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Faza 5 - Concepere și realizare program experimental privind comportarea la 
solicitări de oboseală termică a depunerilor de materiale avansate 
termorezistente, realizate prin pulverizare termică 

 
CAPITOLUL 1. Program experimental privind comportarea la solicitări de oboseală 

termică a depunerilor de materiale avansate termorezistente 
 

1.1 Realizarea de epruvete cu straturi depuse din materiale avansate utilizând procedeul 
de pulverizare termică în jet de plasmă HVOF  
 Acoperirile de protecție se realizează pentru a crește rezistența la uzare și la eroziune 
la temperaturi ridicate, precum și la agenții corozivi. Având în vedere că o serie de 
componente lucrează în condiții de temperaturi variabile (cauzate de procesul în sine sau de 
opririle și pornirile repetate ale instalației), prin acoperirile de protecție se urmărește și 
îmbunătățirea proprietăților mecanice la oboseală termică. 

 Utilizând procedeul de pulverizare în jet de plasmă HVOF și pulberea WOKA 7504, 
cu o granulație de 30 microni, în cadrul etapei s-au realizat straturi de protecție pe epruvetele 
destinate încercărilor la oboseală termică, ce se efectuează cu "Instalația de încercare la 
oboseală termică a depunerilor din materiale avansate”, tip IIOT-3 

 
1.2 Program experimental privind comportarea la solicitări de oboseală termică a 
straturilor depuse prin pulverizare termică în jet de plasmă HVOF 
 
 În cadrul lucrării a fost conceput un program experimental în vederea evaluării 
comportării straturilor depuse prin pulverizare termică la solicitări termice ciclice destinate 
evaluării rezistenței la oboseală termică. Complementar încercărilor mecanice propriu-zise, 
programul experimental conține și măsurători ale grosimii stratului depus, precum și analize 
structurale. 
 În urma interpretării rezultatelor încercărilor se vor putea trage concluzii referitoare la 
caracteristicile mecanice și structurale ale straturilor depuse prin pulverizare termică, privind 
comportarea la solicitări termice ciclice. 
 Programul experimental cuprinde încercări la oboseală termică pe epruvete cu straturi 
depuse, cu rol de protecție, având o grosime suficient de mare pentru a putea realiza o și o 
protecție la coroziune și abraziune adecvată. Din experiența cercetărilor realizate în fazele 
precedente, protecția este adecvată la o grosime de strat de minim 30-50 µm (pentru a nu 
pătrunde mediul agresiv la componenta protejată) și de maxim 150-200 µm (pentru ca stratul 
depus să nu se fisureze). 
 Pentru a asigura o rezistență la adeziune corespunzătoare a stratului depus, suprafețele 
ce urmează a fi acoperita prin procedeul HVOF, se vor pregăti în prealabil prin sablare și 
curăța cu alcool tehnic). 
 Instalația de încercare la oboseală termică a straturilor depuse din materiale avansate 
tip IIOT-3, utilizată în cadrul programului experimental, (figura 1.3), a fost concepută și 
realizată în fazele precedente ale proiectului, astfel încât să permită blocarea parțială a 
deformațiilor epruvetei, cu o rigiditate impusă. Astfel, în cadrul programului experimental, 
pentru fiecare nivel de rigiditate ales, se va încerca un lot a câte trei epruvete, la diferite 
valori ale temperaturii maxime ale ciclului termic, în vederea studierii influenței temperaturii 
maxime a ciclului asupra caracteristicilor de oboseală termică. Pentru evaluarea influenței 
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frecvenței de solicitare termică asupra caracteristicilor de oboseală a straturilor depuse, se va 
încerca suplimentar un lot de două epruvete, la  frecvențe de solicitare diferite și o rigiditate 
dată. Epruvetele destinate încercării la oboseală termică sunt prinse de bacurile instalației de 
încercare prin intermediul unor semi-bucșe filetate, astfel încât să asigure prinderea fără 
jocuri a acestora. 
1.2.2 Dispozitivul realizat pentru calibrarea extensometrului electronic 
 
 În cadrul fazei s-a proiectat și realizat un dispozitiv mecanic (figura 1.4) care se 
utilizează pentru calibrarea extensometrului electronic. Dispozitivul are în componență un 
cadrul fix pe care se fixează cu șuruburi suportul extensometrului electronic, prin intermediul 
unui element elastic, precum și două elemente cilindrice prevăzute cu câte un canal pentru 
ghidarea capetelor extensometrului. Aceste elemente se pot deplasa pe direcție axială, iar 
suprafețele lor frontale sunt menținute în contract cu ajutorul unor arcuri. Canalele au fost 
practicate astfel încât în poziția inițială distanța dintre axele lor să fie de 50 mm. În vederea 
realizării calibrării extensometrului electronic se utilizează cale calibrate cu diferite grosimi 
cunoscute, care se introduc între suprafețele frontale ale elementelor mobile prezentate 
anterior. Pentru calibrare se vor utiliza cale cu grosimi cuprinse între 0,1 mm și maxim 10 
mm. 
 

Figura 1.3 – Instalația IIOT-3, utilizată la 
încercările la oboseală termică 

Figura 1.4 – Dispozitivul utilizat la 
calibrarea extensometrului electronic 

 
1.2.3 Calibrarea sistemului de măsurare a temperaturii cuptorului 
 La calibrarea sistemului de măsurare a temperaturii se utilizează un cuptor etalon. 
Pentru calibrare, se introduce termocuplul sistemului în interiorul cuptorului etalon, se 
menține temperatura acestuia la diverse valori cunoscute și se compară citită cu termocuplul 
sistemului și afișată pe ecranul instalației de încercare la oboseală termică. Din meniul 
calibrare al sistemului se fac, după caz, corecțiile necesare. 
 
1.2.4 Calibrarea sistemului de măsurare a forței 
 Pentru calibrarea sistemului de măsurare a forței, se demontează doza de forță a 
instalației de încercare la oboseală termică și se montează între bacurile unei mașini 
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universale de încercare care permite aplicarea unor sarcini constante cu valori cunoscute la 
tracțiune și la compresiune. Se realizează șiruri de încărcări la compresiune și la tracțiune în 
domeniul 0 ± 50 kN și din meniul calibrare se memorează și se corectează, dacă este cazul, 
valorile afișate. 
 
1.2.5 Calibrarea sistemului de măsurare a deplasării axiale 
 În timpul efectuării încercărilor la oboseală termică, sistemul de deplasare axială a 
bacului inferior trebuie să simuleze comportarea unui arc cu o constantă elastică prestabilită 
de către utilizator. În acest scop, sistemul dispune de un motor electric cuplat la un reductor 
melcat și un sistem de măsurare a deplasării axiale realizat cu un traductor de deplasare 
(encoder) liniar conectat la microcontrolerul instalației de încercare. Pentru a limita cursa 
bacului inferior, sistemul este prevăzut cu un senzor limitator de cursă (figura 1.5). 
 

 
 

Figura 1.5 – Sistemul de măsurare a deplasării axiale cu encoder și limitator de cursă 
 Pentru calibrarea sistemului de măsurare a deplasării axiale, pe bacul inferior al 
instalației de încercare la oboseală termică IIOT-3 se fixează un comparator electronic care 
permite citirea valorii deplasării axiale (figura 1.6). Se realizează șiruri de deplasări axiale 
(care simulează comprimarea sau întinderea arcului) în domeniul ± 10 mm. 

 
Figura 1.6 – Calibrarea sistemului de măsurare a deplasării axiale 

1.2.6 Programul de încercări la oboseală termică 
 În vederea evaluării comportării la solicitări de oboseală termică a straturilor depuse 
cu pulberea WOKA 7504 pe un suport din material X20CrMoV12-1 (w.14922), s-au realizat 
un număr de 10 epruvete, (figura 1.7) 

Encoder liniar 

Senzor, limitator 
de cursă 
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Figura 1.7 – Epruvetele destinate programului experimental 

 
 Epruvetele realizate se încearcă în conformitate cu următorul program experimental: 

a) pentru trasarea curbei de oboseală termică se încearcă 9 epruvete, câte 3 epruvete la 
3 nivele diferite ale anvergurii deformațiilor, respectiv 3 nivele ale rigidității încercării, după 
cum urmează: 100 kN/mm; 200 kN/mm; 300 kN/mm. Astfel, în vederea evaluării influenței 
temperaturii maxime Tmax a ciclului termic asupra caracteristicilor de rezistență la oboseală 
termică, la fiecare nivel de tensiune se încearcă câte 3 epruvete la următoarele temperaturi 
maxime ale ciclului: 400°C, 500°C și 600°C. Temperaturile maxime ale ciclului termic s-au 
stabilit ținând cont de temperatura maximă de utilizare a materialului de bază. Ciclograma 
utilizată pentru încercare este de tip „dinți de fierăstrău”. Temperatura minimă a ciclului s-a 
ales Tmin = 200°C, iar durata totală a unui ciclu  de 60 secunde, la care durata de încălzire, tînc 
= 25 s, iar durata de răcire, trac= 35 s. 

b) în vederea evaluării influenței frecvenței ciclului termic asupra caracteristicilor de 
oboseală a straturilor depuse din materiale avansate, se repetă încercarea la oboseală termică 
pe o epruvetă suplimentară la un nivel al rigidității încercării de 300 kN/mm și următoarele 
valori ale temperaturilor extreme de ciclu: Tmax = 600°C Tmin = 200°C, dar pentru un ciclu 
total de 240 secunde, la care durata de încălzire, tînc = 100 s, iar durata de răcire, trac= 140 s. 
 
CAPITOLUL 2. Procedură de încercare la oboseală termică a depunerilor din 

materiale avansate  

2.1 Obiect și domeniu de aplicare 
2.1.1 Obiect: Procedura are ca scop stabilirea modului de efectuare a încercării la oboseală 
termică a depunerilor din materiale avansate, utilizând instalația de încercare tip IIOT-3. 

2.1.2 Domeniu de aplicare: Procedura se aplică la cercetarea straturilor depuse din 
materialelor avansate și permite determinarea unor caracteristici specifice oboselii 
oligociclice neizoterme, ca de exemplu: durabilitatea și valoarea deformațiilor totale.  

2.4 Metodologia de încercare 
Pentru realizarea încercării la oboseală termică trebuie să se parcurgă următoarele etape: 

2.4.3.1 Verificarea numărului și a marcajelor epruvetelor, precum și a altor date relevate 
pentru asigurarea trasabilității  

2.4.3.2 Verificarea dimensiunilor epruvetelor  

2.4.3.3 Stabilirea parametrilor de încercare 

Solicitarea epruvetei în timpul încercării este o deformație axială simplă, de tip tracțiune – 
compresiune, care se realizează în domeniul oligociclic elasto-plastic (ruperea se produce 
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după un număr redus de 102 – 104 cicluri. Solicitarea se produce prin varierea ciclică a 
temperaturii epruvetei și este o consecință a blocării dilatării și contracției termice libere. 
Încălzirea și răcirea epruvetei se efectuează în cuptorul instalației de încercare (mediul de 
încercare: aer), domeniul maxim de variație al temperaturii fiind ales în funcție de materialul 
depus și în funcție de aplicație, în intervalul 100 - 1000°C. În general, încercarea se realizează 
la temperaturile aferente ciclurilor reale din exploatare. 

2.4.3.5 Fixarea epruvetei în bacurile instalației de încercare 

2.4.3.6 Fixarea traductorului de temperatură  

2.4.3.7 Fixarea extensometrului 

2.4.3.8 Închiderea cuptorului și pornirea încercării  

2.4.3.9 Monitorizarea încercării  

2.4.3.10 Oprirea încercării 

2.4.3.11 Înregistrări primare 

2.4.3.12 Determinarea valorilor caracteristicilor mecanice de rezistență la oboseală 

Rezultatele obținute în urma încercărilor la oboseală termică a straturilor depuse din 
materiale avansate se concretizează în curba de oboseală termică, reprezentată în coordonate 
dublu logaritmice: deformație �a în funcție de durabilitatea până la cedare (numărul de 
cicluri) Nf. Raportul de încercare va conține cel puțin următoarele informații: denumirea 
încercării, tipul instalației de încercare, marca materialului de bază (a suportului) și a 
materialului stratului depus, procedeul utilizat pentru realizarea depunerii, marcajul epruvetei, 
dimensiunile secțiunii transversale ale epruvetei (înainte de realizarea depunerii) și grosimea 
stratului depus, tratamentul termic aplicat epruvetei (dacă este cazul), parametrii ciclului de 
solicitare: rigiditatea încercării, tipul ciclului termic, timpii de încălzire, răcire și menținere 
(dacă e cazul) precum și regimul de temperatură aplicat epruvetei, valorile deformației 
specifice, numărul de cicluri până la fisurarea stratului depus pe o lungime de 10% din 
diametrul epruvetei sau până la scăderea forței maxime cu 50% față de forța medie 
înregistrată în primele 10 cicluri de solicitare. La raport se anexează curba de oboseală 
termică în coordonate dublu logaritmice log �a= f (log Nf). 
 
CAPITOLUL 3  Studiu privind influența frecvenței de solicitare termică și temperaturii 
maxime a ciclului termic asupra caracteristicilor de oboseală a straturilor depuse din 
materiale avansate 
 Solicitările termice ciclice provoacă degradarea materialului prin fenomenul de 
oboseală termică, ce favorizează inițierea și propagarea de fisuri. Dacă solicitările de 
oboseală provin doar din tensiunile interne rezultate prin împiedicarea materialului de a se 
deforma, atunci materialul este supus unei oboseli termice. În cazul în care, solicitările provin 
prin acțiunea unor forțe exterioare, atunci materialul este supus unei oboseli termomecanice. 
Întrucât solicitările depind de mărimea deformației, iar tensiunile în material se echilibrează, 
în orice moment va exista o suprafață în care tensiunea este zero. Acest fapt conduce la o 
variație a deformației pe grosimea componentei. 
 Tensiunea la suprafața componentei este deseori ridicată, depășind limita de curgere a 
materialului. În acest caz, în componentă se produc deformări plastice bidirecționale [11], ce 
determină apariția unor tensiuni interne, ca urmare a reechilibrării tensiunilor. Acest proces 
de degradare se manifestă prin inițierea de fisuri de oboseală termică care se dezvoltă rapid în 
toate direcțiile, producând o rețea de tip mozaic. La încercarea la oboseală termică a 
straturilor depuse, încălzirea și răcirea rapidă a epruvetei produce un gradient de temperatură 
ciclic în epruvetă. Diferențele de temperatură pe direcție radială, precum și coeficientul de 
dilatare termică diferit al materialului suport în raport cu cel al stratului depus, conduc la 
creșterea tensiunilor în epruvetă, în special la interfața strat – substrat. 
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 În cazul încercărilor la oboseală termică, temperaturile maxime și minime ale 
ciclurilor termice trebuie să se aleagă în funcție de material și astfel încât în epruvetele testate 
să se producă tensiuni termice similare cu cele existente în exploatare. În general în industria 
petrochimică și energetică, materialele sunt utilizate în domeniul 20-600°C. Totuși, pentru 
accelerarea testelor pot fi utilizate și temperaturi puțin mai ridicate (de ex. în cazul prezentat 
anterior până la 750°C). Pentru a monitoriza gradul de degradare al materialului încercat și 
evidențierea apariției de microfisuri, se pot efectua examinări nedistructive prin metoda 
replicilor metalografice, la intervale predefinite de timp (număr de cicluri de solicitare). 
 Variațiile temperaturilor de încercare în timpul unui ciclu se prezintă în figura 3.3, iar 
în figura 3.4 se prezintă deformațiile produse într-o epruvetă din material categoria G, ca 
urmare a aplicării unor cicluri termice la diferite temperaturi maxime de ciclu. Pe lângă 
temperatura maximă de ciclu, deformațiile produse ca urmare a aplicării ciclurilor termice 
depind și de structura și caracteristicile mecanice de material.  
 

Figura 3.3 Variația temperaturi la un ciclu de 
solicitare termică [13] 

Figura 3.4 Deformațiile produse prin cicluri 
de solicitare termică, la diferite temperaturi 

maxime de ciclu [13] 
 Încercările [15] efectuate pe oțeluri destinate construcției recipientelor sub presiune, 
au relevat faptul că în cazul LCF (oboselii la sarcini ridicate, produsă după un număr mic de 
cicluri), solicitările cu frecvențe ridicate au efect de reducere dramatică a duratei de viață, 
determinând cedări premature ale structurilor. Pe de altă parte, în cazul HCF (oboselii la 
sarcini mici, produsă după un număr mare de cicluri), s-a evidențiat [15] faptul că odată cu 
creșterea frecvenței de solicitare între 15 și 75 Hz, durata de viață crește; (în domeniul 1,5 – 
15 Hz nu s-au evidențiat creșteri semnificative ale duratei de viață). De asemenea, s-a 
constatat că la frecvențe mari de solicitare, efectul de reducere a duratei de viață se 
estompează odată cu scăderea sarcinii aplicate, devenind neglijabil la sarcini suficient de 
scăzute. În practică, structurile supuse oboselii sunt astfel proiectate încât să funcționeze în 
domeniul HCF. Spre deosebire de oboseala mecanică, când sarcinile sunt aplicate din 
exterior, în cazul oboselii termice pure sarcinile la care este supusă componenta rezultă din 
blocarea dilatărilor termice proprii. În ambele cazuri însă materialul componentei este supus 
unor cicluri de solicitare, astfel, din acest punct de vedere efectul este similar. Având în 
vedere cele prezentate anterior, întrucât fenomenele termice sunt cvasistatice, temperatura 
variind lent în timp, se poate considera că în cazul oboselii termice frecvența de solicitare nu 
poate influența semnificativ caracteristicile de oboseală termică. 
 
CAPITOLUL 4  Bază de date cu materiale avansate cu caracteristici determinate prin 
analize structurale și încercări mecanice realizate în diferite condiții de solicitare 
4.1 Introducere 
 Implementarea bazei de date s-a realizat folosind MySQL - sistemul de gestionare a 
bazelor de date relaționale, asociat cu limbajul de programare PHP, acesta fiind ușor de 
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utilizat în ciuda complexității sale. Aplicația este de tipul "web application", la realizarea 
interfeței folosindu-se JavaScript împreună cu colecția de plugin-uri jQuery EasyUI care au 
la bază librăria JQuery a JavaScript. Butoanele de pe multiplele bare cu instrumente pun la 
dispoziție variante rapide ale comenzilor din meniuri, controlul operațiilor uzuale de creare și 
modificare a tabelelor, formularelor, interogărilor și rapoartelor. 
4.2 Structura bazei de date 
 Având în vedere volumul foarte mare de informații, la proiectarea structurii bazei de 
date s-au avut în vedere: satisfacerea necesității de informare a utilizatorilor; asigurarea unui 
acces rapid la elementele de informație ale bazei de date; eliminarea sau minimizarea 
numărului de duplicate din baza de date; capacitatea de extindere a bazei de date pentru a 
putea încorpora noi aplicații de procesare a informației. 
4.3. Utilizarea bazei de date 
4.3.1 Introducerea datelor 
 Pentru ușurarea introducerii datelor în baza de date s-a conceput un formular de 
introducere a acestora (figura 4.2). 

 
Figura 4.2. Formular introducere date. 

4.3.2 Interogarea bazei de date 
 Informațiile din baza de date pot fi filtrate după diverse criterii în scopul obținerii 
informațiilor căutate (figura 4.3 și figura 4.4).  

Figura 4.3. Selectarea unei pulberi din baza de 
date. 

Figura 4.4. Fereastra pentru interogarea 
bazei de date cu pulberi pentru pulverizare 

 
4.3.3 Dezvoltarea ulterioară a bazei de date 
 Baza de date poate fi generalizată pentru alte categorii de materialele avansate și 
completată cu date referitoare la acestea. În stadiul actual softul poate fi îmbunătățit prin 
crearea unor interogări parametrice care să filtreze informație căutată din baza de date și să o 
afișeze într-un format corespunzător. De asemenea modernizarea aplicației poate fi realizată 
prin conceperea și implementarea unor meniuri corespunzătoare operațiilor de: introducere 
date, interogare bază de date, întreținere bază de date, fiecare operație din meniu fiind 
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accesibilă doar unor categorii de utilizatori, astfel: introducerea datelor va fi permisă unei 
liste de utilizatori special instruiți și administratorului bazei de date, interogarea bazei de date 
va fi permisă tuturor utilizatorilor, întreținerea bazei de date va fi permisă doar 
administratorului. 
 

 
Figura 4.5. Informații pulberi – date generale  

 
CAPITOLUL 5  Concluzii 
 
 În cadrul fazei 5: „Concepere și realizare program experimental privind comportarea 
la solicitări de oboseală termică a depunerilor de materiale avansate termorezistente, realizate 
prin pulverizare termică” 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 și implementat un 
program experimental destinat evaluării comportării la oboseală termică a straturilor depuse 
prin procedeul de pulverizare în jet de plasmă HVOF, utilizând pulberea WOKA 7504. 
 Procedura de încercare la oboseală termică a depunerilor din materiale avansate, 
elaborată în cadrul prezentei faze, se aplică la efectuarea de încercări în vederea evaluării 
caracteristicilor la oboseală termică. Prin procedură se stabilește modul de efectuare a 
încercărilor la oboseală termică a depunerilor din materiale avansate, utilizând instalația de 
încercare tip IIOT-3, realizată în cadrul proiectului. În lucrare se prezintă un studiu privind 
influența frecvenței de solicitare termică și temperaturii maxime a ciclului termic asupra 
caracteristicilor de oboseală a straturilor depuse din materiale avansate. Tot în cadrul fazei s-a 
realizat o bază de date cu materiale avansate pentru realizarea de straturi depuse, 
caracteristicile acestora fiind cuprinse în diferite surse bibliografice sau fac obiectul unor 
cercetări experimentale ce urmăresc caracterizarea straturilor depuse, în vederea dezvoltării 
de materiale și tehnologii inovative, pentru obținerea de straturi cu caracteristici funcționale 
superioare. Astfel, rezultatele obținute în cadrul fazei permit continuarea proiectului cu faza 
6: „Concepere și realizare program experimental privind comportarea la solicitări de oboseală 
a straturilor depuse, după expunerea la radiații UV. Studiu comparativ”. 
 

Responsabil temă, 
 

       Dr. ing. Alin Constantin MURARIU 
 


