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Faza 3 - Concepere soluție tehnică de informatizare / modernizare instalație de 
încercare la oboseală termică a depunerilor din materiale avansate. 

CAPITOLUL 1 : Introducere 

1.1 Fenomene ce caracterizează comportarea materialelor metalice la temperaturi ridicate 

1.1.1 Generalități 

În condițiile concrete de funcționare ale echipamentelor și instalațiilor industriale, ce 
funcționează în condiții severe de exploatare, apar deformații elastoplastice locale în zonele cele mai 
solicitate, ca urmare a solicitărilor mecanice datorate presiunii, greutății, forțelor de inerție, efecte 
electromagnetice, ca urmare a solicitărilor termice sau a combinațiilor acestora (solicitări 
termomecanice). Solicitările termice sunt determinate de neuniformitatea dilatărilor produse ca 
urmare a diferențelor de temperatură, de neuniformitatea coeficienților de dilatare termică liniară ale 
materialelor utilizate, în condiții de exploatare izoterme sau neizoterme. Creșterea temperaturii 
conduce la reducerea rezistenței materialului prin producerea de deformații elastoplastice și implicit la 
pierderea plasticității disponibile a materialelor. Modificarea bruscă a regimurilor de funcționare și 
intensificarea numărului acestor schimbări de regim în condiții de temperatură ridicată, constituie una 
dintre principalele cauze ale cumulării mai rapide a degradărilor, conducând la o degradare accentuată 
a componentelor și, în mod implicit, la scăderea duratei de viață a echipamentelor industriale. De 
asemenea, creșterea duratei de funcționare în regimuri de exploatare la temperaturi ridicate, mărirea 
sarcinii în exploatare sau mărirea temperaturii de exploatare, conduce la accelerarea cumulării 
degradărilor în zonele cu tensiuni mari.  

1.1.2 Fluajul și rezistența de durată 

Cedarea materialului se produce sub acțiunea unei tensiuni constante la temperatură 
constantă. În timpul solicitării apare deformația elastică și, independent de timp, o deformație plastică 
inițială, care apoi crește în timp, producând în final ruperea. Caracteristica de bază a fluajului este 
dependența deformațiilor de timp și dependența vitezei de deformare (sau a vitezei de fluaj) de 
tensiunea aplicată și de temperatură. 

1.1.3 Fluajul la tensiuni ciclice 

Ciclul simplu de tensiune este dreptunghiular, cu perioada lungă având tensiunea ciclică ơ  și 
tensiunea medie ơ . Comparativ cu fluajul la tensiune constantă, fluajul ciclic, la care ơ
ơ ơ , se caracterizează printr-o rezistență mai redusă. Dacă la fluajul ciclic tensiunea ơ  se 
suprapune peste tensiunea ơ , (unde ơ ơ ), se realizează un fluaj dinamic, la care rezistența la 
fluaj depinde de timp dar nu și de frecvența de solicitare. 

1.1.4 Oboseala oligociclică și oboseala la temperatură ridicată 

Oboseala oligociclică se studiază la tensiuni și deformații mari, cu număr de cicluri sub 10 . 
Se efectuează încercări la oboseală cu deformații impuse la solicitări alternante cu ciclu de tip 
triunghiular, dar și de tip trapez. 

1.1.5 Oboseala termică 

La variația ciclică a temperaturii, apar tensiuni termice ca urmare a blocării deformațiilor 
termice libere, ce caracterizează oboseala termică. Dacă solicitările termice se produc în domeniul 
elastice, acest fenomen este denumit oboseală termică policiclică, iar dacă solicitările termice se 
produc în domeniul plastic, oboseală termică oligociclică. 

1.1.6 Deformația termică în salturi 

 Deformația termică în salturi este acea deformație care, în urma variației ciclice a tensiunilor 
termice ơ  se cumulează într-o direcție. Astfel, dacă acționează doar tensiuni termice ơ  și deformația 
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neelastică variază ciclic repetat, atunci tensiunea de întindere sau de compresiune dintr-o direcție se 
relaxează și devine alternantă. Dacă însă, pe lângă tensiunile termice apar și alte tensiuni, atunci 
aceste tensiuni joaca rolul tensiunilor medii ơ , 

1.2 Degradarea prin oboseală termică a materialelor metalice 

 Oboseala termică reprezintă cazul particular al oboselii oligociclice neizoterme, când 
solicitarea epruvetei se realizează pe seama blocării parțiale sau totale a deformațiilor termice ale 
epruvetei supuse ciclurilor succesive de încălzire – răcire. Încercarea la oboseală oligociclică este 
încercarea în domeniul deformațiilor elasto-plastice repetate cu un număr de cicluri de până la 
5 · 10  cicluri până în momentul formării de macrofisuri sau până la rupere. Numărul de 5 · 10  
cicluri reprezintă granița între oboseala oligociclică și cea policiclică. 

1.3 Instalația de încercare la oboseală termică IIOT-2 

1.3.1 Descriere 

 Instalația de încercare la oboseală termică este destinată realizării încercării la oboseală 
termică axială a epruvetelor cilindrice tubulare supuse ciclurilor termice repetate de încălzire și răcire, 
a căror dilatare este blocată total sau parțial (prin intermediul unui arc cu rigiditate dată), în scopul 
determinării comportării materialului testat, în condiții apropiate de cele din exploatare. 

1.3.2 Mod de funcționare 

 Principiul de funcționare al instalației de oboseală termică IIOT-2 se bazează pe cel al 
instalației propuse inițial de Cofin și apoi realizate de Carden, Serensen, Egorov, Baladin, Petersen 
etc. Instalația IIOT-2 permite blocarea parțială a deformațiilor termice, utilizând arcuri cu constante 
elastice diferite, în acest caz rigiditatea solicitării putând varia (în trepte), între 60 și 300 kN/mm. Cu 
ajutorul instalație de încercare la oboseală termică IIOT-2 se pot realiza ciclurile termice în „dinți de 
fierăstrău”, „trapez” sau „semitrapez”. Ca urmare a ciclurilor termice, epruveta este solicitată la 
compresiune (în timpul semiciclului de încălzire) și la tracțiune (în timpul semiciclului de răcire). 
Încercarea se consideră încheiată în momentul în care pe suprafața epruvetei apar fisuri mai mari de 1 
mm lungime sau dacă forța maximă înregistrată aferentă ciclului curent este mai mică decât jumătatea 
forței maxime înregistrate la începutul încercării (forța maximă înregistrată în timpul primelor 10 
cicluri termice). 
 

CAPITOLUL 2 : Soluție tehnică de informatizare / modernizare instalație de încercare la 
oboseală termică a depunerilor din materiale avansate 

 
 În cadrul acestui capitol, se prezintă soluția tehnică adoptată pentru informatizarea / 
modernizarea instalației de oboseală termică IIOT-2 din cadrul laboratorului LIEA al ISIM Timișoara, 
în vederea creșterii capabilităților tehnice de realizare a încercării la oboseală termică a epruvetelor cu 
depuneri din materiale avansate. 

2.1 Tema de proiectare 

 În continuare, în cadrul subcapitolului se prezintă tema de proiectare a instalației de încercare 
la oboseală termică ce cuprinde: date generale privind instalația de încercare la oboseală termică a 
depunerilor din materiale avansate, denumită în continuare IIOT-3, ce face obiectul lucrării, baza în 
care aceasta este proiectată, destinația instalației, componența acesteia și caracteristicile tehnice 
principale, modul de operare precum și condițiile de funcționare, condițiile de amplasare și 
branșament. Sunt prezentate cerințele privind materialele ce intră în componența instalației de 
încercare, regulile privind securitatea muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, precum și 
documentația necesară aferentă proiectului de instalație de încercare la oboseală termică a straturilor 
depuse din materiale avansate IIOT-3. 

2.2. Soluția tehnică „Instalație de încercare la oboseală termică a depunerilor din materiale avansate”, 
tip IIOT-3. 

2.2.1. Destinația instalației de încercare la oboseală termică: 

Instalație de încercare la oboseală termică a depunerilor din materiale avansate, cu încălzirea 
epruvetei din exterior, prin utilizarea unui cuptor cu lămpi în infraroșu, este destinată realizări de 
încercări mecanice la oboseală termică a straturilor depuse pe epruvete cilindrice. 
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Instalația are următoarele funcțiuni principale: 

• Poziționarea și fixarea epruvetei prin intermediul a unor elemente de fixare superioare și 
inferioare, în vederea realizării încercări mecanice la oboseală termică a depunerilor din 
materiale avansate; 

• Deplasarea axială a elementului de fixare inferior al epruvetei, astfel încât ansamblul format 
din motorul de antrenare pas cu pas, reductorul melcat și elementul de fixare inferior să 
simuleze comportamentul unui arc cu o rigiditate impusă, predefinită; 

• Încălzirea epruvetei destinată încercării, în semiciclul de încălzire, până la temperatura 
indicată, într-un timp prestabilit; 

• Răcirea epruvetei în semiciclul de răcire până la temperatura indicată, în timpul prestabilit, 
utilizând aer comprimat care circulă prin interiorul epruvetei; 

• Menținerea epruvetei la o temperatură indicată, pentru o perioadă de timp prestabilită; 
• Răcirea cu apă a elementelor de fixare inferioare și superioare ale epruvetei, în timpul 

încercării; 
• Calibrarea sistemului de măsură (forță – deplasare); 
• Programarea parametrilor de încercare prin intermediul unei interfețe grafice realizată pe un 

ecran sensibil la apăsare; 
• Efectuarea încercării al oboseală termică a depunerilor din materiale avansate, pe epruvete 

cilindrice, după o ciclogramă prestabilită, definită de utilizator; 
• Achiziția și memorarea datelor achiziționate, precum și transferul acestora la un PC, în 

vederea prelucrărilor ulterioare; 
• Monitorizarea pe un ecran sensibil la apăsare a mărimilor măsurate, în unități inginerești, 

înregistrate în timp real și reprezentarea grafică a unor combinații ale acestora; 
• Programarea de alarme, pentru avertizare luminoasă și/sau sonoră în cazul detectării unei 

defecțiuni sau anomalii în funcționarea instalației. 

2.2.2. Componența instalației de încercare la oboseală termică 

“instalația de încercare la oboseală termică a depunerilor din materiale avansate”, tip IIOT-3 (fig. 1, 
desen de ansamblu IIOT-3-0), se compune din următoarele subansamble principale: 

2.2.2.1. Controler pentru conducerea procesului, prescrierea parametrilor de încercare, monitorizare, 
vizualizare date achiziționate, memorarea și transferul acestora la un PC; 

2.2.2.2. Sistem mecanic de poziționare și fixare optimă (fig. 2). Acesta asigură: poziționarea și fixarea 
ansamblului epruvetă-cuptor în poziția optimă de lucru. 

 

   
 

Fig. 1. instalația de încercare la oboseală termică a depunerilor din materiale avansate 
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Fig. 2. Sistem mecanic de poziționare și fixare cuptor pentru încălzirea epruvetelor 

2.2.2.3. Batiu – structură metalică suport, de susținere și rigidizare a modulelor componente ale 
instalației. Batiul este realizat în structură metalică compartimentată (fig. 3): 

- în partea superioară se află compartimentul în care este amplasat sistemul mecanic de acționare care 
asigură realizarea mișcărilor auxiliare de poziționare rapidă, respectiv mișcările necesare procesului 
de încercare la oboseală termică propriu-zis (deplasarea pe verticală elementului de fixare inferior în 
timpul procesului de încercare mecanică propriu-zisă, cu viteza și în direcția prescrisă). 

- în partea din mijloc a batiului, se află compartimentul destinat acționărilor electronice și a sistemelor 
care permit vizualizarea parametrilor de proces (display touch screen). 

- în partea inferioară a batiului, se află compartimentul destinat amplasării unor elemente componente 
ale instalației de răcire, compusă în principal din: pompă, rezervor, radiator, elemente de 
legătură/recirculare a lichidului de răcire. 
 

  
 

Fig. 3. Batiu 
 

2.2.2.4. Cuptor cu 6 (șase) lămpi în infraroșu (tip 500 W / 220 V). Prin intermediul lămpilor în 
infraroșu, cuptorul asigură încălzirea epruvetelor la temperatura prescrisă (fig. 2). 
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2.2.2.5. Instalație de răcire a bacurilor (bacuri de prindere ce facilitează acționarea asupra epruvetei în 
vederea încercării la oboseală termică). 

2.2.2.6. Circuit de răcire cu aer a epruvetei  

 

Obs: Soluțiile constructive pentru cuptorul, sistemul mecanic de poziționare, fixare şi acționare 
epruvete, respectiv bacurile de prindere cu răcire, trebuie să asigure condițiile de încercare pentru 
epruvete cu configurația geometrică și dimensională din fig. 4. 

 
Fig. 4a. Epruvetă destinată încercării la oboseală termică – în varianta construcție monobloc 

 
 

 

a) epruvetă     b) element fixare 
 

Fig. 4b. Epruveta pentru încercare la oboseală– în varianta construcție modulară 
 

2.2.2.7. Software specializat pentru realizarea funcțiunilor sistemului 

2.2.2.8. Interfața IN pentru mărimile de intrare, cuprinzând: Canal pentru măsurarea forței; Canal 
pentru măsurarea deformație epruvetei; Canal pentru măsurarea temperaturii epruvetei; Canal pentru 
măsurarea poziției la deplasarea axială; Convertor analog-numeric al mărimilor de ieșire, care sunt 
tensiuni proporționale cu forța, deformația epruvetei, temperatura, deplasarea axială a elementului de 
fixare inferior; Traductor de forță; Extensometru pentru măsurarea deformației epruvetei; Circuite de 
liniarizare a mărimilor de intrare pe domeniul de măsurare definit; circuite pentru alte operații care se 
dovedesc necesare în procesul de prelucrare a informațiilor; Circuite logice pentru prelucrarea 
informației. 
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2.2.2.9. Interfața OUT pentru mărimile de ieșire, care conține următoarele părți: Canal pentru 
prescrierea, poziționarea pe verticală a elementului de fixare a epruvetei; Convertor analog-numeric al 
mărimilor de ieșire 

2.2.2.10. Interfață serială de tip USB, izolată galvanic, pentru conectarea la calculatorul electronic 
(PC), în vederea transferului de date  

2.2.2.11. Placă electronică specializată pentru achiziție de date și alte module funcționale necesare, în 
scopul comunicării prin interfața USB, pentru achiziția de date și prelucrarea computerizată a 
rezultatelor măsurătorilor. 

2.2.2.12. Ieșiri de tip releu cu un contact basculant (220V / 8A) pentru limita inferioară de avarie, 
respectiv pentru limita superioară de avarie. Aceste ieșiri de tip releu se utilizează pentru comanda 
semnalelor de avertizare luminoasă sau sonoră, în cazul depășirii limitelor admisibile pentru fiecare 
dintre mărimile de intrare menționate. 
 

CAPITOLUL 3  Concluzii 

 În cadrul fazei 3 a proiectului PN 16 08 201 cu denumirea: “Cercetarea comportării straturilor 
protectoare realizate din materiale avansate la solicitări mecanice, termice și/sau în prezența mediilor 
agresive sau după expunerea la radiații”, s-a conceput soluția tehnică de informatizare / modernizare 
instalație de încercare la oboseală termică a depunerilor din materiale avansate, respectiv aparatura și 
dispozitivele necesare a fi realizate în vederea realizării de încercări la oboseală termică a straturi 
depuse din materiale avansate, utilizând procedeul HVOF. S-a realizat un caiet de sarcini pentru 
instalația modernizată, precum și desenele de ansamblu și de execuție. 

 Au fost prezentate principalele detalii constructive ale instalației de încercare la oboseală 
termică IIOT-3, sistemele mecanice și electrice ale instalației, precum și modul de funcționare a 
instalației de încercare și regulile de verificare ale acesteia. 

 Rezultatele obținute în cadrul fazei constituie într-un ansamblu de soluții tehnice la nivel 
actual, necesar a fi implementate la modernizarea unei instalații de încercare la oboseală termică, 
performantă, ce va permite continuarea cercetărilor în domeniu. Prin urmare se propune continuarea 
proiectului cu faza 4: „Realizare informatizare / modernizare instalație de încercare la oboseală 
termică a depunerilor din materiale avansate”. 
 

 
 

Responsabil temă, 
 

       Dr. ing. Alin Constantin MURARIU 

 


