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REZUMAT: Lucrarea face o analiză a mecanismelor de formare și distribuire a tensiunilor remanente în piesele 
turnate. S-a prezentat o clasificare a tensiunilor remanente, după zona de acțiune a acestora, dar au fost 
abordate problemele legate de formarea și distribuția tensiunilor remanente de ordinul I, adică cele 
macroscopice, care se formează și au efecte în zone mai întinse din secțiunea pereților pieselor turnate, la 
răcirea acestora până la temperatura mediului ambiant. Aceste tensiuni au valorile cele mai ridicate și pot 
avea efectele cele mai importante asupra pieselor turnate. 
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ABSTRACT: The paper makes an analysis of the mechanisms of formation and distribution of of residual stresses, in 
castings. Was presented a classification of of residual stresses, after their deployment area, but have been 
addressed issues related to forming and distribution of of residual stresses of I degree, the macroscopic ones, 
effects which are formed in large areas of wall section castings , in cooling them to ambient temperature. These 
tensions have the highest values and have the most significant effects on castings. 
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1. INTRODUCERE 

În1general fenomenele care apar în timpul pro-
cesului de turnare - solidificare - dezbatere (extragere 
a piesei din forma de turnare) sunt deosebit de com-
plexe, constând în modificări de volum, libere sau 
frânate, modificări de faze, modificări structurale, 
modificări dimensionale și de formă, ca urmare a 
deformărilor plastice, relaxări ale tensiunilor și altele. 
Tensiunile de turnare sunt acele tensiuni care apar după 
turnarea, solidificarea și răcirea piesei de la tempera-
tura de solidificare la temperatura mediului ambiant. 

Având în vedere că apariția tensiunilor de turnare 
este determinată de un complex de factori, analiza 
acestora se va face global, cauza frânării contracției 
fiind considerată printre factorii determinanți pentru 
apariția tensiunilor într-o piesă în curs de solidificare. 

Tensiunile care persistă în piesa turnată, după 
răcirea completă a acesteia, sunt denumite tensiuni 
de turnare remanente, acestea putând fi grupate în 
tensiuni de ordinul: 

 III sau subatomice, care apar la nivelul rețelei 
cristaline; 

 II sau microscopice, care apar la limitele 
volumului unui cristal; 

                                                           
 
* Lucrare prezentată la Simpozionul „Progresul tehnologic – 
rezultat al cercetării“, Bucureşti, 22 mai, 2014.   

 I, macroscopice, care apar în macrovolumele 
piesei turnate, adică în zone mai întinse din secți-
unea pereților. 

Toate aceste tensiuni sunt legate reciproc, dar în 
cazul pieselor turnate cea mai mare importanță 
practică o reprezintă valoarea macrotensiunilor, care 
apar și acționează în zone întinse din cadrul piesei. 

În funcție de cauza apariției tensiunilor în pereții 
pieselor turnate, acestea pot fi termice, mecanice și 
fazice. 

2. MECANISMUL APARIŢIEI 
TENSIUNILOR TERMICE ÎN PIESELE 
TURNATE ŞI EVALUAREA ACESTORA 

Tensiunile termice sunt tensiunile care iau naștere 
din cauza răcirii neuniforme a diferitelor zone ale 
piesei turnate, zone care pot fi pereți alăturați cu 
grosimi diferite, aflați în poziții diferite sau condiții 
de răcire diferite, sau chiar în interiorul aceluiași perete 
al piesei, din cauza diferenței de viteză de răcire a 
suprafeței acestuia față de axa termică. 

Explicarea schematică a formării tensiunilor 
termice într-o piesă circulară la răcirea acesteia de la 
temperatura de solidificare la temperatura mediului 
ambiant, este prezentată în figura 1. 

Considerând o piesă de formă circulară, având 
două zone cu viteze de răcire diferite, notate cu S1 
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(zona exterioară care se răcește mai rapid), respectiv 
S2 (zona interioară a piesei, care se răcește mai lent), 
la răcire de la solidus la temperatura ambiantă, fiecare 
dintre cele două secțiuni vor urmări o altă curbă de 
răcire, adică se vor răci cu viteze diferite. Dacă se 
consideră că temperatura Tpe este temperatura cores-
punzătoare trecerii materialului din stare plastică în 
stare elastică, se poate observa că pentru cele două 
secțiuni trecerea se va face la momente diferite, t1 
respectiv t2. Cât timp materialul se găsește în dome-
niul de temperatură a deformării plastice tensiunile 
care iau naștere sunt echilibrate (relaxate) de către 
procesul de deformare plastică a materialului. 

 

 
Fig. 1. Schema de răcire a unei piese cilindrice. 

 

După momentul t2, când ambele secțiuni au trecut 
în domeniul temperaturilor domeniului elastic, dar la 
o diferență de temperatură T, ele se contractă în mod 
diferit. Din acest motiv, secțiunea S1, care a intrat în 
domeniul elastic mai repede, va frâna contracția 
secțiunii S2 motiv pentru care între cele două secțiuni 
vor lua naștere tensiuni, având valori cu atât mai mari 
cu cât diferența de temperatură T, la momentul T2, 
este mai mare. 

Explicitarea și evaluarea tensiunilor termice din 
piesele turnate presupune să se urmărească viteza de 
răcire a diferitelor părți ale acestora și să se stabi-
lească legătura dintre acestea și deformațiile care apar. 
După răcirea completă a piesei, în pereții acesteia 
rămân tensiuni provocate de răcirea neuniformă, a 
diferitelor zone ale acesteia. 

Sensul tensiunilor termice este considerat pozitiv în 
părțile piesei care se răcesc cu viteză mai mică, unde 
tensiunile sunt de întindere și negative în părțile mai 
subțiri ale piesei, unde tensiunile sunt de compresiune. 

Curba de variație a temperaturii barei S1 este mai 
abruptă ca urmare a vitezei de răcire mai mari, decât 
curba de răcire a barei S2, care se răcește mai lent. În 
consecință pe parcursul răcirii apare o diferență de 
temperatură între cele două bare, diferență care crește 
până la o valoare maximă Tmax, după care scade la 
zero. 

Trecerea materialului din domeniul plastic în cel 
elastic are loc, de fapt, într-un interval de temperatură, 
iar pentru evaluarea tensiunilor termice în piesele 

turnate este foarte important să se cunoască acest 
interval de temperatură, luându-se în considerare o 
temperatură medie, adică temperatura Tpe. 

În timpul răcirii celor două bare, în fiecare dintre 
ele, apar forțe exterioare exercitate de către una dintre 
bare asupra celeilalte. Mărimea acestor forțe este direct 
proporțională cu mărimea tensiunii care ia naștere și cu 
aria secțiunii, sensul de acestora fiind dat de sensul 
de acțiune al tensiunii. Pe aceste considerente se 
poate scrie pentru cele două zone: 

 
11 1 SF A    respectiv 

22 2 SF A    (2.1) 

unde: F1, F2 sunt forțele care rezultă în urma 
formării tensiunilor în secțiunea S1, respectiv S2, [N]; 
σ1, σ2 – tensiunile termice formate în barele S1 și S2, 
[N/m2]; 

1SA , 
2SA  – ariile celor două zone, [m2]. 

Sistemul celor două bare fiind în echilibru, rezultă 
că: 

 1 2 0F F                           (2.2) 

Rezultă: 

 
1 21 2 0S SA A       sau 2

1

1

2

S

S

A

A





  (2.3) 

adică raportul tensiunilor este invers proporțional cu 
raportul ariilor secțiunilor celor două zone. 

Utilizând legea lui Hooke pot fi stabilite relațiile 
de calcul pentru tensiunile care iau naștere în cele 
două zone ale piesei, admițând că modulul de 
elasticitate are aceeași valoare pentru compresiune și 
întindere, relația (2.3) poate fi scrisă astfel: 
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unde: ε1, ε2 sunt deformațiile specifice ale celor două 
bare, [%]. 

Sau: 
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Notând cu T2 temperatura barei S2 în momentul 
când aceasta trece din domeniul plastic în cel elastic 
(T2 = Tpe) și cu T1 temperatura barei S1, în același 
moment și admițând că din acel moment coeficientul 
de contracție liniară a celor două bare,   este con-
stant până la răcirea totală a acestora, se poate scrie 
că: 

 1 2 2 1( )T T         (2.6) 

Din ecuațiile (2.5) și (2.6) se pot determina valorile 
celor două deformații elastice de întindere și de 
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compresiune, corespunzătoare celor două secțiuni 
considerate: 

 2
1 2 1

1 2

( )
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  (2.7) 
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Cunoscând deformațiile din cele două bare se 
pot calcula tensiunile care au determinat aceste de-
formații: 

 2
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 (2.9) 

Respectiv: 

 1
2 2 2 1

1 2

( )
A

E E T T
A A

       


 (2.10) 

Analizând cele două relații se pot deduce factorii 
care influențează valoarea tensiunilor termice care 
iau naștere între doi pereți de dimensiuni diferite, 
legați solidar, în cursul răcirii: 

 ariile secțiunilor, respectiv raportul secțiunii unui 
perete la secțiunea totală; 

 caracteristicile materialului, adică valoarea mo-
dulului de elasticitate E și a coeficientului decontracție 
α; 

 mărimea intervalului de temperatură existent 
între pereți la trecerea peretelui care se răcește mai 
lent în domeniul elastic. 

Pentru calculul tensiunilor este important să se cu-
noască, care este temperatura barei S1 în momentul 
când bara S2 trece din domeniul plastic în cel elastic, 
adică temperatura T1. 

Pentru determinarea temperaturilor la un anumit 
moment dat al procesului de răcire există mai multe 
posibilități și anume: 

 folosirea relației rezultată din legea de răcire a 
lui Newton; 

 folosirea relației rezultată ca soluție a ecuației lui 
Fourrier; 

 folosirea unor nomograme, temperatură în funcție 
de timp la răcirea piesei în forme confecționate din 
diferite materiale; 

 determinarea variației temperaturii în peretele 
formei, cu ajutorul metodelor numerice de calcul, 
plecând de la ecuația fundamentală de transmitere a 
căldurii (Fourier - Kirkhof). 

Cunoscând temperaturile T1 și T2, cu ajutorul 
relațiilor (2.9) și (2.10) se obțin ecuații complexe, 
care permit determinarea tensiunilor termice în zone 
ale piesei în care viteza de răcire este diferită. 

Viteza de răcire a unei piese turnate, după ce 
aceasta s-a solidificat, este dată de relația lui Newton: 

 
d

( )
d

n
t f

T
k T T

t
    (2.11) 

în care: dT/dt este viteza de răcire sau scăderea de 
temperatură în unitatea de timp, [K/s]; k – coeficient 
de răcire, care depinde de parametri termofizici ai 
aliajului, de volumul și suprafața piesei și de alți 
factori care influențează viteza de răcire; Tt – tem-
peratura piesei care se răcește, la momentul considerat 
t, [K]; Tf – temperatura mediului înconjurător (a 
formei sau a mediului ambiant după extragerea piesei 
din formă), în care se răcește piesa la momentul 
considerat t, [K]. 

Coeficientul de răcire k este în principiu pro-
porțional cu difuzivitatea termică a aliajului și invers 
proporțional cu modulul de răcire a piesei (raportul 
dintre volum și suprafața de răcire). Semnul minus 
ne indică faptul că la răcire temperatura scade. 

Rezolvând prin integrare ecuația (2.11) pe 
perioada de răcire, de la temperatura de solidificare 
la temperatura mediului ambiant, adică în limitele Ts 
și Tma = 273 K, rezultă valorile temperaturilor T1 și 
T2 la momentul t2, când secțiunea S2 trece în do-
meniul elastic: 

 1 2 2 2
1 2;      k t k t

s sT T e T T e       (2.12) 

iar tensiunile rezultate în cele două zone vor avea 
valorile: 
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3. MECANISMUL APARIŢIEI 
TENSIUNILOR MECANICE DE 
CONTRACŢIE ÎN PIESELE TURNATE 

Tensiunile mecanice de contracție se produc în 
timpul răcirii pieselor de la temperatura solidus și 
până la temperatura extragerii piesei din formă, din 
cauza frânării mecanice a contracției, exercitate de 
către elementele tehnologice ale piesei, formei de 
turnare sau miezurilor. Aceste tensiuni pot fi ani-
hilate sau diminuate în domeniul de temperaturi în 
care aliajul se găsește în starea plastică, fie prin 
deformarea plastică a acestuia, fie prin formarea 
crăpăturilor la cald, atunci când valoarea rezistenței 
la rupere a materialului la temperatură înaltă este 
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depășită de valoarea tensiunilor care iau naștere prin 
frânarea mecanică a contracției. 

Tensiunile mecanice de contracție, care apar în 
domeniul temperaturilor la care aliajul se găsește în 
starea elastică, se mențin în piesa turnată până când 
se înlătură cauza care provoacă frânarea contracției 
libere, în general momentul extragerii piesei din 
forma de turnare și a miezurilor din piesă. 

 

 
 

Fig. 2. Probe pentru stabilirea parametrilor  
contracției frânate. 

 
Pentru stabilirea parametrilor contracției frânate 

se poate compara comportarea la răcire a două 
probe, una care se poate contracta liber și una la care 
contracția este frânată, cum se poate vedea în figura 2. 
Pentru proba care se contractă liber, contracția se 
poate scrie: 

 ( )l l pe maT T      (3.1) 

iar pentru proba a cărei contracție este frânată de 
către două flanșe: 

 ( )f f pe maT T      (3.2) 

unde: εl, εf reprezintă deformația liberă, respectiv 
frânată, [%]; αl, αf – coeficient de contracție liberă, 
respectiv frânată, [%/K]; Tpe – temperatura de trecere 
din domeniul plastic în cel elastic, [K]; Tma – tempe-
ratura mediului ambiant, [K]. 

Dacă se scrie relația tensiunilor utilizând diferen-
ța valorilor deplasărilor specifice determinate pentru 
contracție liberă și frânată se obține: 

 ( ) ( ) i ff
cf l f l pe ma

i

l l
E E T T

l

 
            

 
 

 (3.3) 

unde: lff este lungimea finală a probei frânate, [m]. 
Cunoscând coeficientul contracției libere a mate-

rialului analizat și constanta de elasticitate a acestuia 
cu ajutorul relației (3.3) se pot calcula tensiunile de 
contracție dacă se determină scurtarea probei (li – lff) 
la răcire frânată. Se poate observa că în situația în 
care forma de turnare se opune contracției astfel 
încât εf = 0, adică proba nu se scurtează (lff = li), 
tensiunile rezultate au valori maxime: 

    0cf l l pe maE E T T             ( 3.4) 

Această situație se poate întâlni în practică, în 
cazul turnării aliajelor în forme metalice, care au o 
compresibilitate nulă, situație în care valoarea tensi-
unilor de contracție poate lua valori apreciabile, chiar 
periculoase, care pot provoca fisuri în piesa turnată. 

În cazul limită în care valoarea contracției probei 
frânate este egală cu valoarea contracției considerate 
libere, rezultă că tensiunile rezultate au valori nule, 
adică nu se formează tensiuni de contracție în această 
situație: 

   0cf l fE        ( 3.5) 

În realitate, la turnarea pieselor, pot fi întâlnite 
aceste două situații limită dar și foarte multe situații 
intermediare, la care frânarea externă a contracției 
depinde de caracteristicile mecanice ale formei de 
turnare, respectiv forța cu care se opun contracției. 

4. CONCLUZII 

Se poate observa că tensiunile termice rezultate 
în piesele turnate sunt dependente de caracteristicile 
materialului (modul de elasticitate și coeficient de 
contracție), raportul celor două suprafețe și coefi-
cienții k1 și k2, care sunt funcție de viteza de răcire. 

Analizând elementele care concură la formarea 
tensiunilor mecanice se poate observa că pe lângă 
modulul de elasticitate și coeficientul de contracție, 
care sunt dependente de natura aliajului care se toarnă, 
mai intervin termeni care depind de tehnologia de 
turnare, intervalul de temperatură pe care se produce 
contracția frânată, interval care poate fi redus prin 
extragerea piesei din formă la o temperatură mai 
ridicată decât cea a mediului ambiant, compresibili-
tatea formei de turnare sau a miezului care depind de 
natura materialelor utilizate, gradul de îndesare, uti-
lizarea unor armături etc. 
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