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Celem pracy jest sformu³owanie dobrze uzasadnionego fizycznie warunku

plastycznoœci dla materia³ów z pocz¹tkow¹ anizotropi¹ wykazuj¹cych asymetriê zakresu

sprê¿ystego. Pocz¹tkowa anizotropia powstaje w wyniku procesów termomechanicznej

obróbki i deformacji plastycznej w czasie procesu wytwarzania. Dlatego materia³y w stanie

dostawy zazwyczaj s¹ anizotropowe. Po krótkim omówieniu znanych warunków granicznych

dla cia³ anizotropowych oraz po dyskusji podstaw matematycznych zosta³o sformu³owane

kryterium energetyczne dla materia³ów ortotropowych. Dokonano porównania z danymi

doœwiadczalnymi i wynikami symulacji numerycznych wykonanych na podstawie innych

teorii. W koñcowych rozwa¿aniach przedyskutowano mo¿liwe uproszczenia i przedstawiono

pewien model materia³u izotropowego uwzglêdniaj¹cy korektê wytrzyma³oœci na œcinanie

z powodu pocz¹tkowej anizotropii. Przedstawiono weryfikacjê doœwiadczaln¹ i porównanie

z istniej¹c¹ teori¹ transformacji tensora naprê¿enia, [l].

[1] S. 011er, E. Car, I. Lubliner, Definition ofa general inlplicit orthotropic yield criterion, Comput. Meth. Appl. Mech. Eng., 192,895-912,

2003.

Energy-based yield condition for orthotropic materials exhibiting
asymmetry of elastic range

The aim of the paper is to formulate physically well founded yield condition for

initially anisotropic solids revealing the asymmetry of elastic range. The initial anisotropy

occurs in material primarily due to thermo-mechanical pre-processing and plastic deformation

during the manufacturing processes. Therefore, materials in the "as-received" state become

usually anisotropic. After short account of the known limit criteria for anisotropic solids and

discussion of mathematical preliminaries the energy-based criterion for orthotropic materials
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was fonnulated and confronted with experimental data and numerical predictions of other

theories. Finally, possible simplifications are discussed and certain model ofisotropic material

with yield condition accounting for a correction of shear strength due to initial anisotropy is

presented. The experimental verification is provided and the comparison with existing

approach based on the transfonned-tensor method is discussed, [ 1] .
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