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REZUMAT: Lucrarea prezintă o analiză a valorilor de formare, evoluţie şi distribuţie a tensiunilor termice, într-o 
piesă cilindrică, turnată din aliaj de aluminiu (EN AC-Al Si7Mg0,3). Pentru această analiză a fost efectuată 
modelarea solidificării piesei cilindrice, turnată în trei tipuri de forme: amestec de formare, fontă cenuşie și grafit, 
făcând o evaluare comparativă a parametrilor de răcire și a valorilor tensiunilor termice pentru cele trei cazuri.  

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

ABSTRACT: This paper presents computational analysis of the formation, evolution, distribution and thermal 
stress values in a cylindrical aluminum alloy (EN AC-Al Si7Mg0,3) casting. For this analysis was done solidification 
modeling of cylindrical casting, molded in three types of molds: green sand, cast iron and graphite, making a 
comparative assessment of parameters of cooling and thermal stress values for the three cases. 

Keywords: thermal stress, aluminum alloy, castings, solidification. 

1. INTRODUCERE 

Tensiunile termice sunt tensiunile care iau naștere 
din cauza răcirii neuniforme a diferitelor zone ale 
piesei turnate. Aceste zone pot fi pereți 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 în piese cu 
pereți de secțiuni diferite, este prezentată în figura 1. 

 

 
 

Fig. 1. Schema de formare a tensiunilor termice. 
 

Considerând o piesă în formă de T cu cei doi 
pereți de secțiuni diferite, S1 respectiv S2 (S1 < S2), la 
răcire de la temperatura 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 corespunzătoare trecerii materialului 
din stare plastică în stare elastică, se poate observa 
că pentru cele două secțiuni trecerea se va face la 
momente diferite, tpe1 respectiv tpe2.  

Cât timp materialul se găsește în domeniul de 
temperatură a deformării plastice tensiunile care iau 
naștere sunt echilibrate (relaxate) de către procesul 
de deformare a materialului. După momentul tpe2, 
când ambele secțiuni au trecut în domeniul tempera-
turilor domeniului elastic, dar la o diferență de 
temperatură ΔT, ele se contractă în mod diferit. Din 
acest motiv, chiar dacă bara, în ansamblu se poate 
contracta liber, secțiunea mai mică, care a intrat în 
domeniul elastic mai repede, va frâna contracția 
secțiunii mai mari motiv pentru care între cele două 
secțiuni vor lua naștere tensiuni remanente, cu valori 
cu atât mai mari cu cât diferența de temperatură ΔT, 
la momentul tpe2, 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 sta-
bilească legătura dintre acestea și deformațiile ce 
apar. După răcirea completă a piesei, în pereții aces-
teia rămân tensiuni provocate de răcirea neuniformă, 
din care cauză au fost numite tensiuni termice. 

Sensul tensiunilor termice este considerat pozitiv 
în părțile groase ale piesei, unde are loc fenomenul 
de întindere și negative în părțile mai subțiri ale 
piesei, unde tensiunile sunt de compresiune. 

Se consideră că cele două bare imediat după 
solidificare au o anumită lungime, l0. Dacă barele nu 
ar fii legate solidar între ele și fiecare dintre ele s-ar 
contracta liber, bara S1 ar avea în final lungimea l1, 
iar bara S2 lungimea l2, dar cum barele sunt legate 
solidar, ele vor avea în final lungimea comună medie 
lm. Înseamnă că bara S1 s-a lungit elastic cu valoarea 
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Δl1, iar bara S2 s-a scurtat elastic cu Δl2, deci în cele 
două bare au apărut tensiuni termice, de compre-
siune în bara S1 și de întindere în bara S2. 

Dacă se urmărește evoluția temperaturilor celor 
două bare în timpul răcirii, figura 1, se constată 
următoarele: la răcire, imediat după solidificare, se 
poate considera că temperatura celor două bare este 
aceeași și are valoarea comună Ts, adică temperatura 
la începutul contracției, iar la sfârșitul răcirii tempe-
ratura celor două bare iarăși devine aceeași, egală cu 
temperatura ambiantă Tma. 

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 acestora fiind dat 
de sensul de acțiune al tensiunii. Pe aceste conside-
rente se poate scrie: 

● pentru bara S1: 

  
11 1σ SF A⋅=   (1.1) 

● pentru bara S2: 

  
22 2σ SF A- ⋅=  (1.2) 

unde: F1, F2 sunt forțele care rezultă în urma 
formării tensiunilor în barele S1 respectiv S2 [N]; σ1, 
σ2 – tensiunile termice formate în barele S1 și S2 
[N/m2]; AS1, AS2 – ariile celor două bare [m2]. 

Sistemul celor două bare fiind în echilibru, 
rezultă că: 

  1 2 0F F+ =   (1.3) 

Utilizând legea lui Hooke pot fi stabilite relațiile 
de calcul pentru tensiunile care iau naștere în cele 
două bare, admițând că modulul de elasticitate are 
aceeași valoare pentru compresiune și întindere: 
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2. ANALIZA COMPUTAŢIONALĂ  
A TENSIUNILOR ÎNTR-UN CILINDRU 
TURNAT DIN ALIAJ DE ALUMINIU,  
AL SI7MG 

Pentru a observa modul de formare și evoluție a 
tensiunilor de turnare remanente, în piese care nu 
prezintă secțiuni diferite ca suprafață, deci tensiunile 
care iau naștere în aceasta fiind doar efectul dife-
renței de temperatură dintre suprafața piesei și axa 
termică a acesteia, s-au făcut simulări ale solidifică-

rii şi evoluției tensiunilor pentru o piesă cilindrică cu 
diametrul de Ø 25 mm și lungimea L = 300 mm, 
turnată din aliaj pe bază de aluminiu, Al Si7Mg (EN 
AC-Al Si7Mg0,3) în trei tipuri de forme de turnare: 
amestec de formare umed, fontă cenuşie şi grafit. 

Analiza s-a realizat cu ajutorul unui program de 
simulare a solidificării şi de formare, evoluţie şi 
repartizare a tensiunilor de turnare. 

Evoluția în timp a temperaturilor, tensiunilor și 
repartizarea acestora în piesa cilindrică Ø 25 mm, 
L = 300 mm, turnată în formă din amestec de for-
mare clasic umed, este prezentată în figura 2. 

Se poate observa că după 60 s apar primele 
tensiuni, durata de răcire până temperatura mediului 
ambiant este de aproximativ 60 min, iar valorile 
tensiunilor la finalul aceste perioade nu depășesc 
valoarea de 15 N/mm2, iar graficele celor două tem-
peraturi sunt aproape suprapuse, adică diferența 
dintre acestea are valori foarte reduse, iar valorile 
tensiunilor remanente pozitive au valori apropiate de 
15 N/mm2, iar cele negative sub 10 N/mm2. 

Pentru intervalul de timp în care piesa se soli-
difică în totalitate și începe perioada de răcire, 0 – 
220 s, evoluția parametrilor analizați (temperatură, 
tensiuni) este prezentată în figura 3. 

 

 

Fig. 2 Evoluția temperaturilor și tensiunilor la răcirea cilindrului 
D25_L300 turnat în formă din amestec de formare 

 

 

Fig. 3. Evoluția temperaturilor și tensiunilor de turnare, pentru 
turnarea în formă clasică, din amestec de formare umed. 

 
Se poate observa că și în acest caz întreg procesul 

de formare a tensiunilor se desfășoară în prima parte 
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a intervalului de răcire a aliajului turnat (în primele 3 – 
4 min, din cele 60 min necesare răcirii la temperatura 
ambiantă), după această perioadă modificările valorilor 
tensiunilor fiind mult mai reduse. Valorile maxime ale 
tensiunilor, în special cele pozitive (din centrul piesei) 
sunt atinse în perioada în care piesa se găsește încă în 
faza de solidificare, după solidificarea completă a 
piesei survenind o relaxare a acestor tensiuni. Acest 
fenomen ar putea avea explicație în faptul că forțele de 
întindere care acționează în zona centrală a piesei în 
curs de solidificare, se distribuie pe o suprafață mai 
mare la solidificarea completă, astfel că valoarea tensi-
unilor se diminuează. După acest moment tensiunile au 
o ușoară creștere până la răcirea completă a piesei. 

Pentru a evidenția desfășurarea acestor procese la 
viteze de răcire mai ridicate, s-a realizat simularea 
solidificării și formării tensiunilor, în piesa cilindrică 
Ø 25 mm, L = 300 mm, turnată în formă metalică, 
din fontă cenușie, diagramele de răcire și de evoluție 
a dezvoltării tensiunilor pentru această situaţie fiind 
prezentate în figura 4. 

 

 
 

Fig. 4. Evoluția temperaturilor și tensiunilor pentru cilindrul 
D25_L300 turnat în formă din fontă cenușie. 

 
Ca și în cazul celorlalte analize efectuate, s-a 

extras prima porțiune a perioadei de răcire a piesei, 
după turnare, rezultatele fiind prezentate în figura 5.  

 

 
Fig. 5. Evoluția temperaturilor și tensiunilor de turnare, pentru 
turnarea în formă din fontă cenușie, pentru intervalul 0 – 8 s. 

Rezultatele unei simulări a turnării aceleiași 
piese, D25_L300, în formă din grafit sunt prezentate 
în figura 6. 

 
 

Fig. 6. Evoluția temperaturilor și tensiunilor de turnare, pentru 
turnarea în formă din grafit, pentru întreg intervalul de 

solidificare și răcire 
 

Rezultatele simulării solidificării și răcirii piesei 
„Cilindru D25_L300” turnat în formă din grafit, pentru 
primele 3 s de răcire, sunt prezentate în figura 7.  

 

 
 

Fig. 2.6 Evoluția temperaturilor și tensiunilor de turnare, pentru 
turnarea cilindrului D25_L300, în formă din grafit, pentru 

intervalul 0 – 3 s 

3. INTERPRETAREA REZULTATELOR 
OBŢINUTE 

Făcând o analiză a rezultatelor obținute în urma 
simulării turnării piesei „Cilindru simplu D25_L300”, 
în formă din amestec de formare, în formă metalică 
din fontă cenușie și formă din grafit, principalele 
caracteristici legate de procesul de solidificare, răcire și 
formare a tensiunilor sunt prezentate în tabelul 1. 

Variația tensiunilor remanente de turnare, pentru 
piesa „Cilindru simplu D25_L300”, în funcție de 
diferența maximă de temperaturi dintre exteriorul și 
centrul acestei, este redată în figura 8. 

Pentru a se vedea influența lungimii şi dia-
metrului piesei în generarea și evoluția tensiunilor de 
turnare, în figura 9 este prezentată evoluția tensi-
unilor la mijlocul lungimii unor bare circulare, în 
funcţie de aceşti parametri. Ca și în cazul barelor 
circulare cu nervuri, se poate constata că efectul 
lungimii pieselor asupra valorilor tensiunilor de tur-
nare formate este nesemnificativ. 
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Tabelul 1. Principalele caracteristici de răcire ale piesei 
„Cilindru D25_L300” 

Caracteristica 

Modul de turnare (materialul 
formei de turnare) 

Amestec de 
formare 

Fontă 
cenușie

Grafit

Durata aproximativă de 
solidificare [s] 

160 2 1 

Durata totală de răcire [s] 3600 180 36 
Viteza medie de răcire, pentru 
întreg intervalul [ºC/s] 

0,2 3,3 16,6 

Viteza medie de răcire, 
pentru intervalul de 
solidificare [ºC/s] 

0,9 72 144 

Diferența maximă dintre 
temperaturile de la centrul și 
suprafața piesei ΔT [ºC] 

33 114 140 

Valorile tensiunilor 
remanente de 
turnare [N/mm2] 

Pozitive 15 89 121 

Negative -9 -70 -98 

 

 
 

Fig. 8. Variația tensiunilor remanente, pentru cilindrul 
D25_L300, în funcție de ΔTmax. 

 

 

 
 

Fig. 9. Evoluția tensiunilor pentru cilindrul simplu, turnat în 
formă din fontă, în funcție de lungime şi diametru. 

 În ceea ce privește influența grosimii asupra va-
lorilor tensiunilor de turnare remanente (la 20 ºC) se 
poate vedea că până la o anumită dimensiune a dia-
metrului piesei, valoarea tensiunilor crește odată cu 
mărirea diametrului, dar la diametre mai mari de 
această valoare tensiunile nu mai cresc, acestea 
rămânând la o valoare aproape constantă. 

Acest fenomen poate fi explicat prin faptul că la 
diametre mai reduse, odată cu creșterea valorii acestuia 
crește diferența de temperatură și viteză de răcire între 
suprafața piesei și axa termică a acesteia, dar la valori 
mai mari ale diametrului transferul termic către formă 
rămânând același, aceasta nu mai poate evacua o 
cantitate de căldură mai mare într-un timp scurt, astfel 
că viteza de răcire a piesei se micșorează, diferența de 
temperatură dintre suprafață și centrul termic de 
asemenea, deci și tensiunile de turnare remanente vor 
avea valori, raportate la diametru, mai reduse. 

4. CONCLUZII 

Analizând rezultatele simulărilor de solidificare, 
generare şi evoluţie a tensiunilor într-o piesă cilindri-
că turnată din aliaj pe bază de aluminiu, Al Si7Mg, se 
pot desprinde următoarele concluzii: 

● procesul de apariţie a primelor tensiuni în piesa 
turnată se situează înaintea momentului în care întreaga 
piesă este solidificată, ipoteză care este luată în 
considerare la explicarea formării tensiunilor termice în 
literatura de specialitate; acest fenomen este cu atât mai 
evident cu cât viteza de răcire a piesei este mai mare; 

● în toate cazurile studiate, pentru aliajul Al 
Si7Mg, procesul de dezvoltare a tensiunilor termice se 
desfăşoară aproape exclusiv în perioada de solidificare 
a piesei şi în momentele imediat următoare, după care 
modificările valorilor tensiunilor sunt mult mai reduse; 

● valorile tensiunilor remanente în piesele turnate 
sunt proporţionale cu vitezele de răcire ale acestora şi 
cu diferenţele de temperatură dintre suprafaţă şi 
centrul termic al acestora; 

valorile tensiunilor remanente în cazul pieselor 
turnate din aliaj de aluminiu Al Si7Mg nu depind de 
lungimea piesei, iar dependenţa acestora în funcţie de 
grosime este valabilă doar până la o anumită valoare. 
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