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 Rezumatul fazei 
 

Lucrarea de faţă reprezintă prima fază a proiectului „Fundamentarea aplicaţiilor şi 
cercetărilor experimentale, considerând conceptele mecanicii ruperii materialelor 
polimerice sudate şi nesudate” care are ca obiect adaptare pulsator de oboseală 
comandat de la computer cu software de mecanica ruperii, adaptare piese de prindere 
cu epruvetă de mecanica ruperii din material polimeric şi modelarea cu element finit a 
unei epruvete de mecanica ruperii din material polimeric.  
 
Capitolul 1 este unul introductiv care încadrează problematica proiectului în 
problematica generală a metodelor de încercare de mecanica ruperii şi de evaluare 
prin examinare nedistructive a acuităţii defectelor de tip fisură.  
Proiectul îşi propune în prima faza formarea unor sisteme de management al calităţii 
in domeniul evaluării aptitudinii a riscului imperfecţiunilor identificate prin examinări 
nedistructive prin prisma metodelor de mecanica ruperii. Se va evalua influenţa 
dimensiunii imperfecţiunilor identificate la examinările nedistructive, care va avea 
capacitatea de a rezolva  problemele complexe ale instalaţiilor ce lucrează in condiţii 
de presiune si temperatura ridicata, pornind de la calculele de proiectare (conf. 
codurilor de proiectare), la monitorizarea si evaluarea duratei restante de viata, 
conform următorilor parametri:  

• date privind tenacitatea;  
• caracterizarea defectelor;  
• tratarea tensiunilor primare şi secundare;  
• ● alegerea nivelului de evaluare; selectarea coeficienţilor de concentrare ai 

tensiunii; evaluarea fisurii;  
• ● evaluarea tensiunilor reziduale; analiza la sfâşiere ductilă; metode fiabiliste; 

procedura de curgere înaintea ruperii; evaluarea solicitării precedente;   
• calculul duratei restante de viata; etc. 

Capitol 2 prezintă aspectele principale ale modulului de mecanica ruperii din 
programul ANSYS. 
Fisurile şi defectele apar în multe structuri (mai ales sudate) şi componente din 
diferite motive. Materialul poate conţine defecte în mod inerent. Apoi, fisurile pot fi 
introduse în stadiul de fabricaţie sau ulterior ca rezultat al condiţiilor de solicitare şi 
de mediu. Prezenţa unor fisuri sau defecte pot să reducă semnificativ integritatea şi 
capacitatea portantă a structurii sub sarcinile aplicate şi a condiţiilor de mediu.  
Mecanica ruperii foloseşte conceptele mecanicii aplicate pentru dezvoltarea 
înţelegerii câmpurilor de tensiune şi de deformaţie în jurul vârfului fisurii care aparţine 
unei structuri. Cunoaşterea corectă a acestor câmpuri de tensiune şi de deformaţiei 
ne ajută la dezvoltarea conceptelor de proiectare a structurilor numite ca fail-safe şi 
safe-life. Aceste concepte de proiectare, bazate pe mecanica ruperii sunt larg 
folosite, dar nu se limitează doar la domeniile nuclear, aerospaţial, al ingineriei civile 
şi ale ingineriei mecanice.  
Sunt disponibile următoarele subiecte privind analiza ruperii:  

• Introducere în mecanismele ruperii; 
• Rezolvarea problemelor de mecanica ruperii; 
• Evaluarea numerică a parametrilor de mecanica ruperii; 
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• Meşarea (discretizarea) ruperii; 
• Stabilirea opţiunilor de meşare a vârfului fisurii (Setting Crack Tip Mesh Options 

(CTMOPT Macro) ); 
•  Aprofundarea mecanicii ruperii. 

Conceptele proiectării structurale folosesc tradiţional o abordare din punctul de 
vedere a rezistenţei materialelor pentru proiectarea unei componente. Această 
abordare nu poate anticipa nivelele de tensiune ridicate introduse de prezenţa unei 
fisuri. Prezenţa unor fisuri cu un astfel de nivel de tensiune la vârful fisurii poate 
conduce la cedări catastrofice ale structurii.  
Conceptele mecanicii ruperii explică fisurile şi defectele dintr-o structură. Abordarea 
de mecanica ruperii pentru proiectarea structurilor include dimensiunea defectului ca 
o variabilă importantă şi tenacitatea ruperii drept caracteristică (parametru) de 
material în locul rezistenţei materialului.   
Tipic analiza de rupere se efectuează fie folosind criteriul energetic, energia 
necesară extinderii unităţii de fisură (viteza de eliberare a energiei - G) care 
caracterizează tenacitatea ruperii. Atunci când se foloseşte criteriul factorului de 
intensitate a tensiunii (K), valoarea critică a amplitudinii tensiunii şi câmpul de 
tensiune şi de deformaţie caracterizează tenacitatea ruperii. În anumite situaţii cele 
două criterii sunt echivalente.    
Sunt disponibile următoarele subiecte introductive privind ruperea:  

● Modurile de rupere;   
● Parametrii de mecanica ruperii;  
● Simularea creşterii fisurii;  

Modurile de rupere.  
În funcţie de cinematica cedării (deci, mişcarea relativă a celor două suprafeţe ale 
fisurii), se deosebesc cele 3 (trei) moduri de rupere, precum se arată în fig. 1.   

● Modul I – Modul de deschidere sau de întindere;  
● Modul II – Modul de forfecare sau de alunecare în plan;  
● Modul III – Modul de sfâşiere sau de alunecare anti-plană 

În general ruperea este caracterizată de o combinaţie a modurilor de rupere.  

Fig. 1.:  Schema modurilor de rupere [33].  
 
Parametrii de mecanica ruperii.  
Parametrii tipici de mecanica ruperii descriu fie viteza de eliberare a energiei fie de 
amplitudinea câmpurilor de tensiune şi de deformaţie din faţa vârfului fisurii.  
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În analizele de mecanica ruperii sunt larg folosiţi următorii parametrii: 
● Factorul intensităţii tensiunii;  
● Viteza de eliberare a energiei;    
● Integrala J. 

Factorii de intensitate a tensiunii şi vitezele de eliberare a energiei se limitează la 
domeniul elastic-liniar al mecanicii ruperii. Integrala J este aplicabilă atât în domeniul 
liniar elastic cât şi în domeniul neliniar elasto-plastic al materialelor. 
Sunt disponibile următoarele subiecte suplimentare care privesc parametrii de 
mecanica ruperii: 

● Factorul Intensităţii Tensiunii;  
● Integrala J;  
● Integrala J  ca un factor al Intensităţii Tensiunii. 

Factorul Intensităţii Tensiunii. 
Pentru un material elastic-liniar câmpurile de tensiune şi de deformaţie din faţa 
vârfului fisurii sunt exprimate ca:  

 
unde K este factorul intensităţii tensiunii, r şi θ sunt coordonatele sistemului de 
coordonate polare (precum se arată în fig. 2.). Aceste ecuaţii se aplică oricăruia 
dintre cele 3 moduri de rupere.  

Fig. 2.:  Schema vârfului fisurii.   
 
Pentru o fisură după Modul I, câmpul de tensiune este dat de tensiunile:   

 



 

PN 09-160202: „Fundamentarea aplicaţiilor şi cercetărilor 
experimentale, considerând conceptele mecanicii ruperii 
materialelor polimerice sudate şi nesudate” 

 

 4

Factorul de intensitate a tensiunii şi viteza de eliberare a energiei sunt legate prin 
relaţia: 

 
unde G indică viteza de eliberare a energiei,  

 
este modulul de elasticitate longitudinal pentru starea de deformaţie plană, şi  

 
pentru starea plană de tensiune. (E este modulul Young al materialului iar ν este 
coeficientul Poisson)  
Integrala J. 
Integrala J este unul dintre cei mai larg acceptaţi parametrii pentru mecanica ruperii 
neliniară elasto-plastică. Integrala J este definită astfel [34]: 

 
unde, W este densitatea energiei de deformaţie, T este densitatea cinematică a 
energiei, σ reprezintă tensiunile, u este vectorul de deplasare, şi Γ este conturul 
peste care este efectuată integrarea.   
Pentru o fisură într-un material elastic, integrala J reprezintă viteza de eliberare a 
energiei. De asemenea amplitudinile câmpurilor de tensiune şi de deformaţie sunt 
caracterizate Integrala J pentru o fisură într-un material elastic neliniar.   
Integrala J ca un Factor al Intensităţii Tensiunii.   
Hutchinson [35] şi Rice şi Rosengren [36] au arătat independent că Integrala J 
caracterizează câmpul de tensiune la vârful fisurii într-un material elastic neliniar. Ei 
au presupus o relaţie de tip putere între deformaţia şi tensiunea plastică. Dacă este 
inclusă deformaţia elastică relaţia pentru deformare uni-axială este dată de: 

 
unde σ0 este tensiunea de referinţă (limita de curgere a materialului), şi ε0 = σ0/E, iar 
α este o constantă adimensională, şi n este componenta de întărire. Ei au arătat că 
la o distanţă foarte apropiată de vârful fisurii şi bine în interiorul zonei plastice, 
tensiunea şi deformaţia la vârful fisurii pot fi exprimate ca  : 

 
şi 

 
Pentru un material elastic, n = 1 şi ecuaţia de mai sus face predicţia singularităţii 

 , care concordă cu mecanica ruperii elastic liniare.  
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2.1.3. Simularea creşterii fisurii.  
Creşterea fisurii şi ruperii este un fenomen în care două suprafeţe sunt separate una 
faţă de cealaltă, sau în care materialul se degradează progresiv supus la sarcinile 
(solicitările) externe. Programul ANSYS oferă două tehnici pentru simularea unei 
asemenea ruperi:   

● Abordarea zonei de coeziune;  
● Modelul Gurson. 

După meşare, câmpurile de deplasare si de tensiune in jurul vârfului fisurii arata ca 

mai jos.  

Fig. 3.: Deplasarea si tensiunea din regiunea de la vârful fisurii.    
 

Capitolul 3  cuprinde modulul despre materialele compozite din programul ANSYS. 
Materialele compozite s-au folosit în structuri de mult timp. Recent, piesele din 
materiale compozite s-au folosit exclusiv pentru structuri aviatice, pentru automobile, 
materiale sportive, şi alte bunuri de larg consum.  
Materialele compozite sunt acelea care conţin mai mult decât un material legat 
(combinat), fiecare având caracteristici structurale diferite. Principalul avantaj al 
materialelor compozite este potenţialul pentru un raport înalt rigiditate/greutate. 
Materialele compozite folosite la aplicaţii inginereşti tipice sunt materialele avansate 
din fibre sau laminate, precum fibra de sticlă, epoxidul sticlos, epozidul grafitat şi 
epoxid de bor.  
ANSYS ne permite să modelăm materialele compozite cu elemente specializate 
numite elemente stratificate „layered elements”. După ce am construit modelul 
folosind aceste elemente, putem efectua orice analiză structurală (inclusiv 
neliniarităţile precum deformarea la săgeată impusă şi ramforsarea tensiunii).  
Sunt disponibile următoarele subiecte legate de compozite: 
● Modelarea compozitelor;    
● Interfaţa FiberSIM-ANSYS.  
Modelarea compozitelor. 
Compozitele sunt ceva mai dificil de modelat decât un material izotrop precum fierul 
sau oţelul. Deoarece fiecare strat poate avea diferite caracteristici de material 
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ortotrope va trebui să avem grijă atunci când definim caracteristicile şi orientările 
diferitor straturi.   
Sunt disponibile următoarele subiecte legate de modelarea compozitelor: 
● Selectarea tipului adecvat de element;    
● Definirea configuraţiei stratificate;    
● Specificarea criteriilor de cedare;    
● Modelarea compozitelor şi tipuri de postprocesare.   
Cu această metodă este definită configuraţia stratului strat cu strat de jos în sus. 
Stratul de jos este desemnat ca stratul 1 şi straturile suplimentare sunt stivuite de jos 
în sus în direcţia pozitivă a lui Z direcţia normală a sistemului de coordonate a 
elementului. Trebuie să definim doar jumătate din straturi dacă există simetria 
stocării.   
Când şi când un strat fizic se va extinde doar peste o parte a modelului. Pentru a 
modela straturi continue aceste straturi căzute pot fi modelate cu grosime zero. În 
fig. 4. se arată un model cu 4 straturi, din care al doilea este căzut peste partea 
modelului.   

Fig. 4.: Model stratificat ce artă stratul căzut.   
 
Pentru fiecare strat sunt specificate următoarele caracteristici în tabelul de constante 
reale ale elementului (R, RMORE, RMODIF) accesate cu atribute REAL:  
● Caracteristicile de material (prin intermediul unui număr de referinţă a materialului 

MAT); 
● Comenzile unghiului de orientare a stratului (THETA); 
● Grosimea stratului (TK). 
Putem defini de asemenea secţiunile stratificate prin intermediul Section Tool 
(Prep>Sections>Shell - Add/edit). Pentru fiecare strat este specificată definirea 
secţiunii prin comenzile secţiunii (SECTYPE, SECDATA) sau este accesată Section 
Tool cu atributele SECNUM. 
● Caracteristicile de material (prin intermediul unui număr de referinţă a materialului 

MAT); 
● Comenzile unghiului de orientare a stratului (THETA); 
● Grosimea stratului (TK); 
● Numărul de puncte de integrare pe strat (NUMPT). 
Specificarea criteriilor de cedare.  
Criteriile de cedare sunt folosite pentru a învăţa dacă un strat a cedat datorită 
sarcinilor aplicate. Putem alege dintre cele trei criterii de cedare predefinite sau să 
specificăm până la şase criterii de cedare (criterii scrise de utilizator). Cele trei criterii 
predefinite sunt:  
● Criteriul cedării prin deformaţie maximă – Permite nouă deformaţii de cedare.  
● Criteriul cedării prin tensiune maximă -- Permite nouă tensiunii de cedare. 
● Criteriul cedării Tsai-Wu  -- Permite nouă tensiunii de cedare şi trei coeficienţi de 
cuplare suplimentari. 
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Deformaţiile de cedare, tensiunile de cedare şi coeficienţii de cuplare pot fi 
dependenţi de temperatură.  
Criteriile de cedare sunt ortotrope aşa încât va trebui să introducem valorile tensiunii 
de cedare sau deformaţiei de cedare pentru toate direcţiile. (Cu excepţia valorilor de 
compresiune implicite faţă de valorile tensiunii). 
Dacă nu dorim să fie verificate tensiunile şi deformaţiile de cedare într-o direcţie 
particulară se specifică un număr mare în acea direcţie.   
Capitolul 4  cuprinde modulul de Oboseală din programul ANSYS. 
Oboseala este un fenomen în care o structură solicitată repetat se rupe la un nivel de 
sarcină mai mic decât rezistenţa la rupere statică. De exemplu, o bară din oţel poate 
să reziste la o sarcină statică singulară la tracţiune de 300 kN, dar poate ceda după 
aproximativ 106 repetări la o sarcină de 200 kN. 
Principalii factori care contribuie la cedarea la oboseală sunt:  
● Numărul ciclurilor de solicitare (Nf) suportaţi.   
● Anvergura tensiunii (Δσ) suportată în fiecare ciclu de solicitare.  
● Tensiunea medie (σm) suportată în fiecare ciclu de solicitare.  
● Prezenţa concentrării locale de tensiune.   
O evaluare de oboseală formală justifică influenţa fiecărui factor de mai sus deoarece 
ea calculează cum se „epuizează” o anumită componentă în tot ciclul ei de viaţă.  
Sunt disponibile următoarele subiecte: 
● Cum calculează ANSYS oboseal.    
● Terminologia oboselii.  
● Evaluarea oboselii.   
Cum calculează oboseala programul.  
Calculele ANSYS la oboseală se bazează pe „ASME Boiler and Pressure Vessel 
Code, Section III” (şi Section VIII, Division 2) la ghidarea pentru numărarea 
anvergurii, adaptările elasto-plastice simplificate, şi cumularea ciclurilor la oboseală 
prin regula Miner.  
Pentru evaluările la oboseală bazat pe alte criterii decât cele din ASME Code, putem 
fie să scriem propriul nostru macro, fie rezultatele ANSYS din altă interfaţă cu un 
program adecvat de terţă parte.  
Programul ANSYS are următoarele capabilităţi de calcul:  
● Putem postprocesa rezultatele existente pentru a determina coeficienţii de epuizare 
la oboseală pentru orice model cu element solid sau cu element înveliş. (Putem de 
asemenea introduce manual tensiunile pentru evaluarea oboselii modelelor cu 
element linie). 
● Putem stoca tensiunile la un număr de locuri preselectat pentru un număr 
preselectat de evenimente şi solicitări dintr-un eveniment.  
● Putem defini coeficienţii de concentrare ai tensiunii pentru fiecare locaţie şi factori 
de scară pentru fiecare eveniment.  
Pentru încercarea de mecanica ruperii la polimeri prin modelarea cu element finit am 

folosit o epruveta compacta având următoarele caracteristici: 

- lăţimea epruvetei W=35 mm, conform standardului de încercare la plastice ASTM D 

5045_99 se vor afla şi celelalte dimensiuni după cum urmează ; 
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- W=2B unde B reprezintă grosimea epruvetei,  0,45 <a/W <0,55  unde a reprezintă 

lungimea fisurii 

In fig. 5. este reprezentată epruveta compactă conform standardului ASTM. 

 
Fig. 5.: Epruveta compactă conform standardului ASTM. 

Pentru analiza cu element finit am folosit două programe Casca şi Franc 2D.Casca 
este utilizat pentru generarea modelului şi discretizare iar Franc 2D este folosit 
pentru analiza cu element finit si pentru analiza cu ajutorul modulului de mecanica 
ruperii(generarea fisurii,câmpul de tensiuni la vârful fisurii şi determinarea tenacităţii 
la rupere KI pentru epruveta cu fisura a cuprinsă între limitele date în standard). 
Modelul ales este reprezentat în 2D considerând comportamentul liniar elastic al 
materialului, adică considerându-se un material polimeric mai fragil  cu următoarele 
caracteristici de material E = 3,2·109 Pa,iar coeficientul Poisson ν=0,25. 
În fig. 6. este reprezentată epruveta compactă după discretizare, discretizarea 
făcându-se prin generare automată. 

 
 

Fig. 6.: Epruveta compactă 
discretizată. 

Fig. 7.: Incărcarea cu presiune 
distribuită asupra epruvetei. 
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După discretizarea făcută în programul Casca modelul se deschide în programul 
FRANC 2D unde se stabilesc gradele de libertate care trebuie sa fie blocate 
respectiv încărcarea care trebuie sa o avem asupra modelului. Ca şi grade de 
libertate asupra modelului am stabilit ca să blocăm epruveta pe direcţia X a găurilor 
la partea superioara la gaura de jos respectiv la partea inferioara la cea de sus, iar la 
mijlocul epruvetei adică pe axa de simetrie să o blocăm pe Y. Incărcarea am făcut-o 
cu presiuni distribuite pe o parte şi pe cealaltă a găurilor , în element finit folosindu-se 
şi denumirea de încărcare cu bolţ. În fig. 7. se observă această încărcare cu presiuni 
distribuite. 
Făcand o analiză se poate observa cum se deformeaza epruveta şi cum tinde să se 
deschidă fisura, fig. 8. 
Dacă reprezentăm o analiză a stărilor de tensiune pe direcţia Y , σy , şi cu o lungime 
a fisurii a = 15,9mm, vom avea atat tensiuni de întindere cat şi de compresiune după 
cum este reprezenat în fig. 9. 
 

Fig. 8. Epruveta compactă în stare 
deformată 

Fig. 9.: Reprezentarea campului de 
tensiuni σy. 

 
 
Se observă că la varful fisurii tensiunile de intindere sunt cele mai mari.  
Capitolul 5  cuprinde Modelarea cu element finit a epruvetei compacte polimerice cu  
ajutorul programelor FRANC2D şi CASCA 
Capitolul 6  cuprinde adaptarea pulsator cu software de mecanica ruperii. 
În această fază s-a adaptat pulsatorul de încercare la oboseală Schenck, modernizat 
cu comandă de la calculator în cadrul unui program PHARE, pentru încercările de 
mecanica ruperii. 

Modernizarea a constat din înlocuirea componentelor defecte şi dotarea cu 
componente suplimentare pentru asigurarea efectuării în condiţii standard de 
încercare a încercărilor de oboseală oligociclică la temperatura mediului şi la 
temperaturi ridicate în regim izoterm cu controlul tensiunii sau deformaţiei:  
- Pompa cu pistonaşe radiale, tip RKP 32; 
- Servovalva hidraulică, tip G761-3005;  
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- Cuptor de încălzire şi instalaţie de termoreglare pentru temperaturi înalte, tip 
STE-12H / 800ºC;  
- Traductor axial de deformaţie la temperaturi ridicate, tip EXH 10 -50;  
- Traductor de mecanica ruperii, tip clip-gauge; 
- Termometru de măsurare a temperaturii (20º-800ºC);  
- Set de 3 termocuple de măsurare a temperaturii, 
- Sistem de control al încercării (controlerul); 
- Calculator personal PC4 şi software specializat pentru încercarea la tracţiune 
la temperaturi ridicate şi la oboseală. 
Capitolul 7  cuprinde concluziile lucrării şi prezintă modul de continuare. Faza 
următoare constă în realizarea programului experimental de încercări de mecanica 
ruperii. 

 
Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru 
continuarea proiectului 

 
Rezultate 

S-a elaborat un o lucrare prin care s-au realizat adaptarea pulsatorului cu software 
de mecanica ruperii. De asemenea s-a realizat o simulare de mecanica ruperii cu 
element finit a structurii sudate din materiale polimerice 

 
 Stadiul realizării obiectivului fazei  
Obiectivul fazei a fost realizat. Prin lucrarea efectuată s-au relevat principalele 
rezultate şi aplicaţii industriale ale metodei mecanicii ruperii pentru polimeri. 

 
Concluzii şi propuneri de continuare a proiectului 

Lucrarea a relevat o serie de elemente noi în preocupările mondiale la aplicarea 
metodei mecanicii ruperii, la materiale polimerice cu aplicaţii din domeniile 
aeronautic., automobile şi multe altele. Se achiziţionează un software de comandă 
pulsator pentru realizare încercări de mecanica ruperii. 
Proiectul va continua cu faza III-a care prevede realizarea încerăcrilor de mecanica 
ruperii pe materiale polimerice. 

 
 

 
Responsabil proiect,  
 
 
Dr.ing. Horia MATEIU 


