și alții (1991). Coeficienții criteriului Karafillis-
Boyce pot fi obținuți prin rezolvarea unui sistem de ecuații algebrice care conțin valori 
experimentale ale tensiunilor de curgere sau coeficienții Lankford pe trei direcții [Cazacu, 
2020]. 

R. Arora și A. Acharya au realizat o unificare a teoriei deformațiilor plastice finite cu 
teoria dislocațiilor, care poate fi aplicată fără restricții de material sau neliniarități geometrice 
[Arora et al., 2020]. 

2.4 Determinări experimentale la solicitări multiaxiale 

2.4.1 Introducere 
Metodele principale prin care se aplică solicitări multiaxiale asupra epruvetelor sunt: 
a) Mașini cu acționare biaxială sau triaxială; 
b) Mecanisme care se atașează mașinilor de testare universale; 
c) Epruvete cu diferite forme care induc stări multiaxiale de tensiune, solicitate la 

tracțiune sau compresiune. 
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2.4.2 Mașini cu acționare biaxială sau triaxială 
Aceste mașini au la bază actuatori hidraulici pentru a aplica forțe epruvetelor testate. 

Sisteme hidraulice cu control în timp real permit modificarea raportului dintre forțele aplicate 
pe epruvetă în direcția dorită astfel încât se poate obține o înfășurătoare de cedare completă. 

2.4.3 Mașini și dispozitive atașabile la mașinile de încercat universale 
O altă metodă, mult mai puțin costisitoare, este de a construi dispozitive care pot fi 

atașate mașinilor de testat universale. Scopul lor este de a prelua și transfera forța de încărcare 
de la mașina de testare universală către epruveta biaxială sau triaxială. În decursul mișcării, 
brațele dispozitivului efectuează o traiectorie curbilinie sau liniară. 

2.4.4 Epruvete pentru solicitări triaxiale și biaxiale 
Epruveta Calloch are forma cubică și a fost supusă unui tratament termic la 1050 ⁰C 

timp de o oră iar pentru a asigura izotropia inițială a materialului. Aceasta epruvetă cubică, cu 
o latură de 80 mm, a fost realizată din oțel inox austenitic 316. Fiecare față prezintă patru găuri 
de 3 mm și tăieturi, rezultând în centrul epruvetei un cub cu latura de 9 mm [Calloch și Marquis, 
1999]. 

 
Figura 2-2.Vedere exterioară a epruvetei pentru solicitări triaxiale [Calloch și Marquis, 1996] 

Pe lângă epruvetele pentru solicitări triaxiale există și o multitudine de epruvete plate 
folosite pentru studierea stărilor de tensiune biaxiale [Andrușcă et al., 2014]. Câteva dintre 
epruvetele cruciforme recunoscute în literatură sunt [Shimamoto, 2003; Smits et al., 2005; 
Berger, 2005; Geiger, 2005; Cavallaro, 2007; Tassan, 2007; Abu-Farha, 2009; Teaca, 2010; 
Tiernan, 2011; Escarputa et al., 2012; Aquino et al., 2019] 

2.4.5 Epruvete cu concentratori de tensiuni 
Literatura de specialitate prezintă diferite tipuri de epruvete cu concentratori de tensiune 

supuse încărcărilor multiaxiale atât din punct de vedere al analizei cu elemente finite, cât și a 
rezultatelor experimentale. 
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a b c d e f g h i j 
Figura 2-3. Tipuri de epruvete: (a) epruvete halteră; (b) epruvete cu gaură centrală; (c)epruvete 
pentru starea plană de deformație; (d) epruvete pentru forfecare; (e) epruvete crestate-I cu R = 5 

mm; (f) epruvete crestate -II cu R = 10 mm; (g) epruvete crestate -III cu R = 20 mm; (h) forfecare-I; 
(i) forfecare-II; și (j) forfecare-III [Lou și Hub, 2013] 

Se observă astfel că orice tip de concentratori de tensiuni are rolul de a „comasa” 
tensiunile periculoase într-un volum de material care poate fi prezis înaintea cedării 
ansamblului din care face parte piesa respectivă. Acest aspect este foarte important pentru 
inginerie îndeosebi deoarece se dorește a cunoaște și stabili stările de tensiuni ce conduc la 
ruperea epruvetelor și astfel la cedarea structurilor. 

2.4.6 Gradul de triaxialitate al tensiunilor 
Raportul dintre tensiunea medie (hidrostatică) și tensiunea echivalentă von Mises a fost 

definită ca o noțiune relativ nouă denumită grad de triaxialitate (stare de trixialitate): 

 

( ) ( ) ( )

1 2 3
3

2 22
1 2 2 3 3 1

2

σ σ σ

η

σ σ σ σ σ σ

+ +

=

− + − + −

  (2.1) 

unde σ1, σ2 și σ3 sunt tensiunile principale. 
Gradul de triaxialitate (2.1) este împărțit în trei categorii [Malcher și Mamiya, 2014]: 

scăzut, mediu și ridicat, în funcție de starea de triaxialitate dezvoltată în piesele respective și 
este folosit în caracterizarea ruperii cu caracter ductil. Pentru fiecare dintre aceste categorii, 
literatura de specialitate prezintă epruvete diferite corelate cu starea de triaxialitate dezvoltata.  

2.5 Concluzii și direcții de cercetare 
S-a consultat literatura de specialitate din fluxul principal de publicații care aparțin 

domeniilor de interes precum noțiunile cu privire la cedarea materialelor, teoriile de stare limită 
și criteriile pentru materialele metalice, dar și un număr semnificativ de articole care tratează o 
serie de determinări experimentale la solicitări multiaxiale. Per ansamblu se observă nevoia de 
a continua cercetarea existentă și a rezolva o parte din problemele ridicate la nivel de dezvoltare 
a teoriilor și criteriilor de stare limită. Deocamdată, criteriile dezvoltate sunt fie axate pe un 
anumit tip de material, fie acoperă un domeniu relativ restrâns, caz în care o serie de date 
experimentale nu sunt incluse și astfel, scade fiabilitatea modelărilor matematice actuale. 

În urma unei cercetări aprofundate a literaturii de specialitate s-au trasat câteva direcții 
de cercetare ce urmează a fi abordate în cadrul tezei de doctorat: 
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 realizarea și testarea de epruvete cu concentratori de tensiuni, în care să se dezvolte stări de 
tensiuni cu un grad ridicat de triaxialitate; 

 utilizarea AEF pentru a modela stările de tensiuni multiaxiale care apar în epruvetele cu 
concentratori de tensiuni supuse la solicitări uniaxiale;  

 modificarea unor criterii de stare limită existente, cu scopul de a extinde domeniul lor de 
aplicabilitate. 
Equation Chapter (Next) Section 1 
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Capitolul 3. Studiul solicitărilor multiaxiale folosind epruvete cu 
concentratori de tensiuni și mărci tensometrice 

3.1 Determinări experimentale și metodologia cercetării 
Epruveta plată a fost confecționată din aliaj de aluminiu numit AlMg3 sau 5754A. 

Aplicabilitatea acestui material variază de la industria aerospațiala și echipamente militare până 
la componente pentru utilaje sau nituri. Formele sub care acest material se comercializează 
sunt: sârme, tije și bare, dar și foi și plăci. 

Tabel 3-1. Componența chimică a aliajului de aluminiu AlMg3 (în procente de greutate) 

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Alte 
elemente 

94,2 până la 
97,4 

0,4 
max 

0,4 
max 

0,1 
max 

0,5 
max 

2,6-
3,6 

0,3 
max 

0,2 
max 

0,15 
max 0,15 max 

 
Înregistrarea datelor s-a făcut în primul caz folosind un extensometru montat pe 

epruvetă și conectat la sistemul de achiziție de date, iar în cel de-al doilea caz prin utilizarea de 
mărci tensometrice amplasate longitudinal și transversal în raport cu lungimea epruvetei. 

 

a)   

b)  
Figura 3-1. Epruvetele folosite pentru încercarea la tracțiune a materialului AlMg3: a) epruveta 

standard, b) epruveta pe care s-au montat mărcile tensometrice 

Testele la tracțiune uniaxială pe epruvetele standardizate au fost efectuate la Facultatea 
de Mecanică din Iași, pe o mașină universală de testat INSTRON 8801 de 100 KN, cu ajutorul 
unui extensometru Instron pentru primul test, respectiv cu două mărci tensometrice tip EA-13-
240LZ-120 (a căror rezistență este R 120 Ω ± 3%) montate pe două direcții principale, 
longitudinal și respectiv transversal în raport cu axa longitudinală de simetrie a epruvetei, 
utilizând o viteză de încărcare de 2 mm/min. 

Tabel 3-2. Caracteristici ale aliajului de aluminiu AlMg3, obținute prin încercarea la tracțiune 
[ASTM E 8] 

Mărimi 
Rezistența la 

tracțiune 
σm [MPa] 

Limita de 
curgere 

σ0.2 [MPa] 

Alungirea la 
rupere 
ε [%] 

Modulul  
Young 

E [GPa] 
Testul 1 

(extensometru) 427,514 274,650 12,5 73,504 

Testul 2 
(mărci tensometrice) 454,344 289,993 15,7 69,548 
 
În secțiunea de rupere se observă un plan de alunecare datorat tensiunilor tangențiale, 

ceea ce era de dorit, ținând cont de faptul că înainte de rupere se dezvoltă o stare de tensiune 
triaxială. Cedarea celor două epruvete are loc în mod similar, fiind în treimea superioară a 
probelor, așa cum sunt ele amplasate în poziție verticală în mașina de testat universală. 
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3.2 Epruvete cu concentratori de tensiuni, solicitate la tracțiune uniaxială 
În zona unui concentrator de tensiuni se produce o creștere bruscă a valorilor tensiunilor 

localizate. Concentratorii de tensiune sunt caracterizați prin diferiți factori, precum: curgerea 
locală, variații de tensiuni și deformații, inițierea stării de curgere și dezvoltarea acesteia.  

Primul tip de epruveta este plat, fiind adaptat după epruveta cu concentratori de tensiune 
din [Erice, 2014]. Caracteristicile geometrice ale epruvetei sunt: lungime - 100 mm, 30 mm - 
lățime și o grosime de 2 mm. Cea de-a doua epruveta plată a fost dezvoltată de Bao, iar pentru 
aceste determinări experimentale a fost adaptată. În secțiunea longitudinală, epruveta Bao 
prezintă o arie calibrată în centrul său [Bao, 2010], spre deosebire de epruveta Erice a cărei 
grosime este constantă. 

  

 

a) b) c) 
Figura 3-2. Epruvetele plate de tip: a) Erice, b) Bao și c) epruveta cu secțiune pătrată Allen 

Aceste epruvete plate sunt folosite pentru un grad de triaxialitate mediu și prezintă 
concentratori de tensiune asimetrici. Dispunerea concentratorilor de tensiune guvernează 
modul de rupere al epruvetei, lucru observabil ulterior în analiza cu elemente finite și în 
rezultatele experimentelor fizice. 

O serie de teste pe epruvete cu concentratori de tensiuni, supuse la tracțiune uniaxială, 
cu o viteză de încărcare de 5 mm/min, folosind o mașină de încercat universală INSTRON 
5966 10 kN s-au efectuat IST-Lisabona (Lisabona, Portugalia), cu doua epruvete Erice și o 
epruveta Bao (Figura 3-3). 

 
Figura 3-3. Determinările experimentale pentru epruvetele cu concentratori de tensiuni 
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Se observă curba caracteristică materialelor cu comportament ductil. Epruveta Erice a 
înregistrat o tensiune maximă inferioară celei Bao, dar a dezvoltat o alungire semnificativ mai 
mare până la finalul experimentului. Acest lucru apare datorită geometriei diferite a 
concentratorilor de tensiuni. Cu cât formele geometrice descrise sunt mai eterogene, cu atât 
tensiunile dezvoltate în proximitatea concentratorului de tensiune sunt mai ridicate. În cazul 
epruvetei Bao, spre deosebire de epruveta Erice, avem modificare de formă și dimensiuni atât 
în plan, cât și în adâncimea materialului. Este necesar a sublinia caracterul complex al stării de 
tensiuni, dat de combinația de forfecare și tracțiune care apare ca urmare a utilizării 
concentratorilor de tensiune asimetrici. 

În funcție de diagrama s-a realizat Tabel 3-3 cu scopul de a sublinia importanța 
geometriei concentratorului de tensiune și diferențele în valori pentru cele două tipuri de 
epruvete, în condițiile în care s-a folosit o viteză de încărcare constantă. 

Tabel 3-3. Mărimile forțelor maxime și ale deplasărilor la epruvete tip Erice și Bao 

Epruveta Deplasarea la atingerea forței maxime 
[mm] 

Forța maximă 
[N] 

Erice (1) 2,95634 256,261 
Bao (2) 1,95674 453,294 

 

 
Figura 3-4. Prima serie de epruvete testate în cadrul laboratorului de încercări mecanice IST 

Lisabona 

Următoarele experimente pentru epruvetele plane s-au desfășurat de asemenea în cadrul 
laboratorului de la IST Lisabona, Portugalia pe aceeași mașină de încercat universală 
INSTRON 5966 10 kN. S-au testat trei epruvete Erice și trei epruvete Bao (Figura 3-5) la 
tracțiune uniaxială, cu o viteză de încărcare de 1 mm/min. 
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Figura 3-5. Epruvetele Bao (stânga) și Erice (dreapta) și sistemul de înregistrare a datelor 

experimentale 

Diagrama forță-deplasare furnizată de echipamentul INSTRON 5966 a arătat 
similitudini cu testul efectuat la o dată precedentă, atunci când s-a utilizat o viteză de încărcare 
de 5 mm/min. Se constată că viteza de încărcare influențează comportamentul probelor pe 
durata experimentului. Atunci când viteza de încărcare a fost mai mică s-a observat o tensiune 
de curgere similară, indiferent de tipul epruvetei sau a concentratorului de tensiune. 

 
Figura 3-6. Diagrama forță-deplasare (epruvetele 5 - 10) 

În tabelul următor s-au înregistrat valorile deplasărilor și a forțelor din momentul în 
care s-a atins tensiunea maximă în epruvetă. 

Tabel 3-4. Mărimile caracteristice atunci când a avut loc fenomenul de rupere 

Epruveta Deplasarea la forța maximă 
[mm] 

Forța maximă 
[N] 

Erice (1) 0,89142 1413,72 
Erice (2) 0,93310 1464,80 
Erice (3) 0,89978 1303,38 
Bao (4) 2,90801 1746,54 
Bao (5) 2,35803 1276,75 
Bao (6) 2,22468 1512,56 
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Figura 3-7. Seria a doua de epruvete solicitate la tracțiune uniaxială 

3.3 Calculul și interpretarea gradului de triaxialitate 
Ca urmare a tuturor experimentelor realizate pe cele trei tipuri de epruvete cu 

concentratori de tensiune (Erice, Bao și Allen) s-au calculat gradele de triaxialitate ale 
tensiunilor dezvoltate de fiecare epruvetă în parte, folosind ecuația (2.1). 

Se obține astfel o stare de triaxialitate medie pentru epruvetele plate, iar pentru epruveta 
cu secțiune pătrată o triaxialitate ridicată. Dacă raza de racordare de la fundul canalului 
epruvetei Allen ar fi fost mai mică și gradul de triaxialitate ar fi crescut, deoarece concentratorul 
de tensiuni ar fi influențat mai mult starea de tensiuni triaxială dezvoltată în secțiunea de rupere. 

În literatură, valoarea de 0,33 a gradului de triaxialitate este cunoscută ca fiind 
caracteristică în cazul triaxialității medii pentru epruvete plate și după efectuarea determinărilor 
experimentale se observă ca viteza de încărcare de 2 mm/min este cea corectă în cazul acesta. 

 
Figura 3-8. Distribuția gradelor de triaxialitate pentru toate cele 11 probe testate la tracțiune 
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Diagrama (Figura 3-8) este o reprezentare a stării de triaxialitate dezvoltată de fiecare 
epruvetă testată în funcție de tensiunile înregistrate. Se confirmă astfel ipotezele teoretice și 
considerațiile experimentale prin care epruvetele cu concentratori de tensiuni plane prezintă o 
stare medie spre ridicată de triaxialitate, iar epruvetele Allen vor avea o stare de tensiuni 
triaxială ridicată, chiar dacă încercarea este uniaxială. 

Starea triaxială de tensiuni poate fi realizată prin diferite metode, fie cu ajutorul 
mașinilor de încercare, a dispozitivelor sau cu ajutorul epruvetelor. Cele mai complexe și 
precise teste se realizează cu mașini de încercat triaxiale. Un dezavantaj este numărul extrem 
de mic de mașini pentru încercarea la solicitări triaxiale a materialelor metalice.  

3.4 Analiza cu elemente finite a epruvetelor cu concentratori de tensiuni 
În paralel cu determinările experimentale s-au efectuat și analize cu elemente finite 

pentru toate tipurile de epruvete concepute. Scopul a fost de a realiza o privire de ansamblu a 
importanței geometriei concentratorilor de tensiune asupra comportamentului unui material și 
de a ilustra starea de tensiuni triaxiale ce apare în probe, indiferent de tipul de încărcare, fie el 
uniaxial sau multi axial. Unul dintre cele mai importante criterii în analiza cu elemente finite a 
fost utilizarea domeniului elastic-plastic. 

Cele două simulări au fost realizate pentru tracțiune uniaxială uniformă la un capăt al 
epruvetei, în timp ce celălalt capăt a fost încastrat. Condițiile de contur impuse au fost 
eliminarea translării și mișcării de rotație și introducerea unui ghidaj pentru a evita mișcarea 
laterală în timpul efectuării testului și care, de altfel, reproduce condițiile de încercări mecanice 
la o mașină de testat biaxială universală. Pentru analiza cu elemente finite s-a folosit programul 
ALGOR 22.01.00.0096 din 2008 și tipul de simulare a fost “MES with Nonlinear Material 
Models”. Materialul adoptat pentru a efectua analiza este otel tip AISI 1010 cu un modul de 
întărire (ecruisare) de 302.248 MPa, rezistența la curgere de 305 MPa și modulul Young de 205 
MPa. Rețeaua de elemente a fost formată din elemente de tip cărămidă "brick". În vecinătatea 
concentratorilor de tensiuni discretizarea a fost mai fină, luând în considerare un număr de 
elemente mai mare, dar cu dimensiuni mai mici. Prima simulare a fost realizată în domeniul 
elasto-plastic, folosind discretizarea generată implicit de program pentru a analiza și identifica 
secțiunea de cedare (locul unde apare prima dată curgerea materialului). După această primă 
etapă s-a refăcut rețeaua de elemente astfel încât să fie simetrică, iar linia de preluare date să 
conțină nodurile de legătură ale simetriei discretizării, localizată exact în secțiunea de rupere. 

3.4.1 AEF a epruvetei plate cu concentratori de tensiuni tip Erice 
Epruveta Erice a fost testată la tracțiune uniaxială cu o forță uniform distribuită în partea 

dreaptă a acesteia (Figura 3-9), având o valoare de 730 N, care a dezvoltat o tensiune în 
secțiunea periculoasă de 13 MPa. Discretizarea epruvetei a fost realizată prin 9355 noduri și 
6960 elemente. 

 
Figura 3-9. Condițiile de încărcare și contur pentru epruveta tip Erice (a - epruveta cu concentratori 

de tensiune, b - sistem de încastrare, c - ghidaj, d - încărcare uniformă) 

Rezultatele analizei cu elemente finite sunt ilustrate în figurile următoare, după cum 
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urmează: tensiunile von Mises (Figura 3-10) și mărimea deplasărilor (Figura 3-11). 

 
Figura 3-10. Tensiunile von Mises pentru epruveta tip Erice (vedere 2D) 

 
Figura 3-11. Mărimea deplasărilor pentru epruveta tip Erice (vedere 3D) 

Analiza cu elemente finite a fost tridimensională, dar câteva rezultate au fost extrase 
sub forma bidimensională. Se observă de asemenea rețeaua de discretizare (Figura 3-11), 
elementele mai mici fiind situate în apropierea concentratorilor de tensiune și s-a prezentat și 
variația tensiunilor tangențiale în secțiunea transversală a epruvetei. 

Chiar dacă valorile tensiunilor principale maxime (338 MPa) și valorile tensiunii von 
Mises (max 304 MPa) sunt la fel de importante, cedarea epruvetei este dictată de o combinație 
de tensiuni normale și tangențiale în secțiunea în care sunt prezenți concentratorii de tensiuni, 
și anume în secțiunea Y-Y, acolo unde se ating valori ale tensiunilor tangențiale de peste 171 
MPa. 

 
Figura 3-12. Detaliu al zonei concentratorilor de tensiune, al rețelei de discretizare și a distribuției 

tensiunilor tangențiale în epruveta tip Erice (vedere 2D) 
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Atunci când a fost remodelată discretizarea epruvetei s-a ales o direcție la 45° deoarece 
acea secțiune a fost considerată periculoasă (Figura 3-12) pentru modul în care s-au dezvoltat 
tensiunile. Se observă că locul geometric al punctelor în care începe curgerea materialului este 
situat perpendicular pe direcțiile tensiunilor principale maxime (Figura 3-13). 

 
Figura 3-13. Direcțiile tensiunilor principale maxime (detaliu epruveta tip Erice) 

3.4.2 AEF a epruvetei plate cu concentratori de tensiuni tip Bao 
A fost simulată prin AEF tracțiunea uniaxială a epruvetei tip Bao, aplicându-se o forță 

uniform distribuită în partea dreapta a acesteia (Figura 3-14), cu o valoare de 4500 N, care a 
dezvoltat o tensiune în secțiunea periculoasa de 50 MPa. Discretizarea epruvetei a fost realizată 
prin 9293 noduri și 6644 elemente. 

 
Figura 3-14. Condițiile de încărcare și rezemare pe contur pentru epruveta tip Bao (a - epruveta cu 

concentratori de tensiune, b - încastrare, c - ghidaj, d - încărcare uniformă) 

Valorile tensiunilor principale maxime și cele ale tensiunilor von Mises sunt folosite 
pentru calculul gradului de triaxialitate. 

 
Figura 3-15. Tensiunile principale maxime pentru epruveta tip Bao (vedere 3D) 
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Figura 3-16. Tensiunile von Mises pentru epruveta tip Bao (vedere 3D) 

Ruperea epruvetei se datorează valorilor ridicate ale tensiunilor tangențiale în regiunea 
care conține concentratorii de tensiuni (Figura 3-17). Figura 3-17 arată importanța 
concentratorilor de tensiuni în delimitarea și prezicerea volumului considerat periculos, în care 
apare fenomenul de curgere și are lor cedarea materialului. 

 
Figura 3-17. Detaliu al zonei concentratorilor de tensiuni, al rețelei de discretizare și a distribuției 

tensiunilor tangențiale în epruveta tip Bao (vedere 2D) 

Fenomenul de curgere în material are loc în secțiunea la 45⁰ (Figura 3-18). Secțiunea 
critică la 45° a fost considerată raportându-se la axa longitudinală a epruvetei. Direcțiile 
tensiunilor maxime principale confirmă ipoteza prin care s-a apreciat că cedarea are loc în 
principiu datorită tensiunilor tangențiale. 

 
Figura 3-18. Direcțiile tensiunilor principale (epruveta tip Bao) 

3.4.3 Rezultatele analizei cu elemente finite pentru epruvetele plane 
După efectuarea analizei cu elemente finite, starea de tensiuni, deformații și deplasări 

a fost calculată în toate nodurile epruvetelor. În diagramele următoare se pot observa variațiile 
tensiunilor principale maxime, ale tensiunilor von Mises și ale tensiunilor tangențiale (Figura 
3-19 și Fig. Figura 3-20). 
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Figura 3-19. Diagrama tensiunilor pentru epruveta tip Erice (zona centrală, direcția la 45°)  

O caracteristică importantă a acestei diagrame este distribuția aproximativ uniformă a 
tensiunilor von Mises ca urmare a formei concentratorilor de tensiune din zona centrală a 
epruvetelor. Pentru o tensiune tangențiala de 13 MPa, tensiunile principale maxime sunt de 12 
ori mai mari, dar pentru 50 MPa aceleași tensiuni sunt doar de 4 ori mai mari, având totuși 
valori apropiate. Aceste rapoarte sunt relativ mari, ținând cont de faptul că materialul are un 
comportament ductil. 

 
Figura 3-20. Diagrama tensiunilor pentru epruveta tip Bao (zona centrală, direcția la 45°) 

Tensiunea von Mises are valori uniforme, dar variază în proximitatea concentratorilor 
de tensiuni și este mai mare în comparație cu vârfurile înregistrate în restul volumului 
epruvetelor. Distribuția tensiunilor este o consecință a geometriei concentratorilor de tensiuni 
asimetrici. Cedarea se produce în secțiunea critică, ca urmare a solicitării compuse la tracțiune 
cu forfecare. Prin AEF s-a obținut astfel starea de tensiuni triaxială în secțiunea de rupere, 
aspect dificil de realizat experimental. Pentru experimente sunt disponibile următoarele 
opțiuni: epruvete complicate testate pe mașini pentru solicitări triaxiale sau epruvete relativ 
simple, care prezintă concentratori de tensiuni, testate pe mașini uniaxiale clasice. 

3.4.4 Analiza cu elemente finite a epruvetei triaxiale 
Epruveta Calloch studiată are formă cubică și a fost realizată din oțel inox austenitic 

316, cu o latură de 80 mm. Fiecare față prezintă patru găuri de 3 mm și tăieturi, rezultând în 
centrul un cub central mic, cu latura de 9 mm [Calloch et al. 1999], cu o suprafață de 400 mm2 
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pentru aplicarea forțelor de încărcare. Simularea s-a făcut în programul ALGOR, analiza fiind 
de tip „MES cu Model Material Nonliniar” și discretizarea s-a făcut cu elemente de tip 
„cărămidă”. AEF a fost realizată pe două versiuni ale epruvetei, conform figurilor prezentate 
în continuare. Materialul ales pentru a realiza AEF a fost oțel AISI 1010, cu caracteristici din 
biblioteca programului, care are și are modulul de consolidare de 302.248 MPa, tensiunea de 
curgere de 305 MPa și modulul lui Young de 205 MPa. 

 
Figura 3-21. Condițiile de încărcare și de simetrie pentru epruveta Calloch 

Geometria 1: Epruveta cu canale cu fund profilat (Figura 3-22 și Figura 3-23). 

   
a b c 

Figura 3-22. Hărțile analizei cu elemente finite pentru o optime a epruvetei pentru solicitări triaxiale: 
a) distribuția tensiunilor principale maxime, b) distribuția tensiunilor von Mises, c) distribuția 

deplasărilor 

   
a b c 

Figura 3-23. Hărțile analizei cu elemente finite pentru volumul calibrat din centrul epruvetei pentru 
solicitări triaxiale: a) distribuția tensiunilor principale maxime, b) distribuția tensiunilor von Mises, 

c) distribuția deplasărilor 
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. Epruveta a fost supusă unei stări de tensiuni triaxială cu o încărcare de 12 MPa 
distribuită pe o suprafață de 109,3 mm2, pentru a determina comportamentul în domeniul 
elasto-plastic. S-a analizat o optime din cubul inițial, datorită geometriei și condițiilor de 
simetrie. Condițiile pe contur (boundary conditions) impuse epruvetei sunt: fără translări pe 
planuri perpendiculare în relație cu cele simetrice, fără rotirea planurilor de simetrie (Figura 
3-21). 

Tensiunile principale maxime și tensiunile von Mises au o distribuție aproximativ 
uniformă cu o valoare ceva mai mare la periferia cubului. Se observă că obiectivul de a avea 
tensiuni mai mari în volumul de cedare a fost realizat. 

Geometria 2: Epruveta cu canale cu fundul plat (Figura 3-24 și Figura 3-25) 

   
a b c 

Figura 3-24. Hărțile analizei cu elemente finite pentru o optime a epruvetei pentru solicitări triaxiale: 
a) distribuția tensiunilor maxime principale, b) distribuția tensiunilor von Mises, c) distribuția 

deplasărilor 

   
a b c 

Figura 3-25. Hărțile analizei cu elemente finite pentru volumul calibrat al epruvetei pentru solicitări 
triaxiale: a) distribuția tensiunilor maxime principale, b) distribuția tensiunilor von Mises, c) 

distribuția deplasărilor 

Se observă că cedarea materialului se va iniția la colțurile ale cubului central și va 
avansa spre interior. Din Figura 3-24 și Figura 3-25 se poate vedea simetria ambelor tensiuni 
și deformările în raport cu planurile de simetrie. Ca rezultat, încărcările simetrice și condițiile 
pe contur sunt bine definite. Pe altă parte, se constată că modelul deplasărilor (Figura 3-25c) 
confirmă aplicarea corectă a condițiilor pe contur. 

Tensiunea maximă principală are valori mai mari în geometria 1 comparativ cu 
geometria 2, rezultate ilustrate și pentru tensiunile  von Mises (Figura 3-26). 
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Figura 3-26. Tensiunile principale maxime și von Mises pentru cele două geometrii ale epruvetei 

pentru solicitări triaxiale 

Este important a se specifica că starea de tensiuni atinge praguri periculoase chiar dacă 
tensiunea von Mises are valoarea zero sau aproape zero volumul calibrat al epruvetei (Figura 
3-26). Tensiunea tangențială decide zona de rupere (Figura 3-27), iar mărimea deplasării 
reprezintă valoarea absolută a deplasării epruvetei (Figura 3-28). 

 
Figura 3-27. Comparație între valorile tensiunilor tangențiale pentru cele două geometrii 

Una dintre ipotezele admise în această lucrare a fost schematizarea curbei tensiune-
deformație folosind două linii a căror pantă reprezintă modulul de elasticitate (modulul lui 
Young) și respectiv modulul de plasticitate. 

 
Figura 3-28. Diagrama deplasărilor pentru epruvetele destinate solicitărilor triaxiale 

Studiul a fost făcut și pentru a evidenția nevoia dezvoltării unei noi teorii de stare limita 
pentru de tensiunile echi-triaxiale, deoarece chiar dacă tensiunea von Mises este zero în centrul 
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epruvetei, ea nu poate fi aplicată stării echi-triaxiale de tensiune și aceasta nu înseamnă că 
starea de tensiune nu este periculoasă. 

S-a obținut o stare de tensiuni relativ uniformă în volumul calibrat al epruvetelor, cu 
valoare mai mare în cazul geometriei 1, atât pentru tensiunea de forfecare, cât și pentru 
tensiunea principală maximă. Aceste tensiuni ridicate descriu zona de cedare, iar tensiunea 
tangențială prezice modul de rupere, astfel că se recomandă folosirea geometriei 1. 

3.5 Determinarea stării de tensiuni triaxiale cu ajutorul rozetei tensometrice spațiale 

3.5.1 Metodologia utilizării rozetelor tensometrice pentru determinarea stării de 
triaxiale de tensiuni 

a) Măsurarea tensiunilor remanente folosind metoda rozetei tensometrice găurite (ASTM 
E837) presupune frezarea unei găuri mici pentru montarea mărcii tensometrice. Gaura este 
înfundata (în cazul pieselor groase) sau străpunsă (în cazul pieselor subțiri), iar materialul 
este îndepărtat prin frezare cu o freză cilindro-frontală cu tăiș transversal, centrată optic; 

b) Știftul aplatizat cu traductor electrotensometric rezistiv lipit pe porțiunea plată este ușor 
presat în gaura cilindrică și este lipit în interiorul ei cu un adeziv special; 

c) Grilele rozetei sunt conectate la puntea de măsurare iar spațiul gol rămas după introducerea 
știftului aplatizat poate fi eventual umplut cu un adeziv masic (pastă adezivă); 

d) Grilele rozetei tensometrice pentru determinarea tensiunilor remanente și cea a TER montat 
pe știft pot fi folosite împreună pentru măsurarea stării spațiale (triaxiale) de deformații 
principale, ale căror valori sunt folosite pentru calculul tensiunilor principale. 

 
Figura 3-29. Rozeta tensometrică lipită de suprafața materialului, având știftul cu traductor 

electrotensometric rezistiv montat în gaura centrală (a-epruveta, b-știft) și detaliu 

 
Figura 3-30. Știft cu marcă tensometrică: 1-știft; 2-traductor electrotensometric rezistiv; 3-
conductori; e și r - dimensiuni ale secțiunii știftului [Bârsănescu, 2010]- Brevet OSIM nr. 

122875/2010 
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3.5.2 Analiza cu elemente finite a rozetei tensometrice spațiale montată pe o epruvetă 
plată 
Au fost simulate trei situații diferite în care se folosesc mărci tensometrice pentru 

determinarea stării de tensiune din materialul respectiv: epruveta plată cu gaură înfundată, 
epruveta cu știft cu marcă tensometrică, epruveta cu știft cu marcă tensometrică și gol umplut 
cu pastilă adezivă. Epruveta considerată are dimensiunile de 100×100×10 mm. Materialul ales 
este un oțel cu următoarele caracteristici: tensiunea de curgere este de 305 MPa și modulul 
Young de 210 GPa. Analiza cu elemente finite a fost realizată în programul ABAQUS 6.14, de 
tip elastic, pentru materiale izotrope. Nu au fost impuse condiții pe contur asupra epruvetei 
deoarece s-a simulat o stare de tensiune echi-triaxială de tracțiune, forța fiind uniform 
distribuită pe suprafața și având o valoare de 1 MPa. În funcție de caracteristicile geometrice 
ale epruvetelor s-au folosit două tipuri de rețea de elemente: structurală cu elemente hexagonale 
sau structură hibridă cu elemente hexagonale dominante.  

3.5.3 Epruveta plată cu gaură înfundată 
În urma determinării tensiunilor remanente prin metoda rozetei tensometrice găurite, 

epruveta plată de mai sus rămâne cu o gaură înfundată practicată în centrul său. S-a considerat 
că încărcarea este uniformă și echitriaxială, iar rețeaua de elemente este alcătuită din elemente 
hexagonale. 

3.5.4 Epruveta plată cu știft cu marcă tensometrică  
Cea de-a doua situație analizată este reprezentată de epruveta plată cu știft cu marcă 

tensometrică și gaură parțială (golul rămas) fără adeziv. Știftul respectiv este executat din 
același material din care este realizată și epruveta, iar forma acestuia este cilindrică aplatizată 
(pe suprafața aplatizată este lipită marca tensometrică). 

3.5.5 Epruveta plată cu știft și pastilă adezivă 
Ultimul caz studiat este reprezentat de o epruveta plată în care s-a realizat gaura 

înfundată pentru montarea mărcii tensometrice, umplută parțial prin inserarea unui știft 
aplatizat (cu marcă tensometrică), iar golul rămas este umplut cu o masă adezivă (adeziv masic 
sau sub formă de pastă). Masa adezivă folosită este de asemenea un material izotrop, având un 
modul Young de 3.1 GPa. 

  
a) b) 

Figura 3-31. a) Tracțiune echi-triaxială a plăcii cu gaură cu știft aplatizat și pastilă adezivă și b) 
Detaliu al rețelei de discretizare 

S-a folosit un tip hibrid de rețea de discretizare (mesh) cu elemente piramidale și 
prismatice, dar caracteristica cea mai importantă a rețelei este faptul că nodurile pastei adezive 
coincid cu nodurile epruvetei și a știftului la interfața acestora (Figura 3-31). 
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Figura 3-32. Tensiunile von Mises pentru placa cu știft și pastilă adezivă (vedere transversală) 

 
Figura 3-33. Tensiunile von Mises pentru placa cu știft și pastilă adezivă (vedere de sus) 

Încărcarea pentru toate cele trei situații este identică, așa cum se observă din figurile 
precedente, însă discretizarea rețelei de elemente diferă în funcție de fiecare caz, datorită 
apariției sau absenței știftului sau a masei adezive. 

3.5.6 Interpretarea rezultatelor AEF pentru cazurile studiate 
Ca urmare a considerațiilor asupra rezultatelor analizei cu elemente finite se pot face 

următoarele observații asupra epruvetei plate cu gaură înfundată, în raport cu epruveta cu știft, 
marcă tensometrică și gaură parțială: 

a) tensiunile maxime sunt mai scăzute (în modul) în cel de-al doilea caz; 
b) volumul de material în care se dezvoltă tensiuni importante și periculoase, care pot 

produce apariția fisurilor la oboseală este mai mic pentru epruveta plată cu știft și gaură 
parțială; 

c) în primul caz tensiunile maxime apar în apropierea unghiului concav, așa cum este 
gaura în profunzimea sa, pe când în cel de-al doilea caz tensiunile apar la unghiul 
convex reprezentat de marginea găurii. 

 
Figura 3-34. Tensiunile von Mises pe linia de colectare a datelor, pentru epruveta plată cu știft și cu 

pastilă adezivă 
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Figura 3-35. Graficul tensiunilor von Mises pentru epruveta plată cu știft și cu pastilă adezivă 

Observațiile anterioare și diagramele tensiunii von Mises stau la baza afirmației că 
epruveta cu știft cu marcă tensometrică și pastă adezivă se va comporta mai bine în ceea ce 
privește fenomenul de oboseală, comparativ cu epruveta plată cu gaură înfundată. 

3.6 Concluzii 
Metoda prezentată mai sus, pentru care a fost realizată analiza cu elemente finite, 

demonstrează ca obiectivul acesteia a fost atins și starea de tensiune triaxială poate fi 
determinată folosind o rozeta tensometrică pentru determinarea tensiunilor remanente și un știft 
aplatizat cu marcă tensometrică. Rezistența și durabilitatea unei plăci cu gaură cu știft având 
golul dintre suprafața aplatizată și gaura umplută cu adeziv masic (pastilă adezivă) este mai 
ridicată comparativ cu placa inițiala (cu gaura înfundată). Acest subcapitol prezintă un nou mod 
de determinare a stării spațiale de tensiuni folosind rozete tensometrice pentru determinarea 
tensiunilor remanente și un știft cu traductor electrotensometric rezistiv lipit pe suprafața 
aplatizată. Este așadar propusă o extindere a utilizării rozetelor tensometrice, prin realizarea 
unei rozete spațiale (3D). Analiza cu elemente finite arată o reducere a tensiunilor din 
vecinătatea găurii, ceea ce va determina o comportare mai bună a plăcii solicitate la oboseală.  

Metoda propusă ar putea fi folosită la piesele supuse la solicitări triaxiale, la care nu 
există metode pentru determinarea stărilor de deformații și tensiuni în interiorul epruvetei. 

Sunt prezentate câteva tipuri de epruvete cu concentratori de tensiuni folosite pentru 
determinări experimentale în funcție de categoria de triaxialitate pe care o reprezintă astfel: 
epruvetele tip fluture sunt caracteristice unei stări de triaxialitate ridicata, epruvetele plate 
corespund unei stări de triaxialitate medii, iar epruvetele cilindrice dezvolta o stare de 
triaxialitate scăzută. Acest capitol înglobează datele experimentale, analiza cu elemente finite 
și studiul teoretic pentru o serie de epruvete plate sau cu secțiune pătrată, având concentratori 
de tensiuni, cu scopul de a obține stări de tensiuni cu un grad de triaxialitate mediu sau ridicat 
în secțiunea de rupere (și în volumul din imediata apropiere), o uniformitate a distribuției 
tensiunilor și un raport al tensiunilor constant până la cedarea epruvetelor. 

S-au realizat încercări la tracțiune uniaxială pe 13 epruvete: 10 epruvete plate cu 
concentratori de tensiuni, o epruvetă cu secțiune pătrată și concentratori de tensiuni și două 
epruvete plate standard. Deși inițial s-a dorit efectuarea de teste pe epruvete triaxiale, folosind 
mașini de încercare triaxiale, această colaborare nu a mai fost posibilă și atunci s-a folosit o 
altă metodă și anume epruvete cu concentratori de tensiuni. Așadar, s-au realizat teste la 
tracțiune uniaxială pe epruvete care au dezvoltat o stare de tensiuni triaxială consistentă și care 
au validat modelele matematice propuse. 
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Capitolul 4. Extinderea teoriei von Mises 

4.1 Energia potențială elastică de deformare 
Cele mai importante condiții de curgere izotropică, verificate pentru o mare parte din 

materialele cu comportament ductil, au fost propuse de Tresca în 1864 (teoria tensiunilor 
tangențiale maxime) și von Mises în 1913. Teoria de stare limită von Mises [von Mises, 1913], 
cunoscută de asemenea ca și teoria energiei maxime modificatoare de formă, găsește suport 
experimental considerabil, în special pentru materiale cu comportament foarte ductil și stare de 
tensiune plană [Banabic, 2010]. Pentru acest motiv și pentru simplitatea acestuia, este foarte 
mult folosit în proiectare. Pe o perioadă de 100 de ani aceasta teorie a fost dezvoltată și 
îmbunătățită pas cu pas de Hosford, Christensen, Tsai-Hill etc. Din păcate, toate aceste teorii 
nu pot fi folosite pentru materiale cu comportament ductil (cu tensiuni de curgere la tracțiune 
și la compresiune aproximativ egale), supuse unei încărcări echi-triaxiale de tracțiune sau 
compresiune. Se presupune că nu există doar două puncte, ci două regiuni în jurul acestor  două 
puncte, unde teoria von Mises clasica, precum și alte teorii de stare limită menționate anterior 
nu dau rezultate satisfăcătoare. Acest dezavantaj provine din ipoteza prin care starea limită 
depinde doar de tensiunea deviatorică, iar tensiunea hidrostatica nu influențează curgerea 
materialului. În continuare este prezentată teoria de stare limită von Mises modificată, astfel 
încât aceasta combină teoria energiei specifice totale de deformație și teoria energiei maxime 
modificatoare de formă. Criteriul poate fi folosit pentru materiale cu comportament ductil, 
incluzând stările de tensiune ce corespund tracțiunii echi-triaxiale. Rezultatele obținute cu acest 
nou criteriu sunt comparabile cu teoria clasica von Mises și cu datele experimentale pentru 
aluminiu 6061-T6 și se observă o corespondență bună între rezultate. 

4.2 Teorii de stare limită energetice 
Este cunoscut faptul că energia potențiala totală înmagazinată în unitatea de volum U1 

poate fi împărțita în două părți: energia modificatoare de forma U1D și energia modificatoare 
de volum U1V. 

 1 1 1D VU U U= +   (4.1) 
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unde I1, I2 sunt invarianții de tensiune și ν este coeficientul Poisson. 
Din punct de vedere matematic, aceste teorii de stare limită sunt exprimate după cum 

urmează: 
• Energia potențiala de deformare elastică: 
 ( )2 2

1 22 1 ypI Iν σ− + ≤   (4.3) 
• Energia modificatoare de formă (von Mises): 
 2 2

1 23 ypI I σ− ≤   (4.4) 
• Energia modificatoare de volum (componenta volumetrică): 
 1 ypI σ≤   (4.5) 

unde σyp este tensiunea de curgere uniaxială a materialului. 
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4.3 O nouă interpretare geometrică a teoriei von Mises 
Expresia matematică a teoriei von Mises poate fi scrisă: 
 ( ) ( ) ( )2 2 2 2

1 2 2 3 3 1 2 ypσ σ σ σ σ σ σ− + − − =   (4.6) 
O posibilă interpretare geometrică a relației este prezentată mai jos. Multiplicând 

ecuația (4.6) cu π/4, termenul din partea stângă reprezintă suma suprafețelor ale celor trei 
cercuri Mohr, corespunzând stării triaxiale de tensiune (Figura 4-1). 

 
Figura 4-1. Cele trei cercuri Mohr care corespund stării spațiale de tensiune (A13, A23 și A12 sunt 

suprafețele cercurilor) 

Având în vedere cele de mai sus, ecuația (4.1) poate fi rescrisă: 
 12 23 13 2 yA A A A+ + =   (4.7) 

unde Aij sunt suprafețele celor trei cercuri Mohr și Ay este suprafața cercului lui Mohr pentru 
tensiunea limită de curgere la tracțiune uniaxială σyp (Figura 4-1). 

Menținând constante tensiunile principale σ1 și σ3, căutam valorile extreme ale funcției 
f(σ2), reprezentată de partea stânga a ecuației (4.6). Această funcție are valoarea minimă 
pentru: 

 1 3
2 2

σ σσ +
=   (4.8) 

atunci când A12=A23. 
Pentru starea biaxială de tensiune ecuația (4.1) devine: 
 ( )2 2 2 2

1 2 2 1 2 ypσ σ σ σ σ− + + =   (4.9) 
Multiplicând ecuația (4.9) cu π/4, termenul din stânga reprezintă de asemenea suma 

suprafețelor celor trei cercuri ale lui Mohr pentru starea plană de tensiune și două cercuri 
suplimentare, construite pentru facilitarea interpretării geometrice, care corespund tracțiunii 
uniaxiale prin tensiunile σ1 și σ2 (Figura 4-2). 

Ecuația (4.9) poate fi rescrisă (vezi Figura 4-2): 
 12 1 2 2 yA A A A+ + =   (4.10) 
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Figura 4-2. Cercurile lui Mohr pentru starea plană de tensiune (linie continuă) și cele două cercuri 

imaginare (linie întreruptă) 

4.4 Teoria de stare limită von Mises modificată 
Scopul acestor modificări este de a îmbunătăți ultimele două dezavantaje ale teoriei von 

Mises, care au fost prezentate anterior. 
Astfel, s-a propus un factor de corecție kw pentru teoria von Mises: 
 ( )2 2

1 22 w ypI k I σ− + ≤   (4.11) 
unde kw este calculat ca un raport al energiilor: 

 1 1

1

2D V
w

U Uk
U
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=   (4.12) 
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− +  

  (4.13) 

Se observă astfel că: 
 [ ]2 ,1wk ν∈   (4.14) 
Pentru materialele izotrope, teoriile clasice de plasticitate prezic valori ale lui ν între -1 

și 0.5 [Mott, 2009]. Pentru majoritatea materialelor folosite în mod uzual ν Є (0, 0.5). Valoarea 
0.5 corespunde materialelor incompresibile (lichide ideale). Cu toate acestea, μ este 
aproximativ 0.5 pentru cauciuc și zero pentru plută. Totuși, anumite materiale compozite 
speciale (materiale celulare sau straturi armate unidirecționale cu unele secvențe de stivuire 
particulare), pot avea valori negative sau mai mari de 0.5 ale coeficientului Poisson [Harkati, 
2007]. Acest criteriu modificat se adresează doar materialelor cu un coeficient Poisson situat 
între 0.2 și 0.5. 

Atunci când volumul nu se modifică, rezultă ca kw=1, iar ecuația (4.11) devine identică 
cu ecuația (4.4). Atunci când doar volumul se modifică, ecuația devine: 

 1

1 1

0D

W

U
U U

=
=

  (4.15) 

și kw=2ν. În acest caz, ecuația (4.11) devine identică cu ecuația (4.3). 
Pentru alte valori ale lui kw, este de așteptat ca rezultatele să se situeze între cele date 

de ecuația (4.4) și ecuația (4.3). 
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Ecuația (4.11) mai poate fi scrisă și sub următoarele forme: 
 ( )2 2 2 2

1 2 3 1 2 2 3 3 1w ypkσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ+ + − + + ≤   (4.16) 
Expresiile lui kw sunt: 

 
( )( ) ( )( )

( )

2
1 2 3 1 2 2 3 3 1

2 2 2
1 2 3 1 2 2 3 3 1

2 1 12 1
3 2wk

ν ν σ σ σ ν σ σ σ σ σ σ
σ σ σ ν σ σ σ σ σ σ

 − + + − + + +
= + 

+ + − + +  
  (4.17) 

Folosind ecuația (4.17) se va putea scrie coeficientul kw pentru starea plană de tensiune. 
Astfel, ecuația (4.16) devine: 

 2 2 2
1 2 1 2w ypkσ σ σ σ σ+ − ≤   (4.18) 

Pentru torsiune-tracțiune putem scrie că: 

 
( ) ( )

( )

2 2

2 2

2 1 12 1
3 2 1

x xy
w

x xy

k
ν ν σ ν τ

σ ν τ
 − + +

= + 
+ +  

  (4.19) 

Pentru kw=1 se va obține teoria clasica von Mises. Cu toate acestea, anumite ecuații 
empirice folosite în proiectarea organelor de mașini au un coeficient de forfecare mai mic de 3 
[Manea, 1970]. 

Figura 4-3 reprezintă coeficientul kw în funcție de coeficientul lui Poisson, pentru 
diferite valori ale raportului tensiunilor maxime principale 𝑠𝑠 = 𝜎𝜎1 𝜎𝜎2⁄ . Se observă că valorile 
coeficientului kw scad cu valorile lui ν. 

Exemplu: kw=1 pentru ν=0.5, atunci când nu depinde de s și pentru s=-1, atunci când 
nu depinde de ν. 

 
Figura 4-3. Reprezentarea coeficientului kw raportată la coeficientul ν și raportul s 

4.5 Cazuri particulare 

4.5.1 Forfecare pură 
Pentru forfecare pură σ1=τyp, σ2=-τyp, ecuația (4.18) devenind: 

 
2

yp
yp

wk
σ

τ =
+

  (4.20) 

In Tabel 4-1 sunt prezentate câteva valori ale tensiunii de curgere la forfecare calculate 
cu ecuația (4.20) pentru diferite valori ale coeficientului kw. Atunci când kw=1, există doar 
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energie modificatoare de forma (U1v=0), iar valoarea τyp este constantă, indiferent de criteriul 
cu care este calculată (teoria clasică sau cea revizuită von Mises).  

Tabel 4-1. Tensiunea tangențială de curgere la forfecare τyp calculată cu cele două teorii  

 Teoria von Mises revizuită Teoria von Mises clasică 
kw 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 
1 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 √3⁄ ≈ 0,5773𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 

𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 √3⁄  0.8 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 �2,8⁄ ≈ 0,5976𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 
0.6 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 �2,6⁄ ≈ 0,6202𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 

 
Comparând datele rezultate din Tabel 2-2 și Tabel 4-1 se poate observa ca atât teoria 

clasică, cât și cea revizuită se adresează aceluiași domeniu de materiale care au τyp/σyp Є [0,54-
0,62]. Un aspect important este valoarea constantă a tensiunii de curgere la forfecare calculată 
cu teoria clasica von Mises, pe când valoarea calculată cu teoria revizuită depinde de 
coeficientul Poisson. 

4.5.2 Tracțiunea/compresiunea echi-triaxială 
În acest caz σ1= σ2= σ3= σ, kw=2ν și ecuația (4.16) devine: 

 
( )3 1 2

ypσ
σ

ν
=

−
  (4.21) 

Din ecuația (4.21), 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 pentru coeficientul ν=1/3. Pentru ν=0.3, valoarea calculată 
cu teoria revizuită von Mises este σ ≈ 0,913σyp. Aceasta valoare este cu 8,7% mai mică decât 
cea calculată cu teoria tensiunilor maxime principale (Lamé G. și Rankine J.M.), folosită pentru 
materiale cu rupere fragilă, σ = σyp. În conformitate cu teoria lui Christensen [Christensen, 
2013 online] ruperea în cazul tracțiunii echi-triaxiale are întotdeauna un caracter fragil. 

4.5.3 Torsiune cu tracțiune 
Dacă eliminăm din ecuațiia (4.19) factorul kw, vom obține: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

22 2 2 2 2 23 1 7 5 2 7 5 2 3 1 54 1 1

18 1

x x x x
z

ν ν ν ν ν ν ν

ν

 + − + − + + − − + − + − =
+

  (4.22) 

Folosind soluția (4.22) în Tabel 4-2 (x=σx/σyp; y=τxy/ σyp, yM=teoria von Mises 
clasică), au fost calculate valori pentru oțel moale (ν =0,29) și aluminiu (ν =0,32). 

Tabel 4-2. Puncte ale curbei de curgere pentru torsiune cu tracțiune  

x 0 0,1 0,2 0,3 0,4 
yM 0,57735 0,57445 0,56568 0,55075 0,52915 

y0.29 0,57735 0,57452 0,56594 0,55131 0,53009 
y0.32 0,57735 0,57450 0,56587 0,55115 0,52982 

continuare Tabel 4-2 
x 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

yM 0,5 0,46188 0,41231 0,34641 0,25166 0 
y0.29 0,50136 0,46367 0,41444 0,34871 0,25373 0 
y0.32 0,50098 0,46317 0,41386 0,34808 0,25317 0 

 

4.6 Câteva aspecte matematice 
Pentru starea de tensiune plană, teoria von Mises poate fi rescrisă: 
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yp yp yp
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+ − =      

   
  (4.23) 

Din punct de vedere geometric aceasta reprezintă o elipsă oblică, înclinată la 45°, cu 
semi-axa √2𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦, respectiv �2 3⁄ 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦. 

Pe de altă parte, ecuația (4.18) devine: 

 
2 2

1 2 1 2
2 1w

yp yp yp

kσ σ σ σ
σ σ σ

   
+ − =      

   
  (4.24) 

Aceasta este de asemenea o elipsă înclinată la 45°, care are însă are semi-axe diferite: 

 2 2;
2 2yp yp

w wk k
σ σ⋅ ⋅

− +
  (4.25) 

Pentru kw=1: cele  două elipse sunt suprapuse, kw<1: elipsa clasică va avea o semi-axă 
majoră, mai mare și o semi-axa minoră, mai mica decât elipsa teoriei revizuite. 

 
Figura 4-4. Elipsele de stare limită obținute pentru valori diferite ale coeficientului kw 

4.7 Verificarea criteriului de stare limită cu date experimentale 
Se prezinta așadar o comparație între cele  două teorii (teoria clasica von Mises și cea 

revizuită) pe de o parte și rezultatele experimentale obținute pentru aluminiu 6061-T6 [Welsh, 
2000] pe de altă parte. Pentru valorile calculate în privința aliajului de aluminiu cu teoria 
revizuită von Mises, s-a considerat un indice Poisson de ν=0.33 (vezi Tabel 4-3). Cele două 
teorii dau rezultate similare pentru aluminiul 6061-T6, însă teoria clasica von Mises este mai 
apropiată de datele experimentale. Acesta nu reprezintă un impediment major pentru teoria 
revizuită deoarece este posibil sa aibă rezultate mai bune pentru alte materiale. Se știe, de 
exemplu, că teoria de stare limită clasică von Mises este potrivită pentru aluminiu și cupru, în 
ceea ce privește corespondenta datelor experimentale. Pentru a avea rezultate mai apropiate de 
datele experimentale se propune o rafinare a coeficientului kw după cum urmează: 
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ν+
=   (4.26) 

unde m este un coeficient care depinde de material. 
Pentru starea biaxială de tensiune se va rescrie: 
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  (4.27) 

Pentru 1
2

m
ν

=  se obține kw=1 care descrie teoria clasică von Mises. 

Deși criteriul Rankine și teoria revizuită von Mises dau valori apropiate pentru starea 
de tensiune echi-triaxială, cea de-a două teorie are o serie de avantaje: 

a) Datorită faptului ca nu există o definire concretă a domeniilor de aplicabilitate 
a teoriilor de stare limită în cazul tensiunilor echi-triaxiale care să se plieze pe determinările 
experimentale, teoria revizuită nu întâmpina aceasta problemă. Prin urmare, aproape de axa 
hidrostatică nu putem defini cu precizie momentul în care teoria clasică von Mises trebuie 
înlocuită cu teoria Rankine; 

b) În analiza cu elemente finite este de preferat să se utilizeze o singură funcție 
(teoria revizuită von Mises), în loc de două (teoria clasica von Mises și teoria Rankine). 

Tabel 4-3. Calculul tensiunii de curgere și a erorii relative pentru diferite materiale 
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0,35 290 109,00 -212,00 1,00 282,72 282,55 -2,51 -2,57 
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0,29 322 370,00 88,00 0,90 334,79 339,53 3,97 5,44 
0,29 322 123,00 -233,00 0,99 313,17 312,79 -2,74 -2,86 
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2 0,25 665 502,00 -351,00 1,00 742,57 742,08 11,66 11,59 
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0,25 665 -316,00 -644,00 0,81 557,75 590,72 -16,13 -11,17 
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 0,35 2231 1752,30 932,20 0,92 1518,57 1559,60 -31,93 -30,09 

0,35 2231 1706,20 1188,2 0,91 1515,13 1571,97 -32,09 -29,54 
0,35 2231 1472,30 1330,4 0,91 1406,73 1469,26 -36,95 -34,14 
0,35 2231 1280,60 1458,4 0,91 1378,13 1438,80 -38,23 -35,51 
0,35 2231 958,50 1572,4 0,92 1372,60 1417,04 -38,48 -36,48 
0,35 2231 613,40 1700,4 0,94 1491,51 1513,48 -33,15 -32,16 
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0,34 385,4 423,02 235,04 0,91 367,10 378,93 -4,75 -1,68 
0,34 385,4 391,45 327,29 0,90 363,64 381,15 -5,65 -1,10 
0,34 385,4 347,93 347,53 0,90 347,73 365,27 -9,77 -5,22 
0,34 385,4 240,90 428,27 0,91 371,86 384,03 -3,51 -0,35 
0,34 385,4 116,89 431,98 0,94 387,01 391,03 0,42 1,46 

6 

A
A

60
16

 0,34 385,4 -10,55 408,89 0,97 414,26 414,10 7,49 7,45 
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13

] 0,3 125 125,32 0,65 0,95 125,00 125,02 0,00 0,01 
0,3 125 119,04 121,44 0,85 120,26 129,09 -3,79 3,27 
0,3 125 -0,25 118,17 0,95 118,30 118,29 -5,36 -5,37 
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0,31 198 130,00 -128,00 1,00 223,44 223,44 12,85 12,85 
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] 0,31 198 152,00 35,00 0,92 137,87 139,41 -30,37 -29,59 
0,31 198 292,00 71,00 0,92 263,77 266,97 33,22 34,83 
0,31 198 76,00 256,00 0,91 227,72 231,51 15,01 16,93 
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0,33 350 363,37 105,73 0,93 323,72 327,96 -7,51 -6,30 

[H
u,

 2
00

7]
 

0,33 350 326,91 328,13 0,88 327,52 345,84 -6,42 -1,19 
0,33 350 216,32 390,10 0,90 338,51 350,62 -3,28 0,18 
0,33 350 103,30 390,10 0,93 350,08 354,02 0,02 1,15 
0,33 350 -3,65 353,65 0,96 355,48 355,42 1,57 1,55 

0,33 350 327,72 329,67 0,88 328,70 347,09 -6,09 -0,83 

[H
u,
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00

5]
 

0,33 350 210,91 390,67 0,90 338,69 350,37 -3,23 0,11 
0,33 350 103,18 391,97 0,93 351,91 355,83 0,55 1,67 
0,33 350 -5,84 349,13 0,96 352,09 351,98 0,60 0,57 
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0,38 55 50,30 49,72 0,94 50,01 51,54 -9,07 -6,29 
0,38 55 -2,10 55,63 0,98 56,72 56,70 3,12 3,09 
0,38 55 29,36 -49,35 1,00 68,90 68,88 25,27 25,23 
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0,38 55 44,08 -27,62 1,00 62,64 62,62 13,88 13,86 
0,38 55 47,10 52,43 0,94 49,98 51,47 -9,13 -6,41 
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0,26 825 866,99 109,09 0,90 817,92 823,82 -0,86 -0,14 
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] 0,26 825 855,50 522,49 0,81 746,92 801,42 -9,46 -2,86 
0,26 825 752,15 717,70 0,79 735,53 808,06 -10,84 -2,05 
0,26 825 212,44 775,12 0,87 693,74 709,43 -15,91 -14,01 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 4-5. Comparație între tensiunile calculate cu teoria von Mises clasică și cea revizuită: a) date 
experimentale, b) calculul tensiunilor, c) erorile relative 
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4.8 Concluzii 
Toate teoriile de stare limită enunțate de la premisa că curgerea depinde doar de energia 

modificatoare de formă și componenta volumetrică nu influențează starea limita a materialului 
nu au aplicabilitate în cazul tracțiunii sau compresiunii echi-triaxiale. Pe de alta parte, nici o 
teorie de stare limită bazată doar pe componenta volumetrică a energiei potențiale nu are 
rezultate bune pentru starea echi-triaxială de tensiune. Potrivit Robert Norton [Norton, 2006], 
se pare că energia de deformare este principalul motiv care produce cedarea la tracțiune. 

Pentru starea echi-triaxiala de tensiune, teoria revizuită eșuează doar pentru ν=0,5, caz 
în care se reduce la teoria clasică von Mises. Datorită numărului redus de teste la tracțiune echi-
triaxiala, prezentate în literatură într-o formă care să permită folosirea datelor experimentale, 
verificarea experimentală a teoriei revizuite este mult îngreunată. Chiar și în aceste condiții, 
pentru aliajul de aluminiu 6061-T6, valorile prezise de teoria revizuită von Mises sunt cu doar 
1% mai scăzute decât valorile date de teoria de stare limită a tensiunilor maxime principale  
(Rankine) pentru starea echi-triaxiala de tensiune. când are loc o cedare fragilă pentru toate 
materialele testate [Christensen, 2007 on-line] 

Noua teorie de stare limită combina teoria energiei maxime de deformare (Beltrami) și 
teoria energiei maxime de deformare modificatoare de formă (von Mises). Ea poate fi folosită 
pentru materiale izotrope cu comportament ductil aflate în diferite stări de tensiuni, inclusiv 
cele generate de tracțiune sau compresiune echi-triaxială, atunci când unele dintre cele mai 
uzuale teorii de stare limită nu pot fi folosite: Tresca, von Mises etc. 

Există puncte determinate experimental între cele două elipse (Beltrami și von Mises) 
pentru aluminiu, cupru și oțel. Teoria von Mises modificată poate să realizeze o tranziție 
continuă între teoriile Beltrami și von Mises și poate să acopere aceasta zonă dintre cele două 
elipse. 

 
Equation Chapter (Next) Section 1 
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Capitolul 5. Extinderea teoriei Mohr-Coulomb 

5.1 Criteriul lui Mohr modificat 
Criteriul lui Mohr stabilește că cedarea are loc pentru o anume combinație între 

tensiunile normale și cele tangențiale. Când apare cedarea, cercul lui Mohr corespunzător stării 
de tensiuni limită dintr-un punct al corpului atinge sau depășește anvelopa de stare limită 
[Cowin, 1974]. O deficiență majoră a criteriului Mohr este aceea că, în cazul stărilor spațiale 
de tensiuni, σ2 (tensiunea principală intermediară) este întotdeauna neglijată. Atât starea 
triaxială reală de tensiune, cât și starea virtuală de tensiune biaxială sunt presupuse a fi 
echivalente. 

Pentru a ține cont și de tensiunea σ2 s-au propus două variante modificate pentru 
criteriul Mohr: modelul inflației și cel al deplasării, care sunt prezentate în cele ce urmează. 

Având în vedere observațiile de mai sus, se presupune că starea spațială de tensiuni: 

 
1

2

3

0 0
0 0
0 0

Tσ

σ
σ

σ

 
 =  
 
 

 (5.1) 

ar putea fi asimilată cu o stare plană de tensiuni virtuală (Figura 5-1), când ambele sunt 
echivalente sau aproape de cedarea iminentă (inflația sau ipoteza ρ): 

 
1

'

3

0 0
0 0 0
0 0

Tσ

σ ρ

σ ρ

+ 
 =  
 − 

 (5.2) 

sau respectiv cu (deplasare sau ipoteza δ, a se vedea Figura 5-2): 

 
1

"

3

0 0
0 0 0
0 0

Tσ

σ δ

σ δ

+ 
 =  
 + 

 (5.3) 

 
Figura 5-1. Stările de tensiuni considerate echivalente (ipoteza ρ): cea triaxială reală (linie continuă) 

și cea biaxială virtuală (linie întreruptă) 

Cu c s-a notat coeficientul de siguranță. 
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Figura 5-2. Stările de tensiuni considerate echivalente în cadrul ipotezei δ: cea triaxială reală (linie 

continuă) și cea biaxială virtuală (linie întreruptă) 

5.2 Inflația sau ipoteza ρ 
Conform acestei ipoteze, cele trei cercuri ale lui Mohr care reprezintă starea spațială a 

tensiunii Tσ sunt înlocuite cu un cerc concentric virtual, având diametrul σ1-σ3 + 2ρ, ceea ce 
reprezintă starea de tensiune virtuală biaxială T'σ. Când starea triaxială de tensiune Tσ este mai 
aproape de limita de cedare a materialului decât starea de tensiune biaxială T'σ, atunci ρ> 0 
(Figura 4), altfel ρ <0. Aceste două stări de tensiuni sunt considerate echivalente. 

 
Figura 5-3. Înlocuirea celor trei cercuri ale lui Mohr cu un cerc virtual de diametru σ1-σ3+2ρ 

Se presupune că stările de tensiune Tσ și T'σ sunt echivalente, considerând energia de 
deformare modificatoare de formă ca parametru, această echivalență poate fi scrisă: 

 ( ) ( ) ( )( )2 22 2 2
1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 3 1 3σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ ρ σ ρ σ ρ σ ρ+ + − − − = + +−+ −−  (5.4) 

de aici rezultă: 
 ( ) ( )2

1 3 2 2 1 33 3 0ρ ρ σ σ σ σ σ σ+ − − − − =  (5.5) 
Ecuația (5.5) are rădăcinile: 

 ( ) ( ) ( )2
1,2 1 3 1 3 2 2 1 3

1 3 9 12
6

ρ σ σ σ σ σ σ σ σ = − − ± − + − −  
 (5.6) 

Pentru starea plană de tensiune, σ2 a fost considerată nulă (σ2=0). Pentru tensiunea 
uniaxială (σ2=σ3=0), rezultă ρ=0 pentru semnul + în fața radicalului în ecuația (5.6), ceea ce 
este o verificare. Rezultă că: 
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 ( ) ( ) ( )2
1 3 1 3 2 2 1 3

1 3 9 12
6

ρ σ σ σ σ σ σ σ σ = − − + − + − −  
 (5.7) 

 
1 3L

LT

LC

K

K

σ σ σ
σ
σ

= −

=
 (5.8) 

Cedarea (sau echivalentul) tensiunii poate fi determinată de ecuația (5.8), aplicată stării 
plane de tensiuni biaxială virtuală T'σ, ale cărei valori ale tensiunilor principale sunt rectificate 
cu ρ, ecuația (5.7): 

 ( ) ( )1 3L Kσ σ ρ σ ρ= + − −  (5.9) 
Astfel rezultă: 
 ( )1 3 1L K Kσ σ σ ρ= − + +  (5.10) 

5.3 Deplasarea sau ipoteza δ 
A doua ipoteză prezentată mai sus este analizată în cele ce urmează. Se presupune acum 

că stările de tensiuni Tσ și T”σ sunt echivalente. Considerând energia de deformare ca 
parametru de echivalență, se poate scrie: 

 ( ) ( ) ( )( )2 22 2 2
1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 3 1 3σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ δ σ δ σ δ σ δ+ + − − − = + + + − + +  (5.11) 

Rezolvând ecuația de mai sus, rezultă soluția: 

 ( ) ( ) ( )2
1 3 1 3 2 1 3 2

1 4
2

δ σ σ σ σ σ σ σ σ = − + ± + − −+  
 (5.12) 

Se observă că δ = 0 atât pentru o stare de tensiune biaxială (σ2 = 0), cât și pentru starea 
uniaxială de tensiune. Tensiunea limită poate fi determinată cu ecuația (5.8), aplicată stării 
plane de tensiuni virtuală T”σ, ale cărei valori ale tensiunilor principale sunt rectificate cu δ: 

 ( ) ( )1 3L Kσ σ δ σ δ= + − +  (5.13) 
rezultând 

 ( )1 3 1L K Kσ σ σ δ= − + −  (5.14) 
Primii doi termeni din partea dreaptă sunt tensiunea limită calculată cu criteriul clasic 

Mohr-Coulomb, formulat de (5.8). Această ipoteză poate fi aplicată numai dacă sub radical 
avem o cantitate pozitivă în ecuația (5.12), iar condiția devine: 

 ( ) ( )2
1 3 2 1 3 24σ σ σ σ σ σ+ ≥ −+  (5.15) 

5.4 Criteriul combinat 
Un alt criteriu ar putea fi cel care ia în considerare atât ipoteza inflației, cât și ipoteza 

deplasării. După cum se va vedea în paragraful 5, tensiunea limită corectată atât de parametrul 
ρ cât și de δ (ecuația (5.16)), este în general mai precisă decât cazurile separate. De asemenea, 
acoperă cedarea ductilă care, în anumite condiții, nu ar putea fi calculată doar cu ipoteza de 
deplasare δ. Acest criteriu ar putea fi formulat ca o medie aritmetică între limita de cedare 
calculată cu ipoteza ρ prin ecuația (5.10) și respectiv, limita de cedare dată de ipoteza δ de la 
ecuația(5.14). 

 ( )1 3
1
2L K Kσ σ σ ρ δ ρ δ = − + + + −   (5.16) 

Acesta ar putea fi interpretat ca o inflație combinată cu o deplasare a cercului lui Mohr 
corespunzând stării de tensiune biaxială echivalentă. 
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5.5 Verificarea cu date experimentale a criteriilor propuse 
Realizarea testelor [Calloch et al., 1999; Petkovski et al., 2006] cu încărcări triaxiale 

necesită echipamente extrem de complexe și din acest motiv există foarte puține date în 
literatura de specialitate [Qu et al., 2013]. Din acest motiv se folosesc datele experimentale 
furnizate de lucrarea lui Altenbach și Zolochevsky (1996). Datele experimentale sunt 
centralizate în Tabel 5-1. Fonta testată are următoarele limite de cedare pentru tracțiune 
uniaxială, respectiv compresiune: 

 253 ; 624LT LCMPa MPaσ σ= =  (5.17) 
Cu ecuația (5.8) se calculează K = 0,405 pentru materialul testat. 

Tabel 5-1. Date experimentale pentru stări de tensiune triaxiale limită, colectate din cercetările lui 
Altenbach și Zolochevsky [Altenbach, 1998] 

Tensiuni 
principale 

Date experimentale 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

σ1 

[MPa] 136 82 130 97 106 187 128 64 -15 10 -50 106 40 126 -43 -122 

σ2 

[MPa] -32 -109 130 97 -100 -100 -200 -300 -400 -195 -275 -100 -200 -100 -300 -400 

σ3 

[MPa] -200 -300 -100 -200 -306 -100 -200 -300 -400 -400 -500 -306 -440 -100 -557 -678 

Având în vedere erorile, calculate atât pentru ipoteza ρ cât și pentru δ, s-a observat că 
valoarea de tensiunii echivalente obținută ca un criteriu compus, formulată prin ecuația (5.16)
, este mai precisă în comparație cu rezultatele experimentale. Astfel, erorile sunt reduse, așa 
cum se vede în Tabel 5-2. 

Calculul tensiunilor limită folosind criteriul von Mises: 
 2 2 2

1 2 3 1 2 2 3 3 1Lσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ= + + − − −  (5.18) 
Tabel 5-2.Tensiunile limită preconizate de criteriul Mohr-Coulomb modificat, pe baza celor două noi 

ipoteze și respectiv a criteriului combinat și erorile relative corespunzătoare [Comanici și 
Barsanescu, 2018] 

Nr. 

Ipoteza ρ Ipoteza δ Criteriul combinat 
Ecuațiile (5.7), (5.10) Ecuațiia (5.14) Ecuația (5.16) 
ρ σL eρ δ σL eδ σL e(ρ&δ) 

[MPa] [MPa] [%] [MPa] [MPa] [%] [MPa] [%] 
1 -1,02 215,66 -14,76 32 236,12 -6,67 225,89 -10,72 
2 -10,67 188,65 -25,44 109 268,44 6,10 228,54 -9,67 
3 17,51 195,15 -22,87 100 230,00 -9,09 212,58 -15,98 
4 20,38 206,73 -18,29 200 297,00 17,39 251,86 -0,45 
5 -8,26 218,46 -13,65 100 289,52 14,44 253,99 0,39 
6 20,29 256,05 1,21 100 287,00 13,44 271,53 7,32 
7 24,23 243,14 -3,90 200 328,00 29,64 285,57 12,87 
8 16,81 209,26 -17,29 300 364,00 43,87 286,63 13,29 
9 -5,27 139,78 -44,75 400 385,00 52,17 262,39 3,71 

10 -33,68 124,84 -50,66 195 288,12 13,88 206,48 -18,39 
11 -65,57 60,56 -76,06 275 316,23 24,99 188,39 -25,54 
12 -8,26 218,46 -13,65 100 289,52 14,44 253,99 0,39 
13 -29,60 176,79 -30,12 200 337,31 33,32 257,05 1,60 
14 17,27 190,81 -24,58 100 226,00 -10,67 208,41 -17,63 
15 -67,13 88,48 -65,03 300 361,20 42,77 224,84 -11,13 
16 -123,24 -20,31 -108,03 400 390,71 54,43 185,20 -26,80 
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Pentru a susține noul criteriu combinat, se poate observa cu ușurință că erorile absolute 
sunt mai aproape de zero în comparație cu restul teoriilor. 

 
Figura 5-4. Valorile absolute ale erorilor relative pentru criteriile folosite în calculul tensiunii limită 

5.6 Analiza statistică a tensiunilor limită determinate 
Pentru a evidenția conformitatea noului criteriu combinat cu datele experimentale a fost 

făcută o analiză cantitativă sub forma statisticilor descriptive [Mann, 1995; Dodge, 2003]. 
Figura 5-5 reprezintă distribuția normală (gaussiană) pentru toate criteriile luate în considerare. 
O caracteristică importantă este aceea că media criteriului combinat este cea mai apropiată de 
tensiunea de cedare la tracțiune, specificată la ecuația (5.16). 

Ca notă, media reală pentru Mohr-Coulomb este µ= 246,48 MPa (în comparație cu 
valoarea experimentală σLT = 253 MPa). Datorită faptului că funcția de probabilitate este cea 
mai mare dintre toate, putem concluziona că tendința centrală a criteriului combinat (ρ și δ) 
este în concordanță cu rezultatele experimentale, iar distribuția datelor este bine echilibrată. 
Valoarea mediei aritmetice și media centrală sunt foarte apropiate (-1,05 %) în cazul criteriului 
combinat (Tabel 5-3), ceea ce sugerează o răspândire simetrică a datelor, în timp ce pentru 
criteriul Mohr-Coulomb clasic există o diferență de 16,27 %. Un alt aspect important este 
variabilitatea datelor și pentru aceasta a fost luată în considerare abaterea standard σ, aceasta 
fiind o măsură a preciziei și a fost calculată cu corecția lui Bessel. Este foarte important să 
putem prezice dispersia rezultatelor. Așa cum s-a observat în Figura 5-5, abaterea standard 
pentru ipoteza δ și criteriile combinate sunt sub medie, având cele mai mici valori, motiv pentru 
care există o probabilitatea ridicată ca datele să fie în intervalul de 68% sub o distribuție 
normală (1 abatere standard a mediei µ ± 1σ). 
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Figura 5-5. Distribuția Gaussiană a probabilităților pentru criteriile considerate în raport cu 

tensiunea limită la tracțiune a materialului 

Criteriul combinat are cea mai mică eroare medie (µ=-6,04 %), valoarea mediană fiind 
-5,05 %, o gamă scurtă de valori distribuite simetric în jurul valorii medii, cu o concentrație 
mare de probabilitate și fără valori exterioare, în timp ce pentru Mohr-Coulomb media este µ=-
20,71 %, iar valoarea mediană este -18,43 %, cu un punct exterior pozitiv. 

 

Tabel 5-3. Comparație între parametrii statistici pentru criteriul Mohr-Coulomb și criteriul combinat 

Caracteristici 
statistice 

Valoarea 
medie 
[MPa] 

Valoarea 
mediană 
[MPa] 

Abaterea 
standard 

[MPa] 

Interval al 
valorilor 
[MPa] 

Aplatizare Asimetrie 

Mohr-Coulomb 246,49 206,36 149,02 530,82 5,24 2,45 
Criteriul 
combinat 237,71 240,20 32,23 101,43 -1,07 -0,09 

 
Figura5-6. Reprezentarea grafică a analizei statistice pentru seriile de tensiuni limită calculate cu 

diferite criterii 
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Folosind Figura 5-7 și Figura 5-8 se face comparația între atingerea înfășurătorii liniare 
pentru datele experimentale și tensiunile limită calculate cu criteriul combinat propus. Se 
observă ca stările de tensiune se găsesc în procent de 93.75 % în aria de siguranță, așadar 
criteriul are o acuratețe extrem de ridicată. 

 
Figura 5-7.Cercurile lui Mohr pentru datele experimentale 

 
Figura 5-8. Cercurile lui Mohr pentru valorile tensiunilor limită calculate cu criteriul combinat 

5.7 Concluzii 
Există multe criterii care utilizează constante materiale suplimentare, pentru a crește 

precizia prezicerii comportamentului. Constantele sunt determinate prin teste și modelele 
trebuie calibrate. Testele suplimentare necesare reprezintă un dezavantaj important al acestor 
criterii. Criteriul Mohr-Coulomb are nevoie de doar doi parametri, care sunt determinați prin 
teste foarte comune (tracțiunea uniaxială și compresiunea uniaxială). 

Un dezavantaj important al criteriului clasic Mohr-Coulomb este faptul că ignoră 
efectul tensiunii principale intermediare σ2. În acest capitol criteriul Mohr-Coulomb a fost 
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modificat pentru a ține seama de influența tensiunii principale intermediare σ2. Au fost 
prezentate trei ipoteze pentru a depăși limitările criteriului lui Mohr Mohr-Coulomb clasic, 
pentru a considera și efectul tensiunii principale intermediare: ipoteza inflației (sau ρ), ipoteza 
deplasării (sau δ) și o combinație a celor două. 

Pe baza ipotezelor formulate, o stare spațială de tensiuni este considerată echivalentă 
cu o stare plană de tensiuni virtuală. Atât teoria Mohr Mohr-Coulomb, cât și conceptul de 
echivalență a stărilor de tensiune au fost utilizate pentru a obține starea virtuală de tensiune 
biaxială, considerată echivalent de periculoasă, care este determinată luând în considerare toate 
cele trei tensiuni principale. Cercul Mohr pentru starea de tensiuni virtuale poate fi apoi utilizat 
cu criteriul Mohr-Coulomb liniar sau neliniar. 

Criteriul modificat al lui Mohr poate fi utilizat doar pentru starea de tensiune triaxială. 
În cazul stării de tensiune biaxială și uniaxială, criteriul se transformă în criteriul clasic al lui 
Mohr și acesta este un avantaj și o verificare a ipotezelor prezentate. Modelul matematic 
prezentat nu folosește constante de material suplimentare, ca alte teorii care descriu cedarea 
sub starea triaxială de tensiune (criteriile Paul și Birger, de exemplu). Valorile calculate 
utilizând starea de tensiune virtuală biaxială și criteriul Mohr-Coulomb liniar sunt în acord cu 
datele experimentale pentru fontă gri, obținute de Altenbach și Zolochevsky. 

De asemenea, a fost prezentată o analiză statistică compactă atât pentru tensiuni, cât și 
pentru erori, pentru a evalua în mod obiectiv eficacitatea ipotezelor formulate. Având în vedere 
rezultatele, se observă că media criteriului combinat este cea mai apropiată de tensiunea limită 
care a fost determinată experimental. Totodată, distribuția probabilității pentru această ipoteză 
prezintă procentul cel mai mare de date care se situează într-un proporție de 68% în jurul valorii 
medii, conform variației grafice, astfel încât nu au fost găsite valori exterioare intervalului. 
Graficul este unitar continuu și este acceptat pe un interval delimitat, în timp ce gama de valori 
se potrivește bine ipotezelor matematice. 

Având erori mici, criteriul combinat este cel mai bun dintre cele trei ipoteze prezentate. 
Astfel studiul depășește limitările criteriului Mohr, introduse prin ignorarea efectului tensiunii 
principal intermediare. Îndeplinirea condițiilor formulate în ecuația (5.15) au următoarea 
semnificație: există o regiune de decupaj, unde fie criteriul propus nu este disponibil, fie 
modelul stabilește că materialul nu va eșua niciodată. Acesta este un punct slab al acestor 
ipoteze. Situații similare pot fi găsite și pentru alte criterii: Tresca (pentru presiune echi-
biaxială sau hidrostatică), Mohr-Coulomb (pentru anumite valori ale coeficientului K) și 
Christensen etc. Desigur, este nevoie de mai multe verificări, bazate pe date experimentale, 
pentru a valida modificarea criteriului Mohr propus în acest capitol. Din păcate, echipamentul 
necesar testării stării de tensiune triaxiale este extrem de complex, iar în literatură există foarte 
puține date experimentale. 

 
Equation Chapter (Next) Section 1 
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Capitolul 6. Studiul epruvetelor prin microscopie electronică de baleiaj și 
determinarea microdurității 

6.1 Aspectul suprafețelor de rupere ale unor epruvete cu concentratori de tensiuni 
examinate prin microscopie electronică 

6.1.1 Introducere 
Epruvetele cu concentratori de tensiuni pot fi utilizate pentru a obține o stare triaxială 

de tensiuni în urma încărcărilor uniaxiale aplicate epruvetei. Acest tip de material (AlMg3) este 
prelucrabil prin deformări plastice la temperaturi ridicate, prezintă caracteristici mecanice 
bune, rezistență mecanică ridicată, este sudabil și rezistent la coroziune, dacă este tratat la 
suprafață sau prezintă alte protecții. 

6.1.2 Materiale și metode 
Probele (Figura 6-1) au fost debitate prin frezare astfel: la epruvetele plate s-au izolat 

porțiuni cu suprafețe de cca 1 cm2, adiacente zonei de rupere, iar pentru epruveta cilindrică cu 
secțiune prismatica în zona de calibrare, s-au debitat două probe care conțin suprafețele de 
rupere,  cu un volum de cca. 1 cm3, având suprafață de rupere de aproximativ 1 cm2. 

 
Figura 6-1. Probele debitate și numerotate pentru identificarea ulterioară 

Determinările au fost efectuate prin microscopie electronica de baleiaj, utilizând 
microscopul electronic SEM Quanta 200 3D Dual BEAMSEM/FIB la puterile de mărire 
următoare: 50x, 200x, 500x, 1000x, respectiv 5000x. Analiza secțiunilor de cedare prin 
microscopia electronică 

În cazul probei 1.1 (Figura 6-2) sunt evidente pragurile de rupere dispuse relativ paralel. 
Suprafața prezintă macle de rupere care apar din procesul de deformare, pe unele dintre ele 
fiind evidențiate suprafața de cedare fragilă din urma smulgerii. 

 

 
Figura 6-2. Micrografia suprafeței de rupere 1.1 
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6.1.3 Analiza EDS-EDAX pentru suprafețele de rupere 
Pentru a determina compoziția chimică a probelor s-a efectuat analiza de tip EDS-

EDAX. S-au studiat toate cele șase suprafețe de rupere, iar rezultatele au fost centralizate în 
Tabel 6-1. 
Tabel 6-1. Procentele de masă (%) și procentele atomice (%) ale elementelor aliajului de aluminiu 

Wt [%] 

Proba OK MgK AlK CrK MnK CuK SiK FeK 
1.1 1,04 1,02 96,12 0,42 1,4 0 0 0 
1.2 1,25 1,1 95,35 0,34 1,5 0,47 0 0 
9.1 0,68 2,03 84,05 0,28 1,27 11,69 0 0 
9.2 0,72 1,84 84,07 0,49 1,33 11,55 0 0 

10.1 0,89 2,92 88,38 7,14 0 0 0 0 
10.2 1,22 2,5 83,19 0 0,97 7,14 1,66 3,32 

At [%] 

Proba OK MgK AlK CrK MnK CuK SiK FeK 
1.1 1,76 1,13 96,21 0,22 0,69 0 0 0 
1.2 2,11 1,22 95,56 0,18 0,74 0,2 0 0 
9.1 1,23 2,42 90,19 0,16 0,67 5,32 0 0 
9.2 1,31 2,19 90,26 0,27 0,7 5,27 0 0 

10.1 1,56 3,36 91,65 3,2 0 0 0 0 
10.2 2,18 2,93 87,82 0 0,5 3,2 1,68 1,69 

Comparând Tabel 6-1 cu Tabel 3-1 unde s-a prezentat compoziția chimică a aliajului 
de aluminiu, se observă diferențe semnificative, iar compuși fragili sub formă de oxizi au fost 
identificați în toate epruvetele. 

 
Figura 6-3. Spectrul EDS pentru un element al probei 1.2 

6.2 Studiul microdurității din secțiunea de rupere a epruvetelor 
Pentru determinarea microdurității Vickers s-a folosit tribometrul UMT-2(CETR) din 

cadrul laboratorului de tribologie de la Facultatea de Mecanică din Iași și două epruvete 
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solicitate la tracțiune uniaxială (Erice 5 și Bao 10). Indentorul Vickers are forma unei piramide 
cu baza pătrată, cu unghiul la vârf al unei fețe de 136°. Măsurările sunt făcute la o sarcină de 
aproximativ 10 N, așa cum prevede standardul (ASTM E384). 

Epruvetele au fost prinse pe suportul cu găuri al echipamentului și fixate pentru a nu 
permite mișcarea acestora în decursul experimentului. Epruveta tip Erice a fost prinsă cu o 
platbandă metalică între două șuruburi deoarece secțiunea sa este constantă și nu există 
deplasări datorate geometriei (Figura 6-4). 

  
Figura 6-4. Amplasarea epruvetelor Erice și Bao în sistemul de prindere al tribometrului 

În cazul epruvetei tip Bao a fost nevoie de prinderea cu șurub în gaura prezentă în 
epruvetă și folosirea unui suport în secțiunea ecruisată cu scopul de a împiedica deplasarea pe 
verticală și de a realiza indentări precise. Pentru fiecare indentare aparatul a înregistrat 
încărcarea și descărcarea, efectuându-se un număr de 85 de diagrame, din care 16 au fost de 
control. 

Indentările au fost realizate în lungul secțiunii de rupere și respectiv perpendicular pe 
aceasta direcție, adică la unghi de 45° față de axa longitudinală a epruvetei. După cum se poate 
observa din Figura 6-5, s-a încercat pe cât posibil indentarea la distanțe egale și cât mai aproape 
de secțiunea de rupere. 

  
Figura 6-5. Indentările realizate paralel cu secțiunea de rupere și perpendicular pe secțiunea de 

rupere pentru epruvetele 5.2 și 10.2 

Duritatea Vickers a fost măsurată în GPa și se observă o valoare medie a microdurității 
în secțiunea de rupere de 0.708 GPa pentru epruveta tip Erice, iar pentru epruveta tip Bao 
valoarea medie a microdurității este de 0.355 GPa. Deși probele sunt realizate din același 
material, se poate observa că prelucrarea suplimentară a epruvetei tip Bao, necesară pentru 
realizarea concentratorului de tensiuni, induce și o duritate mai scăzută. Corpul epruvetelor 
prezintă o duritate medie de 0.616 GPa în cazul epruvetei tip Erice cu grosime constantă și are 
valoarea 0.538 GPa pentru epruveta tip Bao. 
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Tabel 6-2. Valorile microdurității Vickers din interiorul epruvetelor 

Indentări 
Microindentări Ʇ pe secţiunea de rupere 

5.1 5.2 10.1 10.2 
[GPa] HV [GPa] HV [GPa] HV [GPa] HV 

1 0,709911 72,38819 0,69103 70,46293 0,292008 29,77547 0,457302 46,63016 
2 0,629592 64,19823 0,679858 69,32375 0,419768 42,8029 0,500687 51,05404 
3 0,645934 65,86459 0,710679 72,4665 0,450864 45,97369 0,660319 67,3314 
4 0,619989 63,21903 0,695101 70,87805 0,479337 48,87703 0,597557 60,93168 
5 0,571454 58,27001 0,662462 67,54991 0,5117 52,17702 0,559587 57,05996 
6 0,583352 59,48323 0,651616 66,44397 0,618995 63,11767 0,540282 55,09147 
7 0,549201 56,00092 0,60892 62,09034 0,509305 51,9328 0,542151 55,28204 
8 0,56909 58,02896 0,628735 64,11084 0,592577 60,42388 0,498319 50,81258 
9 0,548139 55,89263 0,621986 63,42266 0,552459 56,33313 0,533937 54,44448 

10 0,566591 57,77414 0,581306 59,2746 0,68315 69,65943 0,565374 57,65005 
11 0,520316 53,05557 0,599554 61,13531 0,717198 73,13123 0,528324 53,87213 
12 - - 0,543079 55,37667 - - 0,575704 58,70338 

Tabel 6-3.Valorile microdurității Vickers în secțiunea de rupere a epruvetelor 

Indentări 
Microindentări || cu secţiunea de rupere 

5.1 5.2 10.1 10.2 
[GPa] HV [GPa] HV [GPa] HV [GPa] HV 

1 0,704 71,78546 0,779753 79,50984 0,349487 35,63648 0,434166 44,27103 
2 0,714967 72,90374 0,658784 67,17488 0,28898 29,46671 0,458851 46,78811 
3 0,690851 70,44468 0,656036 66,89467 0,305905 31,19252 0,458158 46,71745 
4 - - 0,714431 72,84909 0,334617 34,12022 0,46769 47,68941 
5 - - 0,747552 76,22637 0,260643 26,57724 0,472495 48,17936 
6 - - - - 0,277952 28,3422 0,413011 42,1139 
7 - - - - 0,265707 27,09361 - - 
8 - - - - 0,247722 25,25971 - - 
9 - - - - 0,293304 29,90762 - - 

 

6.2.1 Variația durității Vickers 
În continuare se studiază comportamentul materialului AlMg3 din punctul de vedere al 

microdurității și influența concentratorilor de tensiuni asupra valorilor determinate 
experimental. S-au analizat valorile durității Vickers în funcție de modulului Young, adâncimea 
indentărilor și distanța dintre indentări. Se observă astfel că pentru proba 5.1 (Erice, grosime 
constantă) duritatea Vickers crește pe măsură ce modului lui Young este mai mare și scade liniar 
dacă indentările se îndepărtează de secțiunea de cedare. Rezultatele sunt conforme și din punct 
de vedere teoretic. 
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Figura 6-6. Diagrama de repartiție a indentărilor pentru epruveta de tip Erice și mărimea durității 

 
Figura 6-7. Diagrama de repartiție a indentărilor pentru epruveta de tip Bao și mărimea durității 

6.2.2 Analiza statistică a datelor experimentale 
Pentru toate cele patru probe s-au efectuat indentări atât pe direcție paralelă cu secțiunea 

de rupere, cât și pe direcția normalei la aceasta. Au rezultat astfel opt serii de valori pentru 
duritatea Vickers pentru care s-au calculat inițial abaterile standard σ și valorile medii µ.  

Cu cât σ este mai mică, cu atât seria prezintă o omogenitate mai mare (Tabel 6-4). Se 
observă că toate seriile considerate prezintă simetrie față de valoarea medie și au o dispersie 
uniformă a valorilor. 

Tabel 6-4. Valorile medii ale durităților și abaterile standard 

Locația Microindentări Ʇ pe 
secțiunea de rupere 

Microindentări || cu 
secțiunea de rupere 

Proba 5.1 5.2 10.1 10.2 5.1 5.2 10.1 10.2 
Valoarea medie 

µ [MPa] 592,14 639,53 529,76 546,63 703,27 711,31 291,59 450,73 

Abaterile standard 
σ [MPa] 16,40 14,76 36,83 15,04 6,97 24,31 11,28 9,27 

 
Deoarece formele date de densitatea de repartiție sunt simetrice față de valoarea medie, 

se va concluziona că influența factorilor prezentați în subcapitolul anterior decurge cu o 
anumită regularitate, având astfel o repartiție uniformă în ambele sensuri.  
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Din punct de vedere al boltirii (aplatizării) majoritatea curbelor prezintă o caracteristică 
leptocurtică, adică avem o variație slabă a durității în paralel cu o variație puternică a 
frecvențelor. Nu este cazul seriei 5.2(||) sau 10.1(Ʇ), unde curba de variație este mezocurtică 
(are un aspect normal). Atunci când seriile de valori au o distribuție normală Gaussiană, punctul 
de inflexiune din repartiția cumulativă se va afla în jurul valorii de 0.5. 

O altă metodă grafică de analiză o reprezintă diagramele de distribuție a microdurității 
în funcție de ordinea indentărilor fiind extrem de sugestivă pentru a sublinia cum duritatea 
Vickers descrește dinspre secțiunea de rupere către corpul probei în cazul epruvetei Erice 
(Figura 6-8). 

 
Figura 6-8. Distribuția microdurităţii pentru epruveta 5 (Ʇ pe secțiunea de rupere) 

În cazul epruvetei tip Bao se constată valori medii extrem de apropiate pentru linia de 
colectare date la 45° și valori complementare în secțiunea de rupere (Figura 6-9). De asemenea, 
se remarcă valori medii aproape identice pentru epruveta 5, de-a lungul secțiunii de rupere. 

 
Figura 6-9. Distribuția microdurităţii pentru epruveta10 (|| cu secțiunea de rupere) 
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6.3 Concluzii 
Studiul macro și microscopic prin analiza SEM pun în evidență aspectul ruperii unor 

epruvete din Al 96.5, Mg 3.1, Mn 0.25 și Cr 0.15. Comparând imaginile SEM ale celor trei 
tipuri de rupere se constată că materialele din seria 1 au comportament fragil, datorat prezenței 
maclelor de alunecare. Probele din seria 9 și 11 prezintă un comportament ductil, aspect 
evidențiat de rupere cupa-con la nivel micrometric. Analiza EDS-EDAX a arătat compoziția 
chimică la suprafață a celor șase zone de rupere, cu prezența impurităților, care sunt 
preponderent impurități de Al-Fe-O și Al-Cu. Variația dimensiunilor impurităților este 
cuprinsă între 2,59 µm și 3,67 µm, aspect ce contribuie la ruperea materialului. De asemenea, 
prezența cuprului în cantitate semnificativă, influențează ruperea ductilă (seria 9 și seria 11), 
pe când prezența magneziului induce un caracter fragil (seria 1). 

Determinarea microdurității Vickers cu tribometrul UMT-2(CETR) a evidențiat 
influența concentratorilor de tensiuni din epruvete. Astfel pentru epruveta cu grosime constantă 
(Erice) duritatea crește cu modulul lui Young și scade cu îndepărtarea față de secțiunea de 
rupere. Acolo unde există tensiuni remanente ca urmare a prelucrărilor mecanice (epruveta de 
tip Bao) se observă o scădere a microdurității în secțiunea de cedare.  

Analiza statistică reprezintă o modalitate exhaustivă de a studia și interpreta dispersia 
seriilor de valori ale durității. Se constată astfel că valorile medii sunt aproximativ egale, 
diagramele prezintă în principiu excentricitate negativă (valorile maxime spre stânga), dar de 
multe ori apare și o repartizare multimodală. 

 
Equation Chapter (Next) Section 1 
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Capitolul 7. Concluzii generale 

7.1 Concluzii generale 
Dat fiind faptul că domeniul realizării de noi materiale, utilizate în diverse tehnologii, 

este o parte importantă în dezvoltarea sectoarelor de stat și a celor private este necesar să se 
studieze comportamentul acestor materiale în condiții impuse pentru a determina 
caracteristicile mecanice și nu numai. 

Deși în ultimul deceniu a apărut o tendință ascendentă în cercetarea stărilor de tensiune 
triaxiale, prin studiul literaturii de specialitate s-a observat o lipsă de date experimentale pentru 
epruvetele testate triaxial sau pentru epruvetele care dezvoltă grade de triaxialitate variate.  

Pentru a determina stările de deformații și tensiuni în interiorul epruvetei supuse la 
solicitări triaxiale s-a propus o extindere a utilizării rozetelor tensometrice, prin realizarea unei 
rozete spațiale (3D). Metoda prezentată folosește rozete tensometrice pentru determinarea 
tensiunilor remanente și un știft cu traductor electrotensometric rezistiv lipit pe suprafața 
aplatizată. Rozeta spațială a fost studiată și interpretată utilizând analiza cu elemente finite, 
care a demonstrat faptul că rezistența și durabilitatea unei plăci cu gaură cu știft având golul 
dintre suprafața aplatizată și gaura umplută cu adeziv masic (pastilă adezivă) este mai ridicată 
comparativ cu placa inițială (cu gaura înfundată). Totodată se observă o reducere a tensiunilor 
din vecinătatea găurii, ceea ce va determina o comportare mai bună a plăcii solicitate la 
oboseală. 

Experimental s-au studiat și efectuat încercări uniaxiale asupra a 13 epruvete: 10 
epruvete plate cu concentratori de tensiuni, o epruvetă cu secțiune pătrată și concentratori de 
tensiuni și două epruvete plate standard. Probele cu concentratori de tensiuni au fost alese astfel 
încât să se dezvolte grade de triaxialitate medii sau ridicate în volumul de cedare considerat. S-
a urmărit de asemenea o uniformitate a distribuției tensiunilor și un raport al tensiunilor 
constant până la cedarea epruvetelor. Efectul concentratorilor de tensiune a fost analizat din 
punct de vedere teoretic prin calculul coeficientului de triaxialitate, analitic folosind programe 
dedicate de analiză cu elemente finite și experimental prin încercarea la tracțiune uniaxială în 
trei centre de cercetare diferite validând astfel modelele matematice propuse. 

Teza conține și studiul macro și microscopic prin analiza SEM care evidențiază modul 
de cedare al epruvetelor cu concentratori de tensiuni. Comportamentul fragil este dictat de 
existența maclelor de alunecare, iar epruvetele unde cedare a avut caracter predominant ductil 
au prezentat elemente con cupă la nivel micrometric. Analiza EDS-EDAX a confirmat 
existența impurităților în materialul din care au fost executate epruvetele. Compușii de cupru 
au influențat cedarea ductilă, iar cei de magneziu au indus o rupere fragilă a probelor analizate. 

Determinarea microdurității Vickers cu tribometrul UMT-2(CETR) a accentuat efectele 
concentratorilor de tensiuni din epruvete. Astfel pentru epruveta cu grosime constantă (Erice) 
duritatea crește cu modulul lui Young și scade cu îndepărtarea față de secțiunea de rupere.  
Acolo unde există tensiuni remanente ca urmare a prelucrărilor mecanice (epruveta de tip Bao) 
se observă o scădere a microdurității în secțiunea de cedare. 

Rafinarea teoriilor de stare limită a constituit un obiectiv important al tezei și s-au 
perfecționat două teorii clasice folosite intensiv în calculul tensiunilor (teoria  clasică von Mises 
și criteriul Mohr-Coulomb). 

Astfel, considerându-se efectul energiei de deformare în producerea cedării la tracțiune, 
s-a revizuit teoria clasică von Mises, iar noua teorie de stare limită face o trecere continuă de la 
teoria energiei maxime de deformare (Beltrami), la teoria energiei maxime de deformare 
modificatoare de formă (von Mises). Domeniul de utilizare al teoriei revizuite von Mises este 
cel al materialelor izotrope cu comportament ductil, având rezultate favorabile și în cazul 
solicitărilor de tracțiune sau compresiune echi-triaxială. 
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Un dezavantaj important al criteriului clasic Mohr-Coulomb este faptul că ignoră 
efectul tensiunii principale intermediare σ2. Prin urmare, criteriul Mohr-Coulomb a fost 
modificat pentru a ține seama de influența tensiunii principale intermediare σ2. Au fost 
prezentate trei ipoteze pentru a depăși limitările criteriului lui Mohr-Coulomb clasic, pentru a 
considera și efectul tensiunii principale intermediare: ipoteza inflației (sau ρ), ipoteza deplasării 
(sau δ) și o combinație a celor două. Modelul matematic prezentat nu folosește constante de 
material suplimentare, ca alte teorii care descriu cedarea sub starea triaxială de tensiune 
(criteriile Paul și Birger, de exemplu). De asemenea, a fost prezentată o analiză statistică 
compactă atât pentru tensiuni, cât și pentru erori, pentru a evalua în mod obiectiv eficacitatea 
ipotezelor formulate. Având în vedere rezultatele, se observă că media criteriului combinat este 
cea mai apropiată de tensiunea limită care a fost determinată experimental. Având erori mici, 
criteriul combinat este cel mai bun dintre cele trei ipoteze prezentate. Astfel noul criteriu 
combinat depășește limitările criteriului Mohr, date de ignorarea efectului tensiunii principal 
intermediare.  

7.2 Contribuțiile tezei de doctorat 
Contribuțiile originale ale tezei sunt concentrate în trei categorii: contribuții 

experimentale, analize numerice (AEF) și contribuții teoretice. 
Din punct de vedere experimental s-au realizat teste uniaxiale pe epruvete cu 

concentratori de tensiuni. Aceștia din urmă au influențat starea de tensiuni care s-a dezvoltat în 
secțiunea de rupere, având un grad de triaxialitate mediu sau ridicat. De asemenea, s-au efectuat 
studii de microscopie și microduritate asupra porțiunii de cedare din epruvetele supuse la 
tracțiune uniaxială. Acestea au confirmat afirmațiile teoretice din literatura de specialitate prin 
care incluziunile și compoziția chimică unui material influențează modul de cedare. 
Microindentările pentru determinarea durității Vickers au fost efectuate pe două direcții 
concludente pentru epruvetele plate, prima fiind paralelă cu secțiunea de rupere, iar cea de-a 
doua perpendiculară pe direcția de rupere, la 45° față de axa longitudinală a probelor. S-a 
observat astfel faptul că microduritatea Vickers crește pe măsură ce ne aflăm mai aproape de 
secțiunea de cedare și scade dacă ne îndepărtăm de aceasta. 

În cadrul studiilor numerice au fost validată prin AEF o metodă de determinare a stării 
spațiale de tensiuni cu ajutorul mărcilor tensometrice (rozeta spațială) și au fost verificate 
anumite ipoteze folosite în modelarea epruvetelor metalice. S-au realizat astfel analizele cu 
elemente finite asupra epruvetelor cu concentratori de tensiuni în programe specifice, precum 
ALGOR 22.01.00.0096, pentru două tipuri de epruvete plate și o epruvetă pentru solicitări 
triaxiale. Rezultatele observate au coincis cu determinările experimentale, modul de cedare 
fiind similar, iar tensiunilor dezvoltate în epruvetă au avut valori asemănătoare. Metoda de 
măsurare a tensiunilor remanente a fost validată folosind programul ABAQUS 6.14 după ce s-
au simulat trei situații experimentale și s-a putut astfel alege varianta conceptuală corectă. 

Din punct de vedere teoretic, teza aduce contribuții originale prin modificarea și 
extinderea domeniului de aplicare a unor criterii existente. S-au modificat teoriile clasice von 
Mises și Mohr-Coulomb și s-au verificat cu date experimentale din literatură. Astfel, criteriul 
revizuit von Mises face trecerea de la teoria Beltrami la criteriul clasic von Mises, extinzând 
domeniile de aplicare ale acestora, iar ipoteza inflației, ipoteza deplasării și criteriul combinat 
Mohr-Coulomb elimină dezavantajul principal al teoriei clasice prin introducerea efectului 
tensiunii principale intermediare.  

Un alt aspect important al tezei este folosirea analizei statistice pentru a evalua 
eficacitatea prezicerii cedării. Se observă astfel că evaluând criteriile modificate Mohr-
Coulomb, cel mai potrivit este criteriul combinat având erori minime și valori apropiate de cele 
experimentale. 
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7.3 Direcții de cercetare viitoare 
Ca urmare a testelor experimentale pe epruvete cu concentratori de tensiuni și a 

studiului literaturii de specialitate se observă o nevoie continuă de a concepe și testa noi tipuri 
de epruvete cu concentratori de tensiuni, capabile să realizeze diferite grade de triaxialitate. 
Studiul concentratorilor de tensiuni este cu atât mai important cu cât forma și dimensiunilor lor 
pot influența decisiv modul de cedare, secțiunea în care apare fenomenul de curgere și 
dezvoltarea tensiunilor periculoase în volumul epruvetelor. 

Un aspect important poate fi cercetarea epruvetelor pentru crearea stărilor spațiale de 
tensiuni, cu precădere folosind programe de analiză numerică, deoarece efectuarea testelor 
fizice este îngreunată de existența a puține mașini triaxiale de încărcare. Același instrument de 
analiză numerică este de preferat și în cazul studiului diferiților concentratori de tensiuni pentru 
a proiecta și optimiza forma, respectiv dimensiunile lor cu scopul de a prezice secțiunea de 
cedare cu acuratețe. 

O altă direcție de cercetare importantă poate fi propunerea de noi teorii de stare limită 
(fie cu un grad mare de aplicabilitate, fie special concepute pentru un material singular) și 
verificarea acestora cu date experimentale. Existența a numeroase criterii de stare limită nu 
exclude dezvoltarea sau rafinarea celor existente în contextul actual, în care domeniile de 
utilizare ale materialelor au devenit mult mai ample, iar în aplicațiile militare, tehnologice și 
nu numai, apar materiale noi cu caracteristici și comportamente mecanice ce vor trebui studiate 
amănunțit. 

De asemenea, cercetarea poate fi axată și pe dezvoltarea de noi metode experimentale 
pentru determinarea stării spațiale de tensiuni. Un corp cu concentratori de tensiuni este supus 
la o stare spațială de tensiuni, chiar dacă solicitarea este doar uniaxială. Aceasta este motivația 
științifică suficientă și necesară pentru a continua progresele deja făcute în studiul stării spațiale 
de tensiuni prin conceperea de noi procedee fiabile și validate experimental. O caracteristică 
importantă a acestor metode trebuie să fie versatilitatea utilizării și adaptabilitatea la cerințele 
utilizatorului. 

7.4 Diseminarea rezultatelor 

7.4.1 Congrese, conferințe și seminarii 
Rezultatele au fost diseminate în cadrul unui congres internațional (IMEKO2015 – 

XXI  IMEKO World Congress “Measurement in Research and Industry” August 30 - 
September 4, 2015, Prague, Czech Republic), opt conferințe internaționale (IManE2015 – 
Innovative Manufacturing Technology International Conference May 21-22, 2015, Iași, 
România; ICSAAM2015 – The 6th International Conference on Structural Analysis of 
Advanced Materials, Porto, Portugal, September 8-11th, 2015; MTM'15 – XVII International 
Congress Summer Session “Machinеs. Technolоgies. Materials”, 09–12.09.2020 Varna, 
Bulgaria; ICSC2015 – The Second CommScie International Conference: “Challenges for 
Sciences and Society in Digital Era” 4-5 December, 2015, Iași, România; ACME2016 – The 
7th International Conference On Advanced Concepts In Mechanical Engineering, 8-10 June, 
2016, Iași, România ModTech2016 – 4th International Conference Modern Technologies in 
Industrial Engineering, 15-18 June, 2016, Iași, România; ACME2018 – The 8th International 
Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering, June 07 - 08, 2018, Iași, 
România; ModTech2018 – 6th International Conference Modern Technologies in Industrial 
Engineering, June 13-16, 2018, Constanța, România și trei seminarii naționale. 
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7.4.2 Lista de lucrări în domeniul tezei de doctorat 
Teza de doctorat s-a concretizat prin publicarea unui total de 13 articole, din care două 

articole în reviste cotate ISI, nouă articole indexate ISI/BDI și două lucrări științifice publicate 
în volumele conferințelor.  

A. Lucrări științifice publicate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date 
internaționale. 

Reviste cotate ISI: 
1. Comanici, A. M., & Barsanescu, P. D. (2018). Modification of Mohr's criterion in 

order to consider the effect of the intermediate principal stress. International Journal 
of Plasticity, 108, 40-54. https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2018.04.010 FI: 6.49 (2019) 

2. Barsanescu, P. D., & Comanici, A. M. (2017). von Mises hypothesis revised. Acta 
Mechanica, 228(2), 433-446. https://doi.org/10.1007/s00707-016-1706-2 FI: 2.102 
(2019) 

Indexate ISI/BDI: 
3. David, A., Barsanescu, P. D., & Comanici, A. M. (2018). About the sensitivity to 

hydrostatic pressure of Mohr-Coulomb criterion with circular failure envelope, 
dedicated to ductile materials. In IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering (Vol. 400, No. 4, p. 042014). IOP Publishing. 
https://doi.org/10.1088/1757-899X/400/4/042014 

4. David, A., Comanici, A. M., Istrate, B., Munteanu, C., & Barsanescu, P. D. (2018). 
Failure surfaces morphology for specimens with stress concentrators using scanning 
electron microscopy. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 
(Vol. 444, No. 6, p. 062018). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1757-
899X/444/6/062018 

5. Comanici, A. M., Goanta, V., & Barsanescu, P. D. (2017). Theoretical and 
experimental study of specimens with stress concentrators in dependence of stress 
triaxiality. Ciência & Tecnologia dos Materiais, 29(1), e254-e261. 
https://doi.org/10.1016/j.ctmat.2016.09.001  

6. Comanici, A. M., Sandovici, A., & Barsanescu, P. D. (2016, August). Investigation 
of limit state criteria for amorphous metals. In IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering (Vol. 147, No. 1, p. 012100). IOP Publishing. 
https://doi.org/10.1088/1757-899X/147/1/012100  

7. Comanici, A. M., & Barsanescu, P. D. (2016, August). Considerations on elliptical 
failure envelope associated to Mohr-Coulomb criterion. In IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering (Vol. 145, No. 4, p. 042006). IOP Publishing. 
https://doi.org/10.1088/1757-899X/145/4/042006  

8. Comanici, A. M., Goanta, V., & Barsanescu, P. D. (2015). STUDY OF A TRIAXIAL 
SPECIMEN AND A REVIEW FOR THE TRIAXIAL MACHINES. Machines. 
Technologies. Materials., 9(12), 11-14. 
https://stumejournals.com/journals/mtm/2015/12/11 

9. Comanici, A. M., Goanta, V., Barsanescu, P. D., & Andrusca, L. (2015). Study of a 
Specimen with Stress Concentrators in Multiaxial Tests. In Applied Mechanics and 
Materials (Vol. 809, pp. 974-979). Trans Tech Publications Ltd. 
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.974 

10. Barsanescu, P. D., Comanici, A. M., Andrusca, L., & Savin, A. (2015). Modified 
Mohr-Coulomb Theory for Triaxial State of Stress. In Applied Mechanics and 
Materials (Vol. 809, pp. 658-663). Trans Tech Publications Ltd.  
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.658 

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2018.04.010
https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2018.04.010
https://doi.org/10.1007/s00707-016-1706-2
https://doi.org/10.1007/s00707-016-1706-2
https://doi.org/10.1088/1757-899X/400/4/042014
https://doi.org/10.1088/1757-899X/400/4/042014
https://doi.org/10.1088/1757-899X/444/6/062018
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https://doi.org/10.1088/1757-899X/444/6/062018
https://doi.org/10.1016/j.ctmat.2016.09.001
https://doi.org/10.1016/j.ctmat.2016.09.001
https://doi.org/10.1088/1757-899X/147/1/012100
https://doi.org/10.1088/1757-899X/147/1/012100
https://doi.org/10.1088/1757-899X/145/4/042006
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https://stumejournals.com/journals/mtm/2015/12/11
https://stumejournals.com/journals/mtm/2015/12/11
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.974
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.974
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.658
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.658


58 

 

11. Andrusca, L., Goanta, V., Barsanescu, P. D., Savin, A., & Comanici, A. M. (2015). 
Stress state evaluation in biaxially loaded cruciform specimens. In Applied Mechanics 
and Materials (Vol. 809, pp. 980-985). Trans Tech Publications Ltd. 
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.980 

B. Lucrări științifice publicate în volumele conferințelor: 
1. Ana-Maria Comănici, Petru-Marian Cârlescu, Paul-Doru Bârsănescu, Dan-Mihai 

Ştefănescu, Strain Gauge Rosette for Triaxial Strain Measurement, XXI IMEKO 
World Congress 2015, Prague, Czech Republic, Vol. IMEKO2015 full papers book, 
Issue 1, pp 395-398, ISBN: 978-80-01-05793-3, 2015 

  https://www.imeko.org/publications/wc-2015/IMEKO-WC-2015-TC3-082.pdf 
2. Ana Maria Comanici, The development of new limit stress state criteria for metallic 

materials, Editura Academica "Matei-Teiu Botez", Iasi, Romania, 1ere Seminaire 
Doctoral International Francophone, pp: 23-34, ISSN 2247-4161, 2016 

 
Totodată, pe parcursul programului doctoral s-au obținut trei premii importante pentru 

rezultate deosebite în cercetarea desfășurată. 
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/133652 – Obținerea unui premiu în cadrul 

proiectului pentru rezultate individuale  deosebite cu un punctaj maxim de 272,17. 
Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetării - Articole, 

Competiția 2017 (PN-III-P1-1.1-PRECISI-2017-16247 Barsanescu, P. D., & Comanici, A. M. 
(2017). von Mises hypothesis revised. Acta Mechanica, 228(2), 433-446) (zona galbenă) 

Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetării - Articole, 
Competiția 2018 (PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-26896 Comanici, A. M., & Barsanescu, P. D. 
(2018). Modification of Mohr's criterion in order to consider the effect of the intermediate 
principal stress. International Journal of Plasticity, 108, 40-54) (zona roșie) 
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