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3.1 Introducció 
 
Hem vist que l’elasticitat té algunes llacunes o mancances; no existeixen deformacions 
no recuperables, no preveu el trencament, no existeix la dilatància. 
Per tot això, sembla raonable plantejar-se la necessitat d’utilitzar altres tipus 
d’equacions constitutives, com la plasticitat, que ens permet determinar els estats últims 
i el trencament, modelar deformacions no recuperables, modelar materials fràgils, etc. 
 
La plasticitat disposa d’unes característiques que permet anar més lluny que els models 
elàstics, però requereix establir unes condicions de fluència sota una estat de tensions 
combinat, que permeti establir quina combinació o rang de tensions permetent un 
comportament amb deformacions parcialment no recuperables. 
 
La teoria també ha d’especificar com es comporta el material una vegada ha assolit 
aquesta condició de fluència. D’aquesta manera es pot conèixer la relació entre la 
deformació plàstica amb els components de la tensió, i com evoluciona la condició de 
fluència amb les deformacions plàstiques acumulades. 
 
La teoria de la plasticitat, que fou desenvolupada a partir de 1930, és d’una gran utilitat 
pràctica en enginyeria civil i en totes les disciplines que treballen amb el comportament 
mecànic dels materials. 
 

 
Figura 4. Assaig a tracció uniaxial. Extreta de Prat P. (2000). 

 
En la figura 4 es pot veure un exemple de la plasticitat en un assaig de tracció uniaxial 
d’una barra de ferro. La plasticitat es caracteritza per: 

- Un comportament elàstic lineal fins arribar al límit de fluència ( yσ ). A partir 
d’aquest punt es produeix un canvi del comportament de material, les 
deformacions creixen molt ràpid mentre les tensions o no varien o ho fan 
molt poc. 

                                                 
* Notes extretes de Prat P. (2000) i Sánchez F. (2004) 
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- Un cop assolit el límit de fluència es generen deformacions permanents. 
- Arribat a un cert valor de les deformacions, es produeix el trencament. 

 
 
3.2 La superfície de fluència 
 
Ja hem vist en l’apartat anterior que arribat a un cert valor de la tensió, el comportament 
del material canviava. Això passava en el límit de fluència, concepte que s’utilitza en 
1D però aquest terme es generalitza al de superfície de fluència per 2D o 3D. 
La superfície de fluència és una funció de les tensions i altres paràmetres que separa, en 
l’espai de tensions, aquelles combinacions de tensions que donen lloc a un 
comportament elàstic de les que donen un comportament plàstic. 

 

 
 
 
Condició de fluència: 
F=0  Comportament plàstic 
F<0  Comportament elàstic 
F>0  Impossible 
F≤0  Plàsticament admissible 

 
Figura 5. Superfície de fluència en 
 l’espai dels esforços principals. 
  
L’expressió general de la superfície de fluència s’escriu com; 
  
 F( iij χσ , )=0                        (3.1) 
 
on ijσ  representa les tensions i iχ  representa els paràmetres d’enduriment segons el 
model que controlen el mida de la superfície de fluència. 
 
 
3.3 Llei de fluència 
 
Hem vist que un material es deforma elàsticament fins que arriba al límit de fluència. A 
partir d’aquí, el material continua deformant-se però les deformacions que genera són 
plàstiques, permanents, i al descarregar no recupera la forma original. Apareix el 
desacoplament de les deformacions en la part plàstica i l’elàstica; que es coneix com a 
hipòtesi d’additivilitat: 
 
                         (3.2) pe εεε +=
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Les deformacions plàstiques no segueixen lleis arbitràries, sinó que estan regides per 
una llei que depèn de la naturalesa dels materials. Aquesta llei es coneix com a llei de 
fluència i ens dóna la relació entre les diferents components de la deformació 
incremental plàstica. Es suposa que existeix una funció de les tensions i altres 
paràmetres a la que anomenem potencial plàstic (3.3) tal que les deformacions 
plàstiques s’obtenen segons l’equació 3.4. 
 
 ( , ) 0ij iQ σ ξ =             (3.3) 
  

 p
ij

ij

Qd dε λ
σ
∂

=
∂

            (3.4) 

 
on λ  és una escalar conegut com a multiplicador de Lagrange i que representa la 

magnitud de la deformació plàstica, mentre que 
ij

Q
σ
∂
∂

 és el vector de les derivades 

parcials del potencial plàstic respecte les tensions i es coneix com a gradient del 
potencial plàstic. Representa la direcció de la deformació plàstica en l’espai de les 
deformacions. La direcció de la deformació plàstica és paral·lela a la direcció del 
gradient del potencial plàstic, i per tant, la direcció de la deformació plàstica és 
perpendicular a les superfícies Q = cte.  
 

 
 Figura 5 bis. Potencial plàstic i vector de les deformacions plàstiques. 
 
Quan  la superfície de fluència i el potencial plàstic coincideixin, F( ijσ ) = ( )ijG σ , 
parlarem de plasticitat associada. 
 
Existeixen diversos tipus de plasticitat, ja que la superfície de fluència pot variar de 
mida, posició o forma al llarg del procés. Això es deu a que la superfície de fluència 
depèn tant de les tensions com d’uns paràmetres, equació (3.1); també depèn de la 
temperatura, de la velocitat d’aplicació de les càrregues, etc. Es coneix com a llei 
d’enduriment; 
 
              (3.5) )( p

ijεχχ =
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i en funció de com varia χ distingim entre: 
 

  
       Elasto-plasticitat   Elasto-plasticitat  Elasto-plasticitat 
             perfecte       hardening        softening 
 
 Figura 6. Tipus de plasticitat 
 
3.4 Definició dels invariants 
 
Dins del marc de la mecànica del medi continu, és habitual i convenient plantejar les 
equacions en termes dels invariants de tensions i deformacions, en lloc de fer-ho 
directament en termes de les components de tensions i deformacions. 
Fent us dels invariants es possible representar la superfície de fluència  en dos o tres 
dimensions. Existeixen molts tipus d’invariants, però els més  utilitzats en la teoria de 
plasticitat són els següents. 

    
Tensió volumètrica:   
  

ij kk
ij 3 3

p
δ σσ= =             (3.6) 

       
Segon invariant del tensor desviador de tensions:  

 

( ) ( ) ( )[ ] 222222
2 6

1
2
1

yzxzxyzyzxyxijij ssJ τττσσσσσσ +++−+−+−==      (3.7) 

   
Arrel del segon invariant del tensor desviador de tensions:   
 
 2J J=              (3.8) 
 
Tercer invariant del tensor desviador de tensions: 
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Angle de Lode: 

 1 3
3

1 3 3sin
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J
J

θ − ⎛ ⎞−
= ⎜

⎝ ⎠
⎟          (3.10) 

on  -30º ≤ θ  ≤ +30º. 
 
El tensor de  tensions i el tensor desviador es defineixen com: 
 

i j i j i jp sσ δ= +                       (3.11) 
 

i j i j i js pσ δ= −            (3.12) 
 
 
3.5 Model elasto-plàstic de Mohr-Coulomb 
 
Es tracta d’un dels models més coneguts degut a les seves nombroses aplicacions i 
resultats. La línia de trencament, en l’espai dels cercles de Mohr, és una recta 
caracteritzada per dos paràmetres considerats propietats dels materials com són la 
cohesió (c) i l’angle de fregament intern (ϕ ). L’expressió més simple en funció de les 
tensions normals (σ ) i tangencials (τ ) és; 
 
 ϕστ tanNc +=           (3.13) 
 
La fi del comportament elàstic en un procés de càrrega creixent, es produeix quan un 
primer punt del cercle de Mohr toca la línia de trencament. 
 

 
Figura 7. Representació gràfica del criteri de Mohr-Coulomb. 

     Extreta de Oliver X. (2000). 
 

 
L’expressió anterior es pot escriure en termes dels invariants. Així, la funció de fluència 
de Mohr-Coulomb queda; 
  

 F(p,J2,θ )= )(
tan2 θ

ϕ
gpcJ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−         (3.14) 
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Figura 8. Representació de la superfície de fluència de M-C. 

      Extreta de Oliver X. (2000). 
 
 
Aquest canvi permet representar la superfície de fluència (figura 8). Cal dir que aquest 
mètode resulta especialment adequat per materials friccionals, com són el formigó, les 
roques, els sòls. 
A més, aquest model és força generalitzat ja que si es particular peitza r 0=ϕ i 

2/ec σ=  obtenim el criteri de Tresca. 
 
La resistència de la roca matriu es pot avaluar mitjançant el criteri de trencament de 
Morh Coulomb, però també es pot dur a terme mitjançant el criteri de Hoek i Brown. La 
principal diferencia entre els dos és que el primer és un criteri lineal i el segon és no 
lineal, per tant, és més adequat al comportament real de les roques. 
 
El criteri de Morh Coulomb té una gran avantatge enfront el de Hoek i Brown, la seva 
gran senzillesa. Per contra té una seria de desavantatges: 
 

- Sobrevalora la resistència a tracció 
- L’envolvent de la resistència en roques no és lineal; s’ha comprovat 

experimentalment que la resistència de les roques augmenta menys amb el 
increment de la pressió normal de confinament que el que s’obté al 
considerar una llei lineal, el que pot portar a errors en zones de baixos 
esforços confinants. 

 
Per tant, per avaluar la resistència de la roca matriu és més adequat un criteri no lineal 
com pot ser el de Hoek i Brown, on la representació de l’envolvent de trencament és 
una corba còncava. És un criteri que té en compte els factors que determinen el 
trencament d’un medi rocós (no lineal, influencia del tipus de roca i del estat del massís, 
la relació entre la resistència de la compressió simple i la tracció, la disminució de 
l’angle de fregament a mesura que augmenta la pressió de confinament). 
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