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REZUMAT. Lucrarea abordează aspecte legate de modificările reologice specifice lemnului pentru îmbinările structurilor din lemn 
utilizate în construcţii; aspecte teoretice privind mărimea şi evoluţia deformaţiilor în funcţie de: intensitatea forţelor, durata de 
solicitare, elementele folosite la îmbinare, prezentarea unor aspecte ale curgerii lente în timp şi duratei de viaţă a celor mai utilizate 
îmbinări. Se prezintă o scurtă clasificare a îmbinărilor utilizate şi aspecte ale fluajului lemnului. 

Cuvinte cheie: reologia lemnului, structuri din lemn,  fluajul lemnului. 
 
ABSTRACT. This paper presents aspects regarding rheological changes specific to wood joints from wood structures used in 
constructions; theoretical aspects regarding the size and evolution of deformations related to the intensity of forces, duration of 
load, joint elements, aspects of slow flows in time and life duration of the most used joints. A short classification of the most used 
joints and aspects of wood creep are presented. 
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1. INTRODUCERE 

Construcţiile din lemn reprezintă un domeniu de 
maximă importanţă în economia mondială, deoarece, în 
prezent, există tendinţa utilizării lemnului pe scară tot mai 
largă. Acesta tendinţă este justificată de avantaje tehnice, 
economice si ecologice pe care acesta le prezintă. Lipsa 
cercetării fundamentale privind reologia îmbinărilor din 
construcţii şi a îmbinărilor optime pentru acestea din punct 
de vedere reologic, impun cercetări care să completeze 
cunoştinţele actuale şi să descopere comportamentele 
lemnului, atât de des folosit şi încă nedescoperit pe deplin. 

2. TIPURI DE IMBINĂRI UTILIZATE  
ÎN CONSTRUCŢII 

Construcţiile moderne necesită o varietate mare de 
elemente constructive, diferite ca formă, dimensiuni şi 
material. Îmbinările în construcţii se clasifică după rolul 

indeplinit în: îmbinări în prelungire, de solidarizare, în no-
duri. După natura solicitării, există îmbinări prin chertare, 
prin contact, cu pene, cu tije metalice sau din lemn. După 
modul de evoluţie, sunt imbinări tradiţionale în prelungire, 
de ramificare, de încrucişare, de colţ, prin chertare, şi 
îmbinări mecanice cu buloane şi, piese metalice. [3] 

3. ASPECTE ALE FLUAJULUI LEMNULUI 

Atât imbinările, cât şi celelalte elemente ale con-
strucţiilor din lemn, sunt supuse la diverse sarcini de 
lungă sau scurtă durată. Lemnul este capabil să suporte 
mai bine încărcările mari pe o perioadă scurtă de timp, 
decât pentru o perioadă mai lungă. Existenţa unei durate 
de solicitare se referă la pierderea rezistenţei, care tre-
buie considerată ca un fenomen de sine stătător. 

Structura lemnului şi comportarea sa în timp sub 
diferite sarcini statice si dinamice, la o anumită umidi-
tate si temperatură, îi conferă acestuia proprietăţile unui 



CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ 

Buletinul AGIR nr. 1/2009 ● ianuarie-martie 52 

material elasto-plastic. Practic, s-a arătat ca deformarea 
lemnului nu se prezintă doar ca o modificare 
instantanee a formei imediat după aplicarea sarcinii, ci 
există un proces continuu de deformare sub sarcina, 
denumit curgere lenta. În anumite condiţii de tempera-
tură si umiditate, sub sarcini exercitate pe o perioada 
indelungată, deformaţiile cresc într-atât incât se produce 
ruperea. Variaţia deformaţiei în timp se prezintă în 
figura 1. S-au evidenţiat trei zone ale curgerii (fluajului) 
lente reprezentate în figura 2. În prima zonă apare 

curgerea primara,unde viteza de deformatie 
td

dε
=ε&  

scade (fig. 2b). În a doua zonă apare curgerea 
secundară, când viteza de deformaţie rămâne constantă 
(fig. 2,b), fenomenul desfăşurându-se constant şi timp 
îndelungat, în funcţie de gradul de solicitare. În zona a 
treia apare curgerea terţiară (fig. 2,a) cu viteza de 
deformaţie relativ mare, care se accelerează pe măsura 
ce se apropie de rupere (fig. 2,b) [2,4]. 

 

 
 

Fig. 1. Variatia deformatiei in timp [4]. 
 

Factori importanţi ce influentează fluajul sunt 
condiţiile climatice; umiditatea şi temperatura. În figura 
4 este prezentată curba fluajului pentru cherestea supusă 
la condiţii climatice constante şi variabile. Se observă 
că, pentru condiţii climatice constante, deformaţia totală 
creşte lent, aproape liniar şi are o scădere după un 
anumit timp, după care ramâne aproape constantă în 
timp. În condiţii climatice variabile, de umiditate 
relativă 15 - 94%, deformaţia totală are o creştere mai 
pronunţată, de două ori mai mare, dar nu la fel de 
uniformă, până cand scade brusc, în acelaşi punct ca şi 
cea pentru condiţiile climatice constante, după care 
continuă să descrească lent, dar neuniform. 

În figura 4, a si b, se prezintă curba fluajului pentru 
epruvete supuse la conditii climatice constante diferite 
pentru solicitari pe directie paralela si perpendiculară pe 
fibra lemnului. S-a observat că, pentru solicitările paralel 
pe fibră, săgeata totala creşte mai lent pe o perioada de 

timp mai mare, compatativ cu solicitarea perpendicular pe 
fibră, când săgeata creşte în timp cu cât temperatura t şi 
coeficientul de umiditate CU sunt mai mari. [6] 

 

 
 

Fig. 2. Variaţia în timp a deformaţiei ε şi a vitezei de deformaţie έ: 
I – curgere primară; II – curgere secundară; III – curgere terţiară [2]. 

 

 
 

Fig. 3. Curba fluajului pentru cherestea supusă la condiţii  
climatice constante [6]. 

 
Sarcinile temporare nu influenţează fluajul, iar 

sarcina de lungă durată poate varia mult proporţional cu 
încărcarea totală. 

Studii asupra capacităţii structurale de rezistenţa a 
structurilor vechi din lemn, din componenta unor cladiri 
vechi de 150-200 de ani din Estonia, (fig. 5, a si b), au 
arătat cum capacitatea de rezistenţă a acestor structuri 
nu a fost diminuata in mod considerabil de-a lungul 
timpului. Au fost studiate părti supuse la tensiuni 
mici, negăsindu-se o scădere mare a rezistenţelor aces-
tora. [8 

Primele investigaţii au arătat că lemnul structurilor 
(realizate din pin sau brad) avea un conţinut de 
umiditate de doar 8-12% şi o densitate cuprinsă intre 
430 si 470 kg/m3. Ceea ce este interesant, este ca 
legăturile cu cep folosite la aceste structuri, au devenit, 
în timp, în unele părţi, atât de largi, încât câteva 
elemente au ieşit din îmbinare. [1;8 



COMPORTAMENTUL ÎN TIMP AL DIFERITOR TIPURI DE ÎMBINĂRI ÎN LEMN 

Buletinul AGIR nr. 1/2009 ● ianuarie-martie 53

  
 
 
 
 

a. b. 

Fig. 4. Curbe ale fluajului pentru epruvete supuse la condiţii climatice diferite: 
a – pe direcţie perpendiculară pe fibre; b – pe direcţie paralelă pe fibre [6]. 

 

  

 

 

a. b. 
Fig. 6. Şarpanta abaţiei Epau –Sarthe [5]. Fig. 7. Interiorul unei hale din 

Saint-Pierre-sur-Dives [9]. Fig. 5. Îmbinări din structurile analizate [8]. 
 

 

Fig. 8. Tip de sarpantă [7]. Fig. 9. Mănăstirea Montvilliers, sec. XVI [7]. Fig. 10. Interiorul unui hambar la 
Middle Littleton, Worcestershire [9]. 
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Fig. 11. Structura acoperişului (lemn lamelar 
încleiat) bisericii catolice din Miercurea Ciuc [9]. 

Fig. 12. Interiorul Şcolii Superioare 
a Lemnului din Nantes [5]. 

Fig. 13. Structură modernă [9]. 

 

4. CONCLUZII 

Un important parametru de asigurare a unor bune 
proprietăţi din structurile din lemn îl reprezintă calitatea 
îmbinărilor acestora. Îmbinările sunt zonele principale în 
care energia poate fi disipată prin posibilitatea folosirii 
capacităţii plastice a acestor părţi de structură. De aceea 
este foarte importantă cunoaşterea deformaţiilor în timp 
şi evoluţia acestora, precum şi a întregii structuri pe care 
o alcătuiesc. Cercetările confirmă existenţa unor evoluţii 
diferite non-liniare pentru diferite tipuri de îmbinări. 
Observările experimentale au arătat că forma evoluţiei 
e dependentă de nivelul tensiunii şi nu depinde de 
frecvenţa încărcării. 
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