Rezistenţa materialelor II
Curs 11

Teorii de rezistenţă
Consideraţii generale
Starea de tensiune limită într-un punct. Tensiunea echivalentă
Starea de tensiune limită într-un punct corespunderii trecerii dintr-un domeniu
cu anumite proprietăţi mecanice ale materialului, într-unul cu proprietăţi mecanice
diferite, domeniu a cărui evoluţie ulterioară, sub încărcări superioare, constituie o
stare periculoasă pentru exploatarea structurii în discuţie.
Nivelul pe care starea de tensiune îl atinge într-un punct poate fi apreciat fie
prin tensiuni sau deformaţii, fie prin energia de deformaţie.
Parametrii ce corespund stării de tensiune limită pot fi determinaţi cu uşurinţă
în cazul solicitărilor simple (întindere – compresiune, forfecare pură). Prin astfel de
încercări se determină tensiunea limită care, la materialele ductile este considerată
tensiunea de curgere  c , iar la materialele fragile (casante), tensiunea de rupere r .
Într-un caz general de solicitare, ar trebui efectuate pentru fiecare material un
număr mare de experimente, motiv pentru care s-a convenit ca, pentru aprecierea
gradului de periculozitate al unei solicitări complexe (compuse), să se aleagă un
factor care o caracterizează (tensiune, deformaţie, energie de deformaţie) care să se
compare cu mărimea corespunzătoare stării de tensiune limită determinată printr-o
încercare simplă.
Deoarece atingerea stării limită într-un punct depinde de mulţi factori, având un
caracter specific de la material la material şi de la un tip de solicitare la altul, nu
poate fi găsit un criteriu unic; de aici existenţa mai multor teorii ale stărilor de
tensiune limită.
Drept factor caracteristic al stării de solicitare poate fi aleasă tensiunea normală
maximă, deformaţia specifică liniară maximă, tensiunea tangenţială maximă, energia
potenţială de deformaţie totală sau cea de deviaţie, fiecare conducând la o teorie de
rezistenţă.
Pentru un anumit material se consideră două stări de tensiune, având acelaşi
grad de periculozitate; o stare de tensiune este caracterizată de tensiunile principale
1 , 2 şi  3 , respectiv o stare de tensiune este de întindere simplă, caracterizată de
tensiunea principală ech (vezi figura de mai jos).
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Tensiunea echivalentă reprezintă tensiunea normală principală care ar trebui
produsă într-o epruvetă supusă la întindere simplă, pentru a se crea în aceasta o
stare de tensiune cu acelaşi grad de periculozitate ca şi în cazul stării de tensiune
iniţiale.
Teoria tensiunii normale maxime (teoria I sau criteriul lui Coulomb)
Factorul preponderent este reprezentat de tensiunea normală maximă max ; un
corp, într-un punct al său, atinge starea limită când tensiunea normală maximă
atinge valoarea maximă de la solicitarea de întindere simplă, indiferent de tipul de
solicitare (ipoteză iniţial emisă de Galileo Galilei).
Notându-se cu 0 limita de curgere  c  pentru materialele tenace sau
rezistenţa

de

rupere

 r  pentru

materialele

casante,

valori

determinate

experimental, în cazul stării de tensiune spaţială se poate scrie (cu acelaşi 0 la
întindere şi compresiune):
0  1  0

0  2  0 ,
0  3  0
sau (pentru tensiuni 0 diferite la întindere - 0t şi compresiune - 0c ):
0c  1  0t
0c  2  0t .
0c  3  0t
În cazul problemei plane ( 3  0 ), relaţiile precedente devin:
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0c  1  0t
sau
0c  2  0t .
0  2  0
În reprezentare spaţială (reprezentare Becker -Westergaard), la limită, condiţiile
de rezistenţă în punct reprezintă şase plane care formează un paralelipiped cu
laturile egale cu 20 , suprafaţa acestuia reprezentând suprafaţa limită (vezi figura
de mai jos).
0  1  0

În plan, reprezentarea condiţiilor la limită conduce la un patrulater cu laturi
20 , astfel:

Punctele din interiorul cubului sau pătratului corespund unor stări de tensiune
posibile în punct (nu conduc la starea de tensiune limită), iar punctele de pe
suprafaţă (contur) sau din afara acestora reprezintă stări de tensiune limită, respectiv
stări de tensiune care depăşesc starea limită.
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În cazul în care tensiunile limită la întindere şi compresiune sunt diferite, dome niile de rezistenţă precedente se construiesc în mod analog prin scrierea
corespunzătoare a condiţiilor de rezistenţă la limită.
Critica teoriei
Teoria este infirmată de experimentele lui Főppl ; pentru o stare de compresiune
uniformă triaxială (compresiune hidrostatică), se constată că starea limită se atinge
pentru tensiuni  care depăşesc cu mult tensiunea 0c corespunzătoare
compresiunii simple.
În cazul forfecării pure tensiunile principale sunt:
1  ; 2  ,
prin urmare materialul ar trebui să cedeze când:
1  2  lim  0 ;

experimentele lui Bauschinger arată că cedarea survine pentru lim  0 , fiind astfel
2
infirmată valabilitatea teoriei în discuţie, pentru cazul forfecării pure.
Teoria tensiunii principale maxime dă rezultate satisfăcătoare numai la
solicitarea de întindere în cazul materialelor casante (fragile).
Pentru tensiunile de exploatare, când se econsideră c , t ca având aceleaşi
valori, criteriul de rezistenţă devine:
ech  max  1 ; 2 ; 3   a .
Pentru 1  0, 2  0, 3  0, condiţia de rezistenţă se exprimă în forma:

ech t  max 1 ; 2   a t ;
ech c  3  a c ;

în mod obişnuit nu se dispune de valoarea tensiunii a c ci numai de a t .
Teoria tensiunii tangenţiale maxime (teoria III sau criteriul Tresca)
Factorul preponderent este reprezentat de tensiunea tangenţială maximă max ;
un corp într-un punct al său atinge starea limită, indiferent de tipul de solicitare,
când tensiunea tangenţială maximă din acel punct atinge valoarea limită
corespunzătoare solicitării de întindere simplă (teorie propusă de Coulomb – 1773 şi
reluată de Tresca – 1865).
Pentru a nu se atinge starea limită trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

4

Rezistenţa materialelor II
Curs 11

0  12  0
0  23  0 ,
0  31  0
dar

0 
astfel, se poate scrie:

0
  3
  3
  2
; 12  1
; 23  2
; 31  1
,
2
2
2
2
0  1  2  0
0  2  3  0 .

0  1  3  0
În reprezentarea grafică spaţială (Becker – Westergaard), relaţiile de forma
1  2  0 descriu şase plane paralele două câte două, egal înclinate în raport cu
două axe şi paralele cu cea de-a treia; aceste plane determină o prismă hexagonală
de lungime infinită, a cărei axă este dreapta 1  2  3 (vezi figura ).

În cazul stării de tensiune plană ( 3  0 ), condiţia de rezistenţă este de forma:

0  1  0
0  2  0

,

0  1  2  0
în reprezentare grafică fiind obţinut un hexagon semiregulat (vezi figura de mai jos).
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Critica teoriei
Experimentele lui Főppl efectuate pe cuburi de ciment, gresie, granit, la
compresiune (pe o direcţie şi pe două direcţii), au dus la concluzia că materialul
cedează în ambele cazuri la valoarea tensiunii limită obţinută pentru cazul
compresiunii pe o singură direcţie. Suprafaţa limită este deschisă în zona
compresiunii triaxiale, fiind confirmate experimentele realizate pe trei direcţii;
suprafaţa limită este deschisă şi în zona de întindere, ceea ce nu corespunde datelor
experimentale.
Acest criteriu este verificat şi în cazul forfecării pure, prin încercările lui
Bauschinger.
Teoria nu poate ţine seama de tensiunile limită diferite la întindere şi
compresiune ale materialului, neputând fi aplicată decât la materiale pentru care
a t  a c , cum este cazul oţelurilor.
Teoria nu ţine seama, în cazul solicitării spaţiale, de influenţa tensiunii
principale  2 .
Teoria nu se aplică pentru stări de tensiune apropiate de întinderea triaxială.
Între tensiunile tangenţiale şi lunecările specifice asociate există o relaţie de
proporţionalitate. Apariţia deformaţiilor permanente la metale are loc ca urmare a
lunecărilor care se produc în structura materialului, astfel încât criteriul tensiunii
tangenţiale maxime poate fi privit ca un criteriu de plasticitate (criteriu de curgere
plastică), în timp ce teoria I reprezintă o teorie de rupere.
În exploatare, condiţia la limită în spaţiu se exprimă în forma:
ech  max  1  2 ; 2  3 ; 1  3   a ,
iar în plan:

ech  max  1 ;
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Teoria energiei de deviaţie (teroria V sau IVa ; criteriul lui von Mises –
Henky)
Factorul preponderent în atingerea stării limită îl constituie energia specifică de
deviaţie UD.
Un corp atinge starea limită într-un punct al său, indiferent de tipul solicitării,
când energia potenţială de deformaţie (a variaţiei formei) atinge valoarea
corespunzătoare de la solicitarea de întindere simplă (criteriu de stare limită propus
de Huber – 1904).
Pentru a nu se depăşi starea limită trebuie îndeplinită condiţia:
UD  UD0 ,
în care UD reprezintă energia potenţială de deviaţie (a variaţiei formei) pentru un
volum unitar, iar U D0 este valoarea limită a aceleiaşi energii, obţinută prin încercări
prin solicitarea de întindere simplă. Se exprimă cele două energii potenţiale de
deviaţie, astfel:
1 2
UD 
 1  22  32  1 2  2 3  3 1  ,
3E
1 2
U D0 
0 ;
3E
condiţia de rezistenţă se poate rescrie în forma:
12  22  23  1 2  2 3  3 1  02
sau

ech  12  22  32  1 2  2 3  3 1  0 .
Ecuaţia suprafeţei limită în reprezentarea Becker – Westergaard se obţine din
condiţia de mai sus scrisă la limită:
12  22  23  1 2  2 3  3 1  02
ce reprezintă un cilindru circular având axa egal înclinată faţă de axele de
coordonate, cilindrul fiind circumscris prismei hexagonale din cazul teoriei
tensiunilor tangenţiale maxime (vezi figura de mai jos):
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Pentru cazul stării de tensiune plană ( 3  0 ), curba limită, reprezentând
domeniul de rezistenţă, va fi o elipsă de forma:
12  22  1 2  02 ,
obţinută prin intersecţia cilindrului cu planul 3  0 , astfel:

În cazul solicitării de forfecare pură 1   şi 2   , prin introducerea celor
două valori ale tensiunilor normale principale în expresia tensiunii echivalente
obţinându-se:

ech  2  2  2   3, ech  0 ,
adică

0 

0
 0, 577 0 ,
3

valoare confirmată prin experimente.
În cazul solicitării de compresiune triaxială 1  2  3  p , de unde rezultă:

ech  p2  p2  p2  p2  p2  p2 , ech  0 ,
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0
  , valoare deasemenea verificată prin încercări.
0
Critica teoriei
Teoria ţine seama de tensiunea principală  2 , a cărei influenţă a modificat
prisma hexagonală din cazul teoriei tensiunilor tangenţiale maxime în cilindrul
corespunzător teoriei în discuţie.
Suprafaţa limită fiind deschisă în zona întinderii uniforme triaxiale, criteriul este
inaplicabil pentru cazul întinderii pe toate direcţiile.
Criteriul are în vedere numai materialele cu aceeaşi tensiune limită la întindere
şi compresiune simplă.
În cazul solicitării de întindere uniformă pe două direcţii 1  2   , astfel:
adică p 

ech  2  2  2  ,
fapt confirmat de experimente.
În cazul materialelor ductile, această teorie oferă condiţia pentru apariţia
curgerii într-un punct, motiv pentru care criteriul energiei potenţiale de deformaţie
pentru modificarea formei reprezintă un criteriu de plasticitate (condiţie de curgere),
ca şi criteriul anterior prezentat (criteriul tensiunii tangenţiale maxime). Coincidenţa
rezultatelor teoretice obţinute cu cele experimentale face ca acest criteriu de
rezistenţă să fie larg aplicat în cazul materialelor cu proprietăţi plastice.
Aplicarea teoriilor de rezistenţă la calculul practic
Starea cea mai generală de solicitare în cazul unei bare se poate reduce la
existenţa următoarelor tensiuni, astfel:

  x ;   2xy  2xz .
Pentru a se verifica dacă starea de tensiune nu o depăşeşte pe cea limită, se face
verificarea:
ech  a .
Pentru determinarea lui ech trebuie stabilită teoria de rezistenţă care se aplică,
astfel se obţin:
 pentru teoria tensiunilor normale maxime ( T , TI sau criteriul Coulomb):
2

ech 
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pentru teoria tensiunilor tangenţiale maxime ( T , TIII sau criteriul Tresca):

ech  1  2 

2
2

 
 
  x   2  x   x   2 ,
2
2
 2 
 2 

x

unde

1 

2
2

 
 
  x   2 ; 2  x   x   2 .
2
2
 2 
 2 

x

În concluzie:

ech  x2  42  a ;


pentru teoria energiei de deviaţie ( TED , TIVa , TV sau criteriul von Mises Henky):
2

ech  12  22  1 2 

2



2
 1  2   1 2  2x  42   x    x   2 ,
2
   2 

de unde rezultă:

ech  x2  32  a .
În cazul solicitării axiale se aplică teoria T , pentru orice alt tip de solicitare
putând fi utilizate celelalte două teorii prezentate.
În cazul stării de forfecare pură ( 1  2   ),tensiunea tangenţială admisibilă,
în baza teoriei tensiunilor tangenţiale maxime, se calculează:
ech  2max  a ,
prin urmare:
a  0, 5 a ;
în cazul teoriei energiei de deviaţie:

ech  3 max  a ,
a  0, 577 a .
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Încovoiere cu torsiune
Acţiunea simultană a solicitărilor de încovoiere şi torsiune este frecventă cu
deosebire în cazul organelor de maşini; arborii de transmisie constituie un exemplu
tipic în acest sens.
În cazul barelor de rigiditate mare se poate presupune, cu suficientă exactitate,
că cele două solicitări se produc fără a se influenţa reciproc. Starea de tensiune care
ia naştere în bară va putea fi evaluată în baza principiului independenţei acţiunii
solicitărilor. Astfel, într-un punct al secţiunii transversale a barei, tensiunea normală
se va determina ca şi în cazul încovoierii simple sau duble, iar tensiunea tangenţială,
drept suma tensiunilor tangenţiale datorate solicitărilor de încovoiere cu lunecare şi
torsiune. Cum tensiunile tangenţiale în punctul cel mai solicitat al secţiunii pot
atinge valori semnificative, nu se mai poate considera, ca până acum, o stare liniară
de tensiune, ci se va ţine seama de starea plană de tensiune care se produce în acest
punct, urmând a se aplica un criteriu de stare limită pentru condiţia de rezistenţă.
Pentru cazul barelor cu secţiune de formă circulară, se consideră secţiunea din
figura de mai jos, solicitată fiind de către un moment încovoietor Mi şi un moment
de torsiune Mt.
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Momentul încovoietor Mi va produce tensiuni normale  , iar momentul de
torsiune Mt, tensiuni tangenţiale  ; aprecierea rezistenţei barei în secţiune numai în
baza tensiunilor normale şi tangenţiale maxime, cu expresiile:
 d3
M
max  i cu Wi 
,
Wi
32

max 

Mt
Wp

cu Wp 

 d3
,
16

nu este suficientă, dată fiind starea de tensiune plană existentă în jurul unui punct
din bară. Astfel, valorile tensiunilor normale principale sau ale tensiunilor
tangenţiale extreme pot depăşi valorile date de expresiile corespunzătoare lui max şi

max .
Pentru evaluarea acestora se observă că în punctele S şi S / tensiunea normală
atinge valoarea maximă simultan cu tensiunea tangenţială dată de momentul de
torsiune. Pentru scrierea condiţiei de rezistenţă trebuie precizată teoria de rezistenţă
care se va folosi, astfel:
ech  max  k T  a ,
cu
2

2



kT  k  1  4   ;
k T  k ED  1  3   ,


coeficient corespunzător teoriei tensiunilor tangenţiale maxime ( T ), respectiv
teoriei energiei de deviaţie ( TED ); prin inlocuirea tensiunilor cu expresiile acestora,
se obţine:
2

M 
k  1   t  ;
 Mi 
Condiţia de rezistenţă devine:

2

k ED

M 
 1  0,75  t  .
 Mi 
2

M 
1  k 0  t   a ,
 Mi 
cu k 0  1 pentru T şi k 0  0,75 pentru TED.
ech 
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Condiţia de rezistenţă de mai sus se poate transforma într-o relaţie de
dimensionare, astfel:
2

M 
1  k0  t  .
 Mi 
Pentru cazul barelor cu secţiune dreptunghiulară, se consideră secţiunea din
figura de mai jos, solicitată la încovoiere dublă prin momentele M z şi My şi la
torsiune prin momentul Mt.
Wi nec 

Mi
a

Operaţia de dimensionare implică găsirea punctului periculos al secţiunii; se
studiază toate punctele în care una din componentele tensiunilor este maximă, astfel:
pentru punctul „1”:
My
M
 z 
,
  0;
Wz Wy
se face dimensionarea la încovoiere dublă:
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b h2
W My 
,
1 z
  Wz ef 

Wy M z 
6

din care relaţie rezultă parametrii secţiunii b/ şi h / .
Wz nec 

Mz
a

pentru punctul „2”:

Mt
Mz
,

;
Wz
1 h b2
se face dimensionarea la încovoiere cu torsiune:


2

Wz nec 

b h2
Mz

1  4    Wz ef 
,
a
6


de unde rezultă noua pereche de parametri geometrici, b// şi h // .
pentru punctul „3”:



My
Wy

,



Mt
;
 h b2

se face dimensionarea la încovoiere cu torsiune:

Wy nec 
///

My
a
///

2

h b2

1  4    Wz ef 
,
6


de unde setul de valori b şi h .
Dimensiunile finale ale secţiunii se obţin din relaţia:
 b, h   max  b/ , h/  ;  b// , h//  ;  b/// , h ///  .
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