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REZUMAT. Lucrarea prezintă comportamentul îmbinărilor în lemn cu tije metalice (buloane) sub sarcină permanentă, la solicitarea de 
tracţiune. A fost realizat un stand de testare. S-au măsurat deformaţii ale îmbinărilor în funcţie de sarcina aplicată, durata de aplicare a 
acesteia, temperatura şi umiditatea relativă a aerului din mediul de testare, pentru fiecare îmbinare în parte. Au fost utilizate tije 
cilindrice netede de diferite diametre. S-a realizat o comparaţie între deformaţiile îmbinărilor luate în studiu, pentru aceleaşi condiţii de 
mediu si solicitare. De asemenea, s-a calculat viteza de deformaţie a fiecărei îmbinări în parte. 
 
Cuvinte cheie: îmbinare cu bulon, deformaţii în timp, viteză de deplasare, temperatură, umiditate relativă. 
 
ABSTRACT. This paper presents the behavior of wood joints with metal rods (bolts) under constant load, to traction tests. A test stand 
was made. Deformations of bolted joints were measured according to the applied load, duration of application, temperature and 
relative humidity of test environment for each joint separately. Were used smooth cylindrical rods of various diameters. A comparison 
between the deformations of the joints studied, for the same environmental conditions and application was made. Also, the strain rate 
was calculated separately each joint. 
 
Keywords: bolted wood joints, deformation in time, strain rate, temperature, relative humidity. 
 

1. INTRODUCERE 

Lipsa cercetărilor fundamentale privind îmbinările în 
lemn utilizate în construcţii şi optimizarea lor din punct 
de vedere reologic, impune necesitatea unor noi 
cercetări care să completeze informaţiile actuale privind 
comportamentul acestui material atât de des folosit şi, 
totuşi, nedescoperit în totalitate. 

S-a observat că lemnul, ca material anizotrop, 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 trebuie considerată ca un 
fenomen de sine stătător.[9] 

Construcţiile din lemn sunt supuse la diverse sarcini; 
atât de scurtă, cât şi de lungă durata. Îmbinările, la fel 
ca şi celelalte elemente, preiau aceste sarcini defor-
mându-se în mod diferit, în funcţie de durata solicitării 
şi de alţi factori externi.  

Îmbinările sunt zonele principale în care energia 
poate fi disipată prin posibilitatea folosirii capacităţii 
plastice a acestor părţi de structură.[9] 

Un parametru important de asigurare a unor bune 
proprietăţi din structurile din lemn, îl reprezintă calitatea 

îmbinărilor acestora. Una din limitele disipării energiei 
este ruperea lemnului în zona îmbinărilor.  

Structura lemnului şi comportarea sa în timp sub 
diferite sarcini statice şi dinamice, la o anumită umi-
ditate şi temperatura, îi conferă acestuia proprietăţile 
unui material elasto-plastic. S-a arătat, practic, faptul că 
deformarea lemnului nu se prezintă doar ca o 
modificare instantanee a formei imediat după aplicarea 
sarcinii, ci există un proces continuu de deformare sub 
sarcină, denumit curgere lentă. În anumite condiţii de 
temperatură şi umiditate, sub sarcini exercitate pe o 
perioadă îndelungată, deformaţiile cresc într-atât încât 
se produce ruperea. 

La depăşirea limitei curgerii plastice, lemnul trece 
într-o stare calitativă specială, care se caracterizează 
prin creşterea rapidă a deformaţiilor elastice, pe măsura 
creşterii sarcinilor aplicate şi prin ruperea inevitabilă, 
sub acţiunea sarcinilor prelungite, care are loc la atin-
gerea deformaţiei limită de curgere plastică. [10].  

Teste efectuate la Universitatea Blaise Pascal din 
Clemont-Ferrand, Franţa, pe îmbinări cu unul sau mai 
multe buloane, au dus la diferite rezultate. Aceste teste 
au fost efectuate pe epruvete din molid, fără defecte, 
paralel şi perpendicular pe fibra lemnului. Îmbinările 
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fără noduri în zona de contact, pot suferi întinderi sau 
compresiuni paralele sau perpendiculare pe direcţia 
grinzii. În figura 1 sunt schematizate experimentele 
efectuate. [3] 

 

 
 

Fig. 1. Reprezentări ale programului experimental [3]. 
 

Testele statice s-au realizat cu un ritm de 1mm/min 
şi s-a prevăzut un spaţiu de 1 mm între agrafa şi lemn. 
La majoritatea îmbinărilor cu un singur  bulon s-au 
folosit plăcuţe de oţel în exterior. Sarcina aplicată a fost 
de tip sinusoidal, cu un raport al încărcării, între minim 
şi maxim, de 0,1. În figura 2 se evidenţiază numărul de 
cicluri până la rupere, la diferite nivele de tensiune şi 
frecvenţe. Durata de viaţă este mai mare pentru 
frecvenţe mai înalte decât pentru cele mai joase. . 
Observările experimentale au arătat că forma evoluţiei e 
dependentă de nivelul tensiunii, nu depinde de 
frecvenţa încărcării. Ruptura apare la îmbinările cu 
plăcuţe externe de oţel fără articulaţie plastică în agrafă; 
ruperea legăturii e cauzată de ruperea lemnului însuşi.[3] 

 

 
 

Fig. 2. Durata de viaţă a îmbinărilor supuse testelor [3]. 

2. COMPORTAMENTUL REOLOGIC  

Pentru a studia comportamentul în timp al îmbină-
rilor în lemn cu tije metalice (buloane) sub sarcină 
permanentă, s-a realizat standul de testare prezentat în 
figura 3. Au fost supuse testării îmbinări cu tije 
nefiletate, de diametre variabile Φ6, Φ8 şi Φ10 mm.  

Testele au urmărit evoluţia în timp, sub sarcină 
continuă, a deplasărilor îmbinărilor supuse testelor 
experimentale de laborator la solicitarea de tracţiune, în 
vederea comparării rezultatelor. 

Îmbinările au fost fixate pe cadrul dispozitivului, la 
capătul liber ataşându-se un disc-suport din oţel, cu 
posibilitatea de ataşare a altor discuri, în vederea 
creşterii sarcinii. Au fost ataşate, fiecărei îmbinări în 
parte, discul-suport, cu greutatea Q1 = 300 N şi un al 
doilea disc, cu greutatea Q2 = 250 N.  

 

 
 

Fig. 3.  Standul de testare în timp; părţi componente. 
 

Au fost urmărite deformaţiile înregistrate de com-
paratorul cu cadran, temperatura şi umiditatea relativă a 
aerului din mediul de testare. perioada de testare pentru 
greutatea de 550 N, a fost de 406 ore, cu interval de 
măsurare a deplasărilor, temperaturii şi umidităţii 
relative a aerului, de 12 ore. 

 

      
 

Fig. 4. Îmbinare în timpul măsurării deformaţiilor. 
 

S-au determinat evoluţia şi comportarea în timp a 
deplasărilor apărute, variaţia umidităţii relative a aerului 
şi temperatura din mediul de testare, viteza de 
deformaţie în timp a îmbinărilor. 

Termo-
higrometru 

Îmbinare 
studiată 

Comparator  
cu cadran 

Greutate 2;   
Q2 = 250 N 

Greutate 1;   
Q1 = 300 N 



ÎMBINĂRI ÎN LEMN CU TIJE METALICE (BULOANE). COMPORTAMENT REOLOGIC 

Buletinul AGIR nr. 1/2011 ● ianuarie-martie 39

 

Fig. 5. Temperatura din mediul de testare. 

 

Fig. 6. Umiditatea relativă a aerului din mediul  
de testare. 

 

Fig. 7. Deplasarea înregistrată în timp pentru îmbinarea cu tijă 
nefiletată, Φ6 mm. 

 

Fig. 8. Viteza de deformaţie calculată pentru îmbinarea  
cu tijă de diametru Φ6 mm . 

 

Fig. 9. Deplasarea înregistrată în timp pentru îmbinarea  
cu tijă nefiletată, Φ8 mm. 

 

Fig. 10. Viteza de deformaţie calculată pentru îmbinarea  
cu tijă de diametru Φ8 mm . 

 

Fig. 11. Deplasarea înregistrată în timp pentru îmbinarea  
cu tijă nefiletată, Φ10 mm. 

 

Fig. 12. Viteza de deformaţie calculată pentru îmbinarea  
cu tijă de diametru Φ10 mm . 
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În timpul prelucrării datelor, s-a observat că 
deplasările înregistrate au variat, apărând  „reveniri” ale 
lor.  Aceste variaţii au fost interpretate ca fiind cauzate 
de variaţia dimensională a elementelor componente 
metalice ale dispozitivului, datorată temperaturii 
mediului de testare. Literatura de specialitate descrie 
apariţia, în timp, sub sarcină, a trei zone de deformaţie, 
fiecare având corespondentă o etapă a vitezei de 
deformaţie. În prima zonă apare curgerea primară, 
unde viteza de deformaţie d / dt    scade. În a doua 
zonă apare curgerea secundară, când viteza de 
deformaţie rămâne constantă, fenomenul desfăşurându-
se constant şi timp îndelungat, în funcţie de gradul de 
solicitare. În zona a treia apare curgerea terţiară cu 
viteza de deformaţie relativ mare, care se accelerează pe 
măsură ce se apropie de rupere. [4] 

 

Fig. 13. Variaţia în timp a deformaţiei ε şi a vitezei de deformaţie έ: 
I-curgere primară; II-curgere secundară; III-curgere terţiară; [4] 

 

Fig. 14. Media valorilor înregistrate în timpul testării, pentru cele 3 
tipuri de diametre ale tijei 

3. CONCLUZII 

 Temperatura din mediul de testare a variat de la 
19,1 °C la 30,01 °C. Umiditatea relativă a aerului din 
mediul de testare a variat între valorile 48,1% şi 75,7%. 

 S-a observat că cea mai mare viteză de deformaţie 
a avut-o îmbinarea cu tijă de diametrul 10 mm, valorile 

cele mai mici ale vitezei de deformaţie fiind înregistrate 
pentru diametrul de 6 mm. 

 De asemenea, deplasările cele mai mari au apărut 
pentru îmbinările cu tija de diametru 10 mm, cele mai 
mici fiind înregistrate pentru diametrul de 8 mm. 

 Deformaţiile/deplasările apărute au avut valori 
foarte mici, nefiind vizibile, atât la elementele din lemn, 
cât şi la tijele metalice. 

 Comparativ cu testele experimentale de laborator, 
s-au înregistrat diferenţe de valori mari, pentru aceeaşi 
sarcină aplicată; datele obţinute în laborator au fost mai 
mari decât cele obţinute la testarea în timp. 

 Media valorilor deplasărilor a fost cea mai mică 
pentru îmbinările cu diametrul de 10 mm, valorile cele 
mai mici fiind înregistrate la diametrul de 8 mm. 

 Pentru îmbinările cu tije de diametru 6 si 8 mm, 
viteza de deplasare corespunzătoare comportamentului 
în timp a fost cea descrisă şi de literatura de specialitate, 
adică, o curgerea primară, unde viteza de deformaţie a 
scăzut, o curgerea secundară, când a rămas relativ 
constantă timp îndelungat şi cea terţiară, cu viteza de 
deformaţie care se accelerează în timp. 
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