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REZUMAT. Lucrarea face o analiză a distribuției și valorilor tensiunilor care iau naștere la răcirea unei piese 
turnate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu, de la temperatura de solidificare la temperatura mediului ambiant. 
Pentru acest studiu s-a conceput o familie de piese, în formă de placă având prevăzute pe o parte nervuri de 
rigidizare cu dimensiuni diferite. Utilizând programul de simulare a solidificării și formare a tensiunilor în 
piesele turnate, NovaFlow&Solid, s-a făcut o analiză a modului de repartizare și a valorilor tensiunilor formate 
la solidificarea și răcirea pieselor turnate dintr-un aliaj EN AC-Al Si7Mg0,3 turnat în formă din amestec de 
formare crud și în formă metalică, pentru diferite dimensiuni ale nervurilor prevăzute. 

Cuvinte cheie: tensiuni, aliaje, aluminiu, solidificare, turnate. 

ABSTRACT. Paper makes an analysis of the distribution and the tensions which take values rise to cooling of 
castings aluminium-based alloy, at temperature of hardening at ambient temperature. This study was 
designed as a family of parts, plate-shaped having set out on a part of the stiffening ribs with different sizes. 
Using the program: rolling back wave simulation and training stresses in castings, NovaFlow & Solid, has done 
an analysis of how the distribution of stresses and hardening formed upon cooling of castings from an alloy EN 
AC-Al Si7Mg0,3 cast in the form of training and mixture in metal form, for various sizes of ribs required. 
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1. INTRODUCERE 

Modul de formare și repartizarea tensiunilor 
remanente1la solidificarea și răcirea pieselor turnate, 
a fost studiat de numeroși autori, în general utilizând 
regula modulelor de răcire a lui Chvorinov, conform 
căreia timpul de solidificare și răcire a unei piese sau 
zonă din piesă este proporțional cu pătratul 
raportului dintre volumul și suprafața prin care se 
face transferul termic, (1): 
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unde: ts este durata solidificării piesei sau zonei 
analizate, [s]; K – constantă care depinde de natura 
aliajului și a formei; V – volumul piesei sau zonei, 
[m3]; S – suprafața prin care se face schimbul termic, 
[m2]. 

Autorii aceste lucrări și-au propus să facă o analiză 
numerică a formării și distribuției tensiunilor re-
manente în piesele turnate. In acest scop a fost utilizat 
programul de simulare a solidificării și formare a 
tensiunilor în piesele turnate, NovaFlow&Solid pentru 
mai multe tipuri de piese și condiții de turnare. 

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

2. FORMAREA ŞI DISTRIBUŢIA 
TENSIUNILOR TERMICE ŞI 
MECANICE ÎN PIESELE TURNATE 

2.1. Distribuția tensiunilor termice în 
piesele turnate 

Cu ajutorul programului de simulare a solidifi-
cării și formării tensiunilor NovaFlow & Solid, s-a 
făcut o analiză numerică a distribuției și valorilor 
tensiunilor de turnare pentru o piesă cilindrică, cu 
contracție liberă. Astfel prin simularea solidificării și 
răcirii unei bare rotunde cu diametrul de 50 mm și 
lungimea de 150 mm, turnată din aliaj de aluminiu EN 
AC-Al Si7Mg0,3 în două forme diferite, una din 
amestec de formare clasic și una metalică, s-au obținut 
rezultatele prezentate în figura 1. 

Deoarece la piesa prezentată în figura 1, prin forma 
pe care o are nu este împiedicată contracția, se poate 
presupune că tensiunile formate sunt numai de natură 
termică. Acest lucru este evidențiat și de faptul că în 
cele două situații distribuția tensiunilor este ase-
mănătoare, dar în cazul din figura 1 b, transferul termic 
fiind mult mai intens, tensiunile au valori mult mai 
ridicate. Se mai poate observa faptul că tensiunile 
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pozitive se formează în zona cu viteză de răcire mai 
mică iar cele negative în zona cu viteză de răcire mare. 

Influența diferenței vitezelor de răcire între pereți de 
grosimi diferite legate solidar, asupra formării ten-
siunilor termice remanente, în piesele turnate este pre-
zentată în figura 2, prin simularea solidificării și răcirii 
unei piese în formă de T, cu cei doi pereți de grosimi 
diferite, turnată din aliaj EN AC-AL Si7Mg0,3, în 

formă metalică. Ca și în cazul piesei cilindrice, 
contracția piesei din figura 2 fiind liberă, tensiunile 
formate sunt de natură termică și sunt distribuite 
similar, în funcție de viteza de răcire a celor două zone 
ale piesei cu pereți inegali. Deoarece s-a simulat 
turnarea în formă metalică unde transferul termic 
este foarte intens, valorile tensiunilor formare sunt 
ridicate. 

 

 
 

Fig. 1. Modul de repartizare și valorile tensiunilor remanente termice în cazul unei piese cilindrice  
turnate din aliaj EN AC-Al Si7Mg0,3:  

a – în amestec de formare; b – în formă metalică. 
 

 
 

Fig. 2. Modul de repartizare și valorile tensiunilor remanente, [MPa],  
într-o piesă în formă de T cu grosimi inegale, turnată din EN AC-Al Si7Mg0,3. 

 

2.2. Distribuţia tensiunilor mecanice  
în piesele turnate 

Realizând simularea pentru 3 probe din același 
material, EN AC-Al Si7Mg0,3 turnate în trei situații 
diferite: în formă din amestec de formare clasic cu 

contracție liberă și frânată și în formă metalică cu 
contracție frânată, s-au obținut rezultatele prezentate 
în figura 3. 

În figura 3 a este prezentat rezultatul formării 
tensiunilor (termice) în cazul contracției libere și se 
poate observa că valoarea acestora este aproape 
nesemnificativă. În cazurile prezentate în figura 3 b 

70 MPa 
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și c, unde piesei i s-au atașat două flanșe la capete, 
valorile tensiunilor remanente formate au crescut 
semnificativ, diferențele de valori provenind din 
tensiunile mecanice cauzate de către contracția 
frânată a pieselor, care s-au suprapus tensiunilor 

termice formate în cazul contracției libere. Se poate 
observa că valorile tensiunilor remanente sunt cu 
atât mai mari cu cât forma de turnare opune o 
rezistență mecanică mai mare, contracției piesei 
turnate. 
 

 
 

Fig. 3. Valorile și distribuția tensiunilor în probele de contracție, [MPa]: 
a – liberă; b – frânată în formă din nisip; c – frânată în formă metalică. 

 

3. FORMAREA ŞI DISTRIBUŢIA 
TENSIUNILOR REMANENTE ÎN PIESE 
TURNATE COMPLEXE 

Pentru a evidenția influența complexă a factorilor 
termici și mecanici care determină formarea tensi-
unilor de turnare remanente, în piesele turnate, s-a 
realizat simularea solidificării și răcirii, pentru piese 
tip placă cu nervuri, turnate din aliaj având mai 
multe caracteristici dimensionale, diferite, pentru a 
putea observa influența acestora asupra repartizării și 
mărimii tensiunilor de turnare. Rezultatul simulării 
pentru o placă având raportul dintre înălțimea nervu-
rilor, h și înălțimea totală a piesei, H de 16/20, iar 
razele de racordare dintre nervuri, R = 2 mm, turnată 

din aliaj EN AC-Al Si7Mg0,3, în formă din amestec 
clasic, este prezentat în figura 4. 

Pentru o placă care are raportul h/H = 16/20, dar 
razele de racordare dintre nervuri R = 15 mm, 
distribuția tensiunilor de turnare remanente se 
prezintă în figura 5, pentru piesa turnată în amestec 
de formare clasic și în figura 3.3 pentru aceiași piesă 
turnată în formă metalică. 

În astfel de piese mai complexe, asupra 
mecanismelor de formare a tensiunilor acționează 
mai mulți factori care determină formarea atât a 
tensiunilor termice cât și a celor mecanice. În 
cazurile prezentate în figurile 4, și 5 se poate 
observa influența razei de racordare asupra valorilor 
tensiunilor remanente, iar în figura 6 influența 
compresibilității formei de turnare. 

 

 
 

Fig. 4. Distribuția tensiunilor de turnare remanente într-o piesă tip placă cu nervuri  
având raportul h/H = 16/20 și R = 2 mm. 
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Fig. 5. Distribuția tensiunilor de turnare remanente într-o piesă tip placă 
cu nervuri având raportul h/H = 16/20 și R = 15 mm. 

 

 
 

Fig. 6. Distribuția tensiunilor de turnare remanente într-o piesă tip placă cu nervuri  
având raportul h/H = 16/20 și R = 15 mm, turnată în formă metalică. 

 

4. CONCLUZII 

Analizând rezultatele numerice prezentate se poate 
concluziona că apariția tensiunilor remanente în 
piesele turnate este un fenomen foarte complex care 
depinde de o multitudine de factori dintre care cei 
mai importanți sunt: 

 caracteristicile termofizice și mecanice ale alia-
jului turnat; 

 caracteristicile termofizice și mecanice ale formei 
de turnare; 

 complexitatea și caracteristicile dimensionale ale 
piesei turnate; 

 elemente care țin de procedeul de turnare și 
elemente tehnologice aferente; 

Se poate observa o diferență semnificativă între 
valorile tensiunilor care iau naștere în cele două situații  

prezentate în figura 2.1, chiar dacă este vorba de 
aceeași piesă și același aliaj. Această situație se 
poate explica prin modificarea condițiilor de transfer 
termic dintre aliaj și forma de turnare, respectiv 
mărirea vitezei de răcire a piesei turnate în formă 
metalică. 

Rezultatele prezentate arată în mod clar că valoarea 
tensiunilor remanente formate sunt cu atât mai mari 
cu cât forma opune o rezistența mai mare contracției. 

În ceea ce privește mărimea tensiunilor remanente, 
se poate observa că sunt situații în care acestea au 
valori semnificative în comparație cu caracteristicile 
mecanice ale aliajului analizat. De exemplu în cazul 
contracției frânate, figura 3 c, valorile maxime ale 
tensiunilor remanente sunt de 80–90 N/mm2, iar 
pentru aliajul analizat valorile rezistenței la rupere sunt 
de ordinul 220–260 N/mm2, iar limita de curgere 
150–190 N/mm2. 
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