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CAPITOLUL 1. 

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ȘTIINȚIFICE, DEZVOLTĂRII 

TEHNOLOGICE ȘI EXPLOATĂRII INDUSTRIALE A OȚELURILOR 

MANGANOASE 

Oțelurile manganoase au fost descoperite de Sir Robert Hadfield în 1882. Experimentele 

anterioare, cu adaos de mangan pentru producția de oțeluri cu proprietăți îmbunătățite și fără cavități la 

turnare, au fost efectuate de către Compania Terre Noire. La început au fost aliajele cu mangan conținând 

5% C și 20% Mn și erau singurele disponibile (Hadfield, 1888). Această compoziție, pe baza 

conținutului redus de mangan și a conținutului ridicat de carbon, a împiedicat utilizarea aliajelor 

Hadfield la scară largă prin dificultățile de producere a oțelurilor cu un conținut scăzut de carbon (Oliver, 

1956). Din cauza acestei probleme, în realizarea oțelurilor manganoase, s-a început lucrul la conceptul 

de producere a unui aliaj cu un conținut mai ridicat de mangan. Alexander Pourcel este creditat cu 

producerea primului aliaj de fero-mangan cu 80% Mn și 6% până la 7% C. Această realizare a deschis 

calea pentru producerea oțelurilor cu conținut scăzut de carbon și cu conținut ridicat de mangan care a 

îmbunătățit și, în cele din urmă finalizat, activitatea lui Hadfield (Molnar, 1974, Havel, 2017).  

1.1 Ecruisarea oțelurilor manganoase 

Duritatea oțelurilor manganoase după tratamentul termic de călire de punere în soluție cu răcire 

în apă este în mod normal de aproximativ 220 HB. Este posibilă o creștere prin durificare a acestui 

material până la aproximativ 500 HB. Pentru a atinge acest nivel ridicat de duritate, sarcina de impact 

care se aplică materialului trebuie să fie ridicată, în timp ce materialele pentru uzura de abraziune sunt 

limitate. Este un caz tipic întâlnit în aplicațiile acestor materiale ca elemente de zdrobire (caz în care 

principalul mecanism de uzură este abraziunea), ca oțelul cu mangan să se întărească până la un nivel 

intermediar, de obicei de 350-450 HB. Mecanismele prin care se produce durificarea includ maclarea, 

formarea defectelor de împachetare și ecruisarea dinamică. În Fig.1.1 este prezentată o microstructură a 

unui material manganos durificat; limitele de alunecare sunt clar vizibile și reprezintă rezultatul 

durificării prin solicitare a grăunților. 

 

 
Figura 1.1. Microstructura unui oțel manganos după tratamentul termic de călire (Havel, 2017) 

 

1.2 Producerea oțelurilor manganoase 

Oțelurile manganoase pot fi produse prin oricare dintre procesele convenționale de fabricare a 

oțelurilor. În primele etape ale producției sale, feromanganul topit a fost adăugat la fierul pur fără carbon 

pentru a produce oțelul cu mangan. Acest proces a necesitat două etape de topire diferite și a fost 

cunoscut sub numele de proces duplex. Producția modernă a oțelurilor cu mangan se realizează în 
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cuptoare cu arc electric sau cuptoare cu inducție electrică. Deoarece există un atac al oxizilor de mangan 

asupra căptușelilor de cuptoare de tip acid, trebuie să se utilizeze o căptușeală bazică sau neutră în 

cuptorul de topire pentru a produce oțelurile manganoase. Încărcarea cuptorului este formată în mod 

obișnuit din elemente de resturi (porți și ascensoare), piese turnate uzate, feroaliaje și resturi de oțel.  

Majoritatea producătorilor supraîncălzesc încărcătura pentru a produce oțelul cu mangan, dar 

este de asemenea posibil să se efectueze o ardere a siliciului în cuptorul cu arc electric. Arderea siliciului 

ajută la agitarea băii metalice, îndepărtarea oxizilor și scăderea nivelului de gaze contaminante. Cuptorul 

cu arc utilizează în mod normal un singur material de zgură pentru a proteja metalul în timpul topirii. 

Această zgură va fi produsă din var (CaO) și ar trebui să fie păstrată la bază pentru a preveni atacul 

excesiv al căptușelii cuptorului. Fluiditatea oțelurilor cu mangan este destul de mare, apropiindu-se de 

cea a fontelor, ceea ce face posibilă umplerea formelor complicate și turnarea la supraîncălziri scăzute. 

Proprietățile mecanice ale oțelurilor cu mangan sunt îmbunătățite în mod substanțial de reducerea 

granulației. Rezistența și ductilitatea pot fi cu până la 30% mai mari pentru materialul cu granulație fină. 

În tabelul 1.1 sunt prezentate câteva date despre reducerea proprietăților datorate modificărilor 

dimensiunii grăunților și a secțiunii (în anexă este prezentată o listă mai detaliată a proprietăților 

oțelurilor de mangan).  

Tabelul 1.1 Proprietățile mecanice medii ale oțelului manganos compus din  

12,7% Mn, 1,1% C, 0,5% Si, 0,043 P rest Fe (Havel, 2017) 

Grosimea 

plăcii (cm) 

Dimensiunea 

grăunților 

Rezistența la 

tracțiune 

(ksi) 

Alungirea 

 (%) 

 
Reducerea 

Suprafeței 

(%) 

Test de 

rezistență la 

impact Izod 

 (ft-lbs) 

5 
grosolani 92 37  35,7 101 

fini 119 45,5  37,4 99 

8,125 
grosolani 90 25  34,5 98 

fini 111 36  33 85 

13,75 
grosolani 79 22,5  25,6 85 

fini 102 32  28,3 74 

18,75 
grosolani 66 18  25,1 57 

fini 105 33,5  29,2 49 

  

1.3 Tratamente termice aplicate oțelurilor manganoase 

În mod ideal, oțelurile cu mangan, tratate termic, vor avea o microstructură austenitică cu 

granulație complet omogenizată. Dimensiunea grăunților este o funcție a temperaturii de turnare iar 

tratamentul termic nu influențează de obicei mărimea grăunților. Unii cercetători au încercat să dezvolte 

strategii de tratament termic care ar transforma mai întâi structura primară într-o structură perlitică, care 

ar permite apoi rafinarea grăunților în tratamentul termic final. Aceste strategii nu au fost acceptate sau 

implementate pe scară largă din diverse motive. Unul dintre motive este că aceste cicluri devin 

costisitoare prin folosirea temperaturilor ridicate ale cuptorului și a perioadelor mari de menținere. În 

plus, aliajul nu a fost adesea îmbunătățit semnificativ prin aceste cicluri termice (Spiridon, 2013; Mueller, 

2019). Ciclul tipic de tratament termic pentru majoritatea oțelurilor cu mangan are la bază un tratament 

de călire de punere în soluție, constând din recoacere urmată de călire în apă. Acest ciclu poate începe 

la temperatura camerei sau la o temperatură ridicată, în funcție de temperatura de pornire a pieselor 

turnate. Temperatura de pornire în cuptorul de tratament termic este setată să fie aproape de temperatura 

de turnare și apoi este crescută cu o viteză lentă până la moderată până la atingerea temperaturii de 

înmuiere. Temperaturile de înmuiere sunt de obicei ridicate pentru a facilita dizolvarea oricărei carburi 



 

 10 

care ar putea fi prezentă în material. Temperaturile de încălzire ajung la sau aproape de 1095 °C și sunt 

de obicei utilizate pentru a obține efectul de omogenizare dorit. Compoziția chimică a aliajului va 

determina în cele din urmă temperatura tratamentului termic de recoacere de înmuiere (Speer, 2019). 

Piesele turnate din oțel manganos necesită o călire rapidă în apă după înmuierea la o 

temperatură ridicată. Această răcire trebuie să apară imediat după îndepărtarea pieselor turnate din 

cuptorul de tratament termic. Viteza de răcire trebuie să fie suficient de mare pentru a preveni orice 

precipitare de carburi (Gramlich, 2019). În Fig.1.4 este prezentată microstructura oțelului mangan călit 

corespunzător.  

 

 
Figura 1.4  Microstructura oțelului manganos călit corespunzător (Tasker, 1982) 

 

O răcire înceată poate reduce duritatea materialului în mod dramatic. În condiții de durificare 

prin ecruisare, piesele turnate din oțel manganos pot fi prelucrate definitiv. 

1.4 Sudarea oțelurilor manganoase 

Oțelurile cu mangan sunt sudabile și multe compoziții diferite de aliaj sunt disponibile pentru 

îmbinarea sau repararea prin sudare. La fel ca pentru orice alte prelucrări la cald ale oțelurilor 

manganoase, temperatura de transfer a sudurii trebuie menținută sub 260 °C pentru a evita fragilizarea 

materialului. Pentru oțelurile manganoase nu sunt necesare sau de dorit reliefuri de suprafață produse 

de tensiunile cauzate de sudare. Se recomandă o solicitare constantă a fiecărui cordon de sudură pentru 

a imprima tensiuni de compresiune în sudură. Înainte de începerea sudării, este necesară o pregătire 

adecvată a suprafeței (Schmidova, 2016). De obicei se folosește o suprafață decarburată a pieselor 

turnate care trebuie îndepărtată înainte de sudare. Piesele uzate din oțel manganos vor avea un strat 

întărit de uzură care, de asemenea, trebuie îndepărtat pentru a facilita sudarea. Pentru îmbinarea pieselor 

trebuie să se utilizeze un electrod de sudură din oțel inoxidabil. Acest material aderă bine la multe metale 

diferite de bază, inclusiv oțelurile cu mangan (Park, 2002).  

1.5 Efectele diferitelor elemente de aliere asupra oțelurilor manganoase 

Carbonul împreună cu manganul sunt cele mai importante elemente din componența oțelurilor 

cu mangan. Structura metalografică tipică a oțelurilor cu mangan constă dintr-o soluție suprasaturată de 

carbon dizolvat în fier gama. Pentru majoritatea claselor standard de oțel cu mangan, carbonul și 

manganul se află într-un raport aproximativ de Mn/C = 10. Prin urmare, aceste oțeluri sunt în mod tipic 

12% Mn și 1,2% C. Acest raport a fost stabilit în principal de limitările timpurii de fabricare a oțelului 
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și raportul fix nu are o semnificație reală. Creșterea conținutului de carbon conduce la o creștere a 

rezistenței randamentului de funcționare și scade ductilitatea  

1.6 Fenomenul de frecare internă 

Fenomenul de frecare internă - definit în general ca disiparea energiei mecanice în interiorul 

unui mediu gazos, lichid sau solid - este practic diferit de termenul de „frecare” folosit în sens tribologic, 

adică rezistența la mișcarea relativă dintre două suprafețe solide („frecarea externă”). Într-un material 

solid expus unei forțe externe de solicitare dependentă de timp, în intervalul de deformare „elastică” 

frecarea internă reprezintă disiparea energiei legată de abaterile de la legea lui Hooke, așa cum se 

manifestă printr-o curbă de histerezis tensiune-deformare în cazul încărcărilor ciclice (San Juan, 2006). 

 

1.6.1 Tipuri de comportament mecanic 
Înainte de a caracteriza mai detaliat tipurile și sursele de frecare internă, trebuie luată în 

considerare fenomenologia comportamentului mecanic. În acest scop, se pot utiliza modelele mecanice 

sau reologice. Elementele acestor modele sunt deduse din tipurile fundamentale de comportament 

mecanic al solidelor și lichidelor, cum ar fi cele prezentate în Fig. 1.8.  

 
Figura 1.8 Modele fundamentale de comportament mecanic: răspunsul tensiunii ε(t) la o solicitare 

constantă de durată finită cu o încărcare și o descărcare bruscă (Palmov 1998, Cimpoesu N., 2010a) 

Cele mai importante elemente liniare, utilizate în modelare, sunt: 

o arcul care indică un solid elastic ideal (de tip Hooke) cu rigiditate sau „modul” E și 

o  amortizorul care indică un lichid vâscos ideal (Newtonian) cu vâscozitate η pentru modelele 

neliniare utilizate pentru a descrie plasticitatea, (Palmov 1998, Fantozzi 2001).  

Combinațiile de elemente elastice (arcuri) și vâscoase (amortizoare) definesc, în general, 

comportamentul vâscoelastic (Palmov 1998), în special vâscoelasticitatea liniară, deoarece ecuațiile 

constitutive aferente sunt liniare.  

1.6.2 Relaxarea anelastică 

Relaxarea anelastică, considerată în general ca sursă principală de frecare internă, este 

prezentată în Fig. 1.9(a) atât ca: (i) o solicitare saturantă de fluaj ε(t) după încărcare, cu valori 

„tensionate”, εU și „relaxate” εR, ca „efect secundar elastic” în descompunere după descărcare dar și ca 

(ii) o relaxare a solicitării în cazul unei tensiuni aplicate constant.  

 

1.6.3 Activarea termică 

Majoritatea mecanismelor cunoscute de relaxare anelastică își au originea în mișcarea activată 

termic a diferitelor tipuri de defecte. În acest caz, se poate presupune o ecuație Arrhenius reciprocă 

pentru timpul de relaxare care reprezintă acum o frecvență de salturi reciproce a defectelor (τ = ν−1) 

pentru a depăși bariera energetică H, la temperatura T. 
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τ = τ0 exp (H/kT)                                                                                                     (1.5) 

 

Introducând ecuația (1.5) în (1.4), maximul/ vârful funcției Debye este obținut și în funcție de 

temperatură la o frecvență de oscilație constantă f= ω/2π,  

𝑄−1(𝑇) =
∆

2
𝑠𝑒𝑐ℎ

𝐻

𝑘
(
1

𝑇
−

1

𝑇𝑚
)                                                                                  (1.6) 

unde temperatura de vârf (maximă) Tm este definită de condiția ωτ =1 și sech x = (cosh x)−1 = 2/(ex+ e− 

x). Pe scara de temperatură reciprocă vârful Debye este simetric cu o lățime de 2,635 k/H. Parametrii de 

activare termică ai procesului de relaxare sunt entalpia de activare (efectivă) („energie de activare 

aparentă”) H și „timpul de relaxare limită” („frecvența de încercare” reciprocă. Pentru acesta din urmă, 

uneori, simbolul τ∞ (indicând limita T→ ∞) este folosit în loc de τ0. Pe de altă parte, utilizarea lui τ0 este 

în concordanță cu alte mărimi comune, cum ar fi D0 în ecuația de difuzie aferentă D = D0 exp (−H kT).) 

τ0 = ν0 −1. Toți acești parametri sunt de obicei determinați din schimbarea temperaturii de vârf Tm la 

schimbarea frecvenței de vibrație f, conform relației (1.7).  

𝑙𝑛 (
𝑓2

𝑓1
) =

𝐻

𝑘
(

1

𝑇𝑚1
−

1

𝑇𝑚2
)                                                                                    (1.7) 

 

1.6.4 Măsurarea frecării interne 

Din ce în ce mai des, tehnicile experimentale de spectroscopie mecanică sunt, în general, 

împărțite în patru grupe de metode: (a) cvasi-statice, (b) subrezonante, (c) de rezonanță și (d) de 

propagare a undelor (puls-ecou). În timp ce măsoară diferite cantități și funcții de răspuns, toate pot fi 

utilizate pentru a determina frecarea internă a materialelor metalice, de preferință sub vid, pentru a evita 

pierderile aerodinamice nedorite (Nowick și Berry, 1972), Lakes 1999, Schaller (2003). 

(a) Testele cvasi-statice pot fi efectuate folosind echipamente convenționale de testare 

mecanică în două moduri diferite: (a.1) într-un experiment de relaxare cvasi-statică (ca efect de 

fluaj/elastic ε(t) la tensiune constantă sau ca relaxarea tensiunii  σ(t) la tensiune constantă), sau (a.2) 

într-o măsurare ciclică a histerezisului tensiune-deformație σ(ε), de ex. la o viteză de deformare 

constantă alternativă ± dε/dt. Experimentul de relaxare (a.1) este potrivit pentru a studia procesele de 

relaxare liniară dacă timpul de încărcare sau descărcare al mașinii de testat este mic în comparație cu 

timpul de relaxare de interes. Se măsoară răspunsul cvasi-static prin intermediul unor funcții incluzând 

cantități precum Δ și τ, din care se pot calcula, în mod dinamic, proprietăți precum frecarea internă 

(Nowick și Berry 1972) conform ecuației (1.4). Dimpotrivă, testul ciclic (a.2) este util pentru obținerea 

componentei ADIF independente de frecvență direct din (1.1) folosind aria măsurată direct ΔW a buclei 

de histerezis „statică”. În timp ce histerezisul cvasistatic poate fi, în principiu, măsurat cu funcții 

arbitrare de timp de solicitare și deformare, celelalte trei metode dinamice funcționează în mod ideal cu 

vibrații sinusoidale (armonice) sau unde cu o frecvență bine definită ω = 2πf și o lungime de undă λ 

pentru unde elastice. Se pot diferenția prin relația dintre λ și lungimea l a eșantionului. 

(b) Experimente subrezonante, cu λ >>l și fără inerție externă atașată la probă, lucrează în 

vibrații forțate mult sub frecvența de rezonanță a sistemului. Mărimea măsurată direct este decalajul de 

fază (unghiul de pierdere) între solicitare și deformare, din care se determină frecarea internă conform 

(1.4). Instrumentele comerciale de acest tip („analizor mecano dinamic”), care lucrează în cea mai mare 

parte în modul de încovoiere, sunt utilizate pe scară largă pentru polimeri cu un nivel de amortizare 

vâscoelastic în general mai ridicat. Pentru metale, pendulul de torsiune pre-tensionat la frecvențe joase 

este, în general, preferat datorită sensibilității sale mai mari. Principalul avantaj al acestei tehnici este 

posibilitatea de a efectua experimente izoterme într-un intervalul de frecvență mare și continuu (10-4 
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până la aproape 102 Hz), care poate fi important în cazul modificărilor structurale dependente de 

temperatură (Riviere 2001).  

 

1.7 Aplicațiile oțelurilor manganoase în transportul feroviar. Principalele elemente ale căilor 

ferate solicitate la vibrații 

Capacitatea oțelurilor manganoase de a se durifica din cauza încărcării la impact, împreună cu 

rezistența lor excepțională la solicitări externe îl fac cea mai bună alegere de material rezistent la uzură 

pentru foarte multe cazuri de aplicații solicitante. Aceste aplicații includ și elemente ale căilor ferate 

solicitate la vibrații (Profillidis, 2014; Pyrgidis, 1990).  

 
Figura 1.10 Linia de cale ferată. (Adaptare după Giannakos, K. 2002)  

 

Calea ferată este supusă unor sarcini verticale, transversale și longitudinale (Fig. 1.12). În afară 

de forțele care pot fi exercitate în cazul unui cutremur, toate celelalte forțe sunt generate de materialul 

rulant care se deplasează pe cale (încărcături de trafic) (Pyrgidis, 2005; Quadfasel, 2019). Sarcinile 

verticale se exercită pe suprafața de rulare a șinei și sunt transferate la substraturile terasamentului prin 

diferitele componente ale căii ferate (Wong, 2013; Hartill, 2015).  

 

 
Figura 1.12 Forțele care acționează pe șină pentru cele trei direcții. (Adaptat din Urtado, M. 1993, 

SNCF Médiathèque, Franța.) 

 

În timpul transferului lor, suprafața de efort a forțelor interne crește, în timp ce tensiunile în 

curs de dezvoltare scad (Esveld, 2001; Lichtberger, 2005).  
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Concluzii parțiale 

Oțelurile manganoase reprezintă o clasă de materiale metalice cu un potențial enorm pentru 

aplicațiile industriale datorită proprietăților speciale pe care le posedă cum ar fi duritatea foarte ridicată 

și capacitatea de ecruisare în timpul solicitărilor externe.  

Oțelurile manganoase pot reprezenta o soluție potrivită pentru aplicațiile din industria 

feroviară prezentând proprietăți bune de rezistență la uzură și la condițiile de solicitare repetată. În cazul 

unui regim de lucru cu solicitări repetative (cum sunt cele din domeniul feroviar) oțelurile manganoase 

prin efectul de ecruisare își măresc duritatea și rezistența la solicitările mecanice externe și își cresc 

capacitatea de disipare a solicitărilor mecanice suplimentare prin diverse mecanisme care vor fi analizate 

în continuare în teza de doctorat.  

Comportamentul oțelurilor manganoase, atunci când sunt supuse unor vibrații specifice 

transportului feroviar, în condiții climatice extreme și unor sarcini de intensă uzură abrazivă, precum și 

modul în care se modifică structura oțelului, sub efectul acestor solicitări reprezintă un domeniu de 

cercetare insuficient investigat. 

 

CAPITOLUL 2.  

OBIECTIVELE LUCRĂRII ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII  

 

La momentul actual, aliajele Fe-C (oțeluri și fonte) constituie încă principalele 

materiale utilizate în aplicații structurale, la scară globală. Proprietățile deosebite ale acestor 

materiale, aliate cu elemente chimice corespunzătoare, acoperă o gamă foarte variată de cerințe 

din economia mondială. Oțelurile manganoase cu proprietăți speciale sunt utilizate cu succes 

în domeniul transportului feroviar având, pe lângă binecunoscutele proprietăți de rezistență la 

uzură abrazivă, și o capacitate ridicată de amortizare a solicitărilor mecanice externe, de tip 

dinamic. 

Oportunitatea cercetărilor experimentale, abordate în lucrarea de față, a rezultat din 

observaţiile comportamentului elementelor metalice din sistemul feroviar, fabricate din oțel 

manganos, atunci când au fost supuse solicitărilor dinamice severe, generate de condițiile de 

exploatare specifice infrastructurii feroviare, care prezintă riscul de a le reduce fiabilitatea. 

Tema abordată are caracter multidisciplinar, necesitând ample cunoştinţe de ingineria 

materialelor, mecanică, tribologie, fizică şi analiză mecano-dinamică și are potențialul de a 

aduce o serie de contribuţii originale la cunoașterea modificărilor structurale suferite de piesele 

din oțel manganos în urma solicitărilor dinamice severe, generate de condițiile de exploatare 

specifice infrastructurii feroviare. În plus, lucrarea de față își propune să stabilească o legătură 

între modificările structurale, capacitatea de amortizare a vibrațiilor și comportamentul la uzură 

abrazivă, al unor elemente din oțel manganos, din componența infrastructurii feroviare.  

Obiectivele tezei sunt: 

1. analiza comportamentului oțelurilor manganoase la solicitările extreme similare celor din 

sistemele feroviare;  

2. analiza fenomenului de ecruisare a oțelurilor manganoase în condiții extreme de uzură 

externă;  

3. determinarea valorilor  de amortizare a vibrațiilor și de rezistență la uzura abrazivă a 

pieselor din oțeluri manganoase experimentale, în vederea stabilirii unor limite admisibile 
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de expunere la solicitările dinamice severe, generate de condițiile de exploatare specifice 

infrastructurii feroviare.  

Cercetările experimentale prezentate în teza de doctorat au avut ca scop:  

➢ optimizarea tratamentelor termo-mecanice aplicate oțelurilor manganoase pentru 

creșterea capacității de disipare a energiei mecanice și a rezistenței la uzură abrazivă; 

➢ efectuarea unor analize microstructurale şi chimice ale oțelurilor manganoase, în urma 

expunerii la solicitările dinamice severe, generate de condițiile de exploatare specifice 

infrastructurii feroviare; 

➢ caracterizarea comportamentului mecano-dinamic al oțelurilor manganoase.  

Caracterul complex al cercetărilor experimentale, efectuate asupra oțelului manganos 

T105Mn120,  rezultă din planul general al metodologiei cercetărilor (fig.2.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Metodologia cercetărilor experimentale 
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Proprietăţile termice caracteristice materialelor experimentale au fost determinate prin 

analiză termică efectuată prin metode diferenţiale. Transformările în stare solidă și stabilitatea 

termică au fost analizate prin calorimetrie diferențială de baleiaj (DSC). Comportamentul la 

solicitări mecano-dinamice s-a analizat cu ajutorul unui echipament de analiză mecano-

dinamică (DMA) pentru diverse frecvențe de solicitare și la diverse temperaturi. Experimentele 

realizate pe echipamentul DMA în funcție de temperatură, au urmărit identificarea maximelor 

tanδ pentru caracterizarea tranziției de la starea feromagnetică la cea paramagnetică și a 

maximului asociat transformării martensitice reversibile. S-a urmărit și evoluția modulului de 

înmagazinare (E') în funcție de variația amplitudinii solicitării și de numărul de cicluri.  

A fost analizată influența frecvenței asupra reacției dinamice a oțelului manganos. S-

a urmărit tendința de durificare prin ecruisare a oțelului în timpul variațiilor amplitudinilor de 

solicitare cu viteze medii de 4 și, respectiv, 5.3 GPa/µm.  

Structura materialelor experimentale s-a analizat microscopic prin microscopie optică 

(OM) și prin microscopie electronică de baleiaj (SEM) și pentru determinarea fazelor 

componente prin analiză de difracție cu raze X (XRD). Analiza chimică s-a realizat prin 

spectroscopie prin dispersie după energie a razelor X caracteristice (EDS). S-au urmărit 

modificările de compoziție chimică în urma solicitărilor externe și legătura cu fenomenul de 

ecruisare a oțelurilor manganoase.  

Determinarea coeficienților de micro-durificare și de rezistență la frecare a probelor 

experimentale a vizat analiza durificării suprafeței materialului experimental, prin coroborarea 

variațiilor de duritate cu modificările structurale și de compoziție chimică. 

Efectuarea cercetărilor experimentale a impus colaborarea între laboratoarele de 

specialitate ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi: Laboratorul de analize 

termofizice, Laboratorul de microscopie eletronică (ESIM), Laboratorul de analiză a rezistenței 

la uzură etc. 

Oportunitatea cercetărilor experimentale abordate a rezultat din nevoia unei mai bune 

cunoașteri a comportamentului oțelului manganos, exploatat de peste 150 de ani. Originalitatea 

studiului efectelor vibrațiilor mecanice și a variațiilor de temperatură asupra structurii și a 

comportamentului la uzură abrazivă a oțelului T105Mn120 a fost recunoscută la nivel mondial, 

prin publicarea a două lucrări în revista internațională Journal of Materials Engineering and 

Performance. Aceste rezultate au potențialul de a contribui la creșterea randamentului de 

utilizare a pieselor turnate din oțel manganos, în industria feroviară la nivel de sistem național 

de transport ce pot fi implementate și la nivel european sau mondial.  

 

CAPITOLUL 3  

MATERIALE ȘI METODE EXPERIMENTALE 

 

Pentru experimente s-au utilizat lingouri de oțel manganos marca T105Mn120, 

produse de către firma ASAM S.A. Iași, cu compoziția chimică: (0.9–1.2) C, (0.4–0.8) Ni, (0.5–

1) Si, (11.5–13.5) Mn, max. 0.11 P, max., max. 0.05 S, rest Fe (Bulbuc, 2018). În continuare, 

se vor prezenta condițiile experimentale aplicate în teza de doctorat în urma cărora s-au obținut 

rezultatele experimentale din capitolele 4, 5 și 6. 
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3.1 Detalii experimentale despre tratamentul termic al oțelului T105Mn120  

Lingourile obținute au fost tratate termic prin călire de punere în soluție la 1100 °C 

pentru o perioadă de 1,5 ore, urmată de călirea materialului în apă, Fig. 3.1. Probele 

dreptunghiulare, 1 x 4 x 25 mm și 1 x 4 x 50 mm, au fost tăiate prin electroeroziune, cu fir, pe 

un echipament DEM 320 A, pentru a fi supuse unei deformări dinamice pe un echipament DMA 

Artemis 242E.  
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Figura 3.1 Detalii experimentale ale tratamentului termic aplicat probelor de T105Mn120: (a) 

diagrama călirii de punere în soluție; (b) secțiune, la 13 % Mn, în diagrama ternară Fe-Mn-C (ASM, 

1996) 

 

Toate oțelurile manganoase fisurează atât la încălzire cât și la răcire. Călirea în apă evită 

acest fenomen dar la încălzire este necesară o treaptă inițială intermediară până la 350 de grade 

Celsius, pentru a contracara tendința foarte puternică de fisurare a acestor oțeluri. 

3.2 Tăierea prin electroeroziune 

Tehnica de debitare pe mașina de tăiat prin electroeroziune (En.: electric discharge 

machine, EDM) utilizează pe scară largă un proces de prelucrare neconvențională. Prelucrarea 

prin electro-eroziune a fost utilizată pe scară largă în producția de matrițe metalice și de 

prelucrare a materialelor dure și extrem de dure. Practic, EDM este utilizat pentru prelucrarea 

acelor materiale dificil de tăiat prin procesele convenționale de prelucrare. Piesele finisate din 

industria aerospațială și auto sunt prelucrate prin procesul EDM. Nu există contact direct între 

materialul sculei (fir sau electrod) și piesa de prelucrat. Materialul este îndepărtat prin eroziunea 

termică care se realizează în procesul EDM (Jameson 2001). Studiile anterioare pe EDM au 

raportat că procentajele de îndepărtare a materialelor sunt mai mici în EDM decât în cazul 

celorlalte procese de prelucrare convenționale. Avantajul major al utilizării tehnicii EDM față 

de procesele de prelucrare convențională este viteza foarte ridicată de finisare a suprafeței. 

Avantajul utilizării EDM este că nu există vibrații mecanice și solicitări mecanice, care apar de 

obicei în timpul prelucrării, din cauza lipsei de contact direct între piesa de prelucrat și 

materialul sculei. Un alt avantaj al utilizării EDM față de alte procese de prelucrare este că poate 

prelucra orice tip de profil sau orice tip de geometrie. Poate prelucra cu ușurință geometrii 

complicate, care pot fi dificil de prelucrat prin alte procese de prelucrare. Principala limitare a 

acestui echipament este condiția ca materialul de prelucrat să fie conductor electric. Aceasta 
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este una dintre cerințele majore ale EDM [Jamwal, 2018]. Materialele pentru sculele utilizate 

în general în procedeul EDM sunt tungstenul, molibdenul și cuprul.  

 

3.3 Detalii experimentale privind analiza mecano-dinamică 

Testele DMA au fost efectuate pe un analizor mecano-dinamic NETZSCH DMA 242 

Artemis, dotat cu un suport pentru probe cu încovoiere în trei puncte, în două variante: (i) 

variația temperaturii (scanări de temperatură, TS) și (ii) variația amplitudinii solicitării (baleiaje 

de amplitudine, SS), Fig. 3.3 (Pricop, 2012; Pricop, 2015).  

 

 

3.4 Analiza prin difracție de raze X (XRD) 

Analizele efectuate pe probe dreptunghiulare s-au realizat pe probe aflate atât în stare 

inițială, cât și în stare călită prin punere în soluție. Difractogramele de raze X au fost înregistrate 

în domeniul de variație 2θ = 40-100°, utilizând un difractometru Expert PRO MPD, cu radiație 

de Cu Kα. S-au utilizat baze de date cristalografice, pentru identificarea fazelor metalografice 

α'-bcc, γ-fcc și ε-hcp. Astfel, baza de date cristalografice 00-034-0396 a fost folosită pentru 

identificarea prezenței martensitei α' cubică cu volum centrat (bcc), observată în studiile 

anterioare pe aliaje Fe-14Mn-6Si-9Cr-5Ni obținute prin metalurgia pulberilor (Bulbuc, 2019b). 

Baza de date cristalografice 01-071-8285 a fost folosită pentru martensita ε hexagonal compactă 

(hcp) iar 01-071- 8288 pentru austenita γ cubică cu fețe centrate (fcc).  

 

3.5 Microscopia optică 

Formarea imaginii unei probe într-un microscop optic este datorată contrastului de 

imagine (diferenţa între înnegrirea maximă şi minimă într-un loc pe probă). Contrastul poate fi 

de două feluri: contrast de relief (sau topografic) şi constrast de material. Contrastul de relief 

este cauzat de existenţa pe suprafaţa oricărei probe a unor microdenivelări obţinute la pregătirea 

suprafeţei probei ca urmare a faptului că fazele componente au caracteristici mecanice diferite 

si se comportă diferit la atacul chimic. Contrastul de material apare atât datorită diferenţelor 

existente între proprietăţile fizice ale fazelor componente cât şi datorită dependenţei capacităţii 

de reflexie de orientarea cristalografică a fazelor constituente (Munteanu, 2008; Jabur, 2013).  

În cadrul tezei de doctorat imaginile microscopice optice (OM) au fost înregistrate cu 

un microscop OPTIKA XDS-3 MET echipat cu o cameră digitală USB OPTIKAM 4083.B5 și 

cu software-ul OPTIKAM B5.  

 

3.6 Microscopia electronică de baleiaj (SEM) _EDS  

Studiile prin microscopia electronică de baleiaj (SEM) s-au efectuat pe suprafețe 

atacate chimic ale eșantioanelor utilizând un microscop SEM-VEGA II LMH TESCAN cuplat 

cu un detector EDX-QUANTAX QX2 ROENTEC pentru analiza spectroscopică a dispersiei 

după energie a razelor X (EDS), sub atmosferă protectoare de N2. Fig.3.5 prezintă detectorul 

EDS din dotarea microscopului. 

Programul de preluare a datelor și de interpretare a dispozitivului SEM permite 

măsurări de lungime cu o precizie de ± 5% (Suru, 2017).  
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3.7 Analiza calorimetrică diferențială a materialelor utilizând un echipament D.S.C. 

Măsurarea căldurii precum şi a mărimilor termice caracteristice ale corpurilor şi 

substanţelor (capacităţi calorice, călduri specifice etc.) poartă numele de calorimetrie. 

Măsurătorile calorimetrice se efectuează în incinte izolate termic, care împiedică pe cât posibil 

schimburile de căldură cu exteriorul, incinte numite calorimetre. Cele mai utilizate sunt 

calorimetrele de tip Berthelot şi Dewar. La baza măsurătorilor calorimetrice stau principiul 

echilibrului termic şi principiul I al termodinamicii aplicat sistemelor izolate adiabatic (Liu N., 

2006).  

 

3.8 Detalii experimentale privind analiza variației rezistenței la uzură  

Pentru a analiza variația rezistenței la uzură a pieselor turnate din T105Mn120, 

utilizate pentru sistemele de siguranță feroviară, ca efect al încărcării dinamice în condiții 

extreme au fost utilizate patru probe din oțel T105Mn120, cu compoziție chimică standard. 

Probele au fost turnate și tratate termic prin călire de punere în soluție (1100°C/ 1,5 ore/ răcire 

în apă), conform detaliilor din Fig.3.1 (Bulbuc, 2019a).  

Prin intermediul unei mașini de tăiat prin eroziune cu fir, DEM 320 A, au fost debitate 

probe dreptunghiulare (1 x 4 x 50 mm) pentru analiza mecano dinamică (DMA). Probele au 

fost fixate într-un suport cu pârghie dublă (DCL) cu prindere la capete și la mijloc, unde se 

aplică o încovoiere dinamică cu amplitudine în creștere până la 20 μm, la temperaturile extreme 

de - 40ºC și 50ºC, folosind frecvențele de 0,5 Hz și 16,66 Hz. Întregul proces a durat 600 de 

secunde, pentru fiecare probă, în parte (Bulbuc, 2019a). Temperaturile coincid cu condițiile 

extreme de exploatare a căilor ferate la viteza minimă și respectiv maximă a roților vagonului. 

În timpul testelor DMA izoterme cu suport DCL, amplitudinea de încovoiere a crescut până 

când forța de împingere a atins 12N, datorită creșterii durității suprafeței materialelor prin 

ecruisare, fiind limitată de sistemul de protecție al analizorului. După teste, probele, testate la 

temperaturi și frecvențe specifice, au fost desemnate ca probele: P1 (-40 ºC și 0,5 Hz), P2 (+50 

ºC și 0,5Hz), P3 (-40 ºC și 16,66 Hz) și P4 (+ 50 ºC și 16,66 Hz).  

 

3.9 Încercări de microindentare 

Măsurătorile micro-durității au fost efectuate cu ajutorul unui echipament universal de 

testare, UMT-2 Tribometer, CETR – Fig. 3.13, destinat măsurării proprietăților mecanice și 

tribologice ale materialelor la scară mică. Scara superficială de duritate Rockwell a fost aleasă 

conform ASTM E18-05 pentru a determina micro-duritatea. Probele au fost fixate pe masa 

liniară a tribometrului și au fost indentate cu un penetrator con de tip Rockwell atașat senzorului 

de forță printr-un adaptor rigid. Presiunea și penetrarea au fost înregistrate pe tot parcursul 

procedurii de indentare.  

Principalele secvențe ale procedurii au fost:  

(i) preîncărcarea cu 10% din forța maximă: 1 N timp de 5 s;  

(ii) microindentare, cuprinzând: (a) forța care crește în timp (încărcare): de la 1 N la 

10 N pentru 30 de secunde; (b) menținând la forța maximă constantă de 10 N 

timp de 15 s; (c) forța care scade în timp (descărcare parțială): de la 10 N la 1 N 
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timp de 30 de secunde; (d) forța constantă menținută la 1N, timp de 15 s și (e) 

descărcarea totală de la 1 N la 0,1 N timp de 5 s. 

 

Concluzii parțiale 

Din cauza durității foarte ridicate, a oțelurilor manganoase, probele aflate în stare 

turnată și tratată termic prin călire de punere în soluție au fost debitate prin electroeroziune cu 

fir.  

Metodele experimentale utilizate au urmărit evidențierea efectelor frecvenței și 

amplitudinii de încovoiere dinamică, aplicată la temperaturile extreme de exploatare a 

echipamentelor feroviare, asupra: 

• rezistenței mecanice și a tendinței de ecruisare (prin DMA și teste de 

nanoindentare); 

• structurii metalografice (prin OM, SEM și XRD) și a modului de distribuție a 

speciilor atomice (prin SEM-EDS); 

• transformărilor structurale produse la variația temperaturii (prin DMA și DSC); 

• comportamentului tribologic (teste de rezistență la uzură uscată) și stării 

suprafețelor uzate (SEM-EDS).  

 
CAPITOLUL 4 

STUDIUL EFECTELOR FRECVENȚEI DE SOLICITARE DINAMICĂ ASUPRA 

CAPACITĂȚII DE ECRUISARE A OȚELULUI MANGANOS T105Mn120 

 

Fenomenul de ecruisare are o mare importanţă în tehnică. Astfel, aceasta este dorită pentru 

creşterea rezistenţei la curgere a alamei, cuprului, aluminiului, oţelurilor manganoase, creşterea durităţii 

coaselor, sapelor etc., sau poate fi nedorită sub aspect economic la tragerea barelor la rece, trefilarea 

sârmelor şi laminarea la rece a tablelor, când pentru a fi eliminată, produsele se încălzesc şi se răcesc 

lent (recoacerea de recristalizare). Totuşi, în absenţa ecruisării, trefilarea sârmelor şi ambutisarea adâncă 

a tablelor nu ar fi posibilă. Materialele care se ecruisează uşor se ambutisează şi trefilează mai uşor decât 

cele care se ecruisează mai greu.  

Oţeluri cu rezistenţă foarte mare la uzare abrazivă, cunoscute sub denumirea de oţeluri 

manganoase sau Hadfield, au structură austenitică deoarece conţin mult carbon şi mangan în raportul 

C/Mn=1/10 (0,9÷1,4% C şi 11,5÷14% Mn). Alierea suplimentară cu Cr (2,5%) Ni (0,8÷4%) şi Mo 

(1÷2%) măreşte accentuat rezistenţa la uzare abrazivă şi rezistenţa la şoc mecanic. După răcirea în aer 

liber, aceste oţeluri au structura formată din austenită şi sunt relativ moi (180÷320 HB). Prin ecruisare 

(care se produce prin deformare plastică la rece, aşchiere şi chiar prin rulare) devin foarte dure (450÷500 

HB) cu menţinerea tenacităţii (A=40÷50%; KCU=20÷30 daJ/cm2). Creşterea excesivă a durităţii şi 

rezistenţei la uzare este pusă pe seama creşterii densităţii de dislocaţii şi a blocurilor de mozaic şi mai 

puţin pe seama transformării martensitice. Din acest motiv aceste oţeluri nu se pot prelucra prin 

deformare plastică la rece şi prin aşchiere, ci numai prin turnare şi rectificare (mai rar prin deformare 

plastică la cald). Cu cât gradul de deformare la rece este mai accentuat cu atât duritatea (efectul 

ecruisării) este mai mare, Fig. 4.1. (Alexandru, 2005) 

După turnare şi răcire în aer, aceste oţeluri conţin în exces pe lângă austenită şi carburi de tipul 

Mn3C; (FeMn)3C etc. precipitate pe limitele grăunţilor de austenită, care alterează rezistenţa şi 
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tenacitatea oţelurilor, motiv pentru care, aceste oţeluri după turnare se supun unei căliri de punere în 

soluţie de la 1050÷1100 ºC cu răcire în apă, când duritatea este de 180÷220 HB.  

Oţelurile manganoase se utilizează la piese care trebuie să reziste la uzare abrazivă şi la şocuri 

mecanice: fălci de concasoare, roţi de lanţ, discuri de fricţiune, lame de buldozer, şenile de tanc, case de 

bani, bile şi blindaje de mori pentru ciment, dinţi pentru cupe de excavatoare etc. Oţelurile aliate 

manganoase sunt unice în clasele de oţeluri care posedă simultan duritate, rezistenţă la uzare şi tenacitate 

foarte mari. Ele se mai cunosc şi sub denumirea comercială de Tisco 1; 2; 4 şi 6. STAS-ul 3718-88 

indică 6 mărci de oţeluri austenitice manganoase turnate: T105Mn120; T130Mn135; T120CrMn130; 

T100NiMn130; T100MoMn130; T70Mn140.  

 

4.1 Influența solicitării dinamice prin încovoiere în trei puncte asupra capacității de 

ecruisare a oțelului manganos T105Mn120 

Oțelul Hadfield, cu aprox. 1.2 C și 12 Mn (în proporție de masă) are o structură de echilibru 

care conține austenită aliată cu mangan și cementită aliată cu mangan (FeMn)3C, dar devine pe deplin 

austenitic după tratamentul de călire de punere în soluție (Zhang, 2010; Akhondzadeh, 2008), chiar dacă 

reprezintă matricea metalică a unui material compozit (Niu, 2010).  

Când este supus unor eforturi de compresiune repetate și localizate pe suprafața de contact, 

elementele din oțel Hadfield se durifică, datorită formării martensitei împachetate ε-hexagonal-

compacte, conținând blocuri microstructurale de mozaic, care contribuie la mărirea rezistenței la uzură 

și la mărirea rezistenței la uzură abrazivă (Dunne, 2012).  

La un nivel structural mai amănunțit, acest comportament a fost asociat cu formarea de 

aglomerări de carbon care înconjoară dislocațiile împiedicând mobilitatea acestora (Shanina, 2011), în 

timp ce se presupune că rafinarea grăunților favorizează difuzia de carbon, mărind astfel fragilitatea 

dinamică a materialului datorită efectelor combinate ale dislocațiilor și îmbătrânirea dinamică la 

solicitări (Ueji, 2012, Lychagin, 2017). Pentru a investiga capacitatea foarte mare de durificare a oțelului 

Hadfield în zona de contact (Harzallah, 2010), s-au obținut straturi nanocristalizate, prin intermediul 

unei tehnici de modificare a suprafeței (Feng, 2013). 

Într-un studiu recent, Chen et al. (2016) au efectuat experimente de analiză mecano dinamică 

(DMA) pe eșantioane tăiate de pe suprafața șabloanelor de oțel Hadfield supuse procesării HSP 

(ecruisare la contact cu viteze foarte mari). Experimentele lor au cuprins scanări de temperatură, între -

100 și 400 °C și testare izotermă la 300, 350 și 400 °C, realizate pe eșantioane tratate termic, deformate 

și nanocristalizate, la frecvența de 1 Hz, cu o amplitudine de solicitare nedefinită. Concluziile lor au fost 

că deformarea plastică a înmulțit numărul de dislocații, promovând astfel redistribuirea atomilor de 

carbon și creșterea modulului de înmagazinare (Chen, 2016). Cu toate acestea, nici una dintre aceste 

lucrări anterioare nu a investigat efectele frecvenței.  

În acest subcapitol se urmărește sublinierea efectelor frecvenței deformării plastice asupra 

capacității de ecruisare dinamică a pieselor din oțel Hadfield, deformat în timpul baleierii izoterme de 

amplitudine prin DMA-ului și pentru a corobora aceste variații cu modificările microstructurale.  

 

4.2 Analiza comportamentului termo-dinamic al materialelor experimentale la variația 

temperaturii 

Termogramele DMA înregistrate în timpul ciclului de încălzire-răcire a probelor netratate și 

tratate termic prin călire de punere în soluție sunt prezentate în Fig.4.2.  

Variația tipică a modulului de înmagazinare în funcție de temperatură, în timpul DMA 

efectuată la încălzire, cuprinde o scădere continuă a E', datorită creșterii agitației termice care slăbește 

legăturile interatomice. " Înmuierea modulului" reprezintă o scădere suplimentară care poate fi asociată 
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cu revenirea martensitei (mai dură) la austenită (mai moale), în cazul transformărilor non-termo-elastice 

(Alarcon, 2017). Astfel de regiuni de înmuiere ale modulului, desemnate prin c-d, se pot observa în 

Fig.4.2 (a), pentru proba netratată și în Fig.4.2 (b) pentru proba tratată termic prin călire de punere în 

soluție.  

Există o diferență între valorile modulului de înmagazinare, în starea netratată și starea tratată 

termic, datorită formării unei soluții solide saturate, după austenitizare și călirea în apă, care determină 

o scădere a rigidității, comparativ cu starea turnată, netratată, a materialului (Bulbuc, 2018).  

 

 
Figura 4.2 Termograme DMA cu scanare de temperatură înregistrate în timpul unui ciclu de încălzire-

răcire: (a) variația modulului de înmagazinare la proba netratată; (b) variația modulului de 

înmagazinare la proba tratată prin călire de punere în soluție; (c) variația frecării interne la proba 

netratată  și (d) variația frecării interne a epruvetei tratate prin călire de punere în soluție 

 

În schimb, există regiuni în care se poate observa "durificarea modulului" și una dintre cauzele 

posibile ar putea fi tranziția fazei antiferomagnetice-paramagnetice care are loc la temperatura Neel, TN 

(Wu, 2000). Astfel de regiuni de creștere ale modulului sunt cele desemnate prin segmentele a-b și d-e, 

în Fig.4.2 (a) și prin d-e, în Fig.4.2 (b). În ceea ce privește regiunea de durificare a modulului a-b, aceasta 

poate fi considerată ca fiind o instabilitate a probei netratate.  

Celelalte regiuni de durificare a modulelor, d-e, precum și regiunile de înmuiere a modulului, 

c-d, au fost identificate în funcție de variațiile frecării interne, tan d, funcție de variația temperaturii, din 

Fig.4.2 (c) și (d). Se observă că durificarea modulului corespunde primei jumătăți a maximului de frecare 

internă, în timp ce modulul se înmoaie în a doua parte.  

Cele mai mari valori ale lui E' au fost 133 și 99 GPa pentru probele netratate și respectiv pentru 

cele tratate termic prin călire de punere în soluție și au fost obținute la temperatura camerei (TC), după 

un ciclu complet de încălzire-răcire.  

Analizele comportamentului probelor experimentale în timpul încălzirii s-au realizat 

suplimentar prin teste DSC pe fragmente mici de probe care cântăresc mai puțin de 50 mg. O diagramă 

tipică DSC este prezentată în Fig.4.13, pentru o probă din material turnat netratat încălzit până la 400 °C.  
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Figura 4.3 Diagrama DSC înregistrată în timpul încălzirii până la 400 °C a unui fragment de probă din 

material turnat netratat termic  

 

Nici una dintre variațiile observate în Fig.4.2 nu s-a regăsit pe termograma DSC, sugerând că 

reversia martensitei și tranziția magnetică nu au efecte calorimetrice vizibile prin diagramele DSC 

obișnuite (Pricop, 2013). Pe de altă parte, termograma prezintă un maxim exoterm plat care este asociat 

în prezent cu fenomenele de precipitare (Bujoreanu, 2008a). În cazul oțelului Hadfield T105Mn120, 

precipitarea carburilor are loc în timpul încălzirii probelor netratate termic. În cazul de față, precipitarea 

carburilor a avut loc între cca. 236 și 361 °C, fiind însoțită de o entalpie eliberată de aproximativ 11 J/g.  

 

4.3 Analiza comportamentului termo-dinamic al materialelor experimentale la variația 

amplitudinii de solicităre dinamică 

În Fig. 4.4 sunt prezentate variațiile medii ale modulului de înmagazinare cu amplitudinea 

solicitării, Fig. 4.4 (a) și (b) și cele ale amplitudinii de încovoiere în funcție de timp, Fig. 4.4 (c) și (d), 

pentru cele două tipuri de probe testate cu ajutorul suportului de probă cu încovoiere în trei puncte, la 

trei frecvențe diferite: 5 Hz, 10 Hz și 20 Hz.  

 
Figura 4.4 Variații în timp, determinate ca medie a cinci cicluri de baleiaj de amplitudine, 

efectuate cu trei frecvențe diferite: (a) variația modulului de înmagazinare al probei netratate termic; 

(b) variația modulului de înmagazinare al probei tratate termic prin călire de punere în soluție; (c) 

variația amplitudinii medii a probelor netratate și (d) variația amplitudinii medii a probelor tratate 

termic prin călire de punere în soluție 



 

 24 

 

În cazul probei netratată termic, Fig. 4.4 (a), se observă o creștere continuă a modulului de 

înmagazinare odată cu creșterea amplitudinii solicitării. O creștere bruscă a apărut pentru baleierea de 

amplitudine efectuată la 10 Hz, deoarece modulul de înmagazinare a crescut de la 48 GPa, la aprox. 

0,0015% amplitudine relativă, până la 112 GPa la o amplitudine de 0,024%. Se observă că valoarea 

inițială a modulului de înmagazinare la TC a fost mai mare la 1 Hz-133 GPa, conform Fig. 4.4 (a) – față 

de valoarea de la 10 Hz (48 GPa).  

Concomitent, amplitudinea absolută a crescut de la 1 µm la 17 µm, în Fig. 4.4 (c). Cea mai 

mare viteză medie de ecruisare (WHR) pentru probele netratate este dată de raportul WHRu = 64 GPa/16 

µm =4 GPa/µm și a apărut în timpul experimentelor cu baleiaj de amplitudine efectuate la 10 Hz. În 

cazul probelor tratate termic prin călire de punere în soluție, Fig. 4.11 (b), se observă creșterea intensității 

modulului de înmagazinare, de la 120 GPa, la o amplitudine de 0,0015% până la 174 GPa, la o 

amplitudine de 0,0135%, în cazul probei testate la 5 Hz.  

În acest caz, valoarea modulului de înmagazinare la TC a fost mai mică la 1 Hz-99 GPa, 

conform Fig. 4.2 (b) – față de valoarea obținută la o frecvență mai mare, 5 Hz în cazul de față (120 GPa).  

Variațiile amplitudinii, din Fig. 4.4 (d), nu au fost aceleași pentru cele trei frecvențe de testare. 

Astfel, doar pentru frecvența de 5 Hz, amplitudinea a crescut de la cca. 0,5 µm până la 10,7 µm, într-o 

perioadă scurtă de timp și ulterior limitată, datorită sistemului de protecție al analizorului. Acest fapt 

conduce la o viteză de ecruisare pentru proba tratată termic prin călire de punere în soluție de WHRs = 

54 GPa/10,2 µm ⁓5,3 GPa /µm.  

Pentru o mai bună observare a tendințelor de variație a modulului de înmagazinare în timpul 

fiecăruia dintre cele cinci cicluri de baleiaj de amplitudine, evoluția valorilor E' a fost monitorizată în 

intervalul de amplitudine relativă între 0,005 și 0,02%. Începutul testării dinamice a fost stabilit la o 

amplitudine relativă de 0,005%, corespunzând unei amplitudini absolute de 3,78 µm, deoarece, în prima 

parte a testului, variația modulului de înmagazinare a fost neregulată și instabilă.  

Sfârșitul intervalului de analiză a tensiunii a fost stabilit la o amplitudine relativă de 0,02%, 

corespunzând unei amplitudini totale de 13,78 µm, deoarece aproape toate probele testate au permis 

atingerea acestei valori a amplitudinii solicitării. Singura excepție a fost observată la proba tratată termic 

prin călire de punere în soluție testată la 5 Hz, unde creșterea amplitudinii relative a fost limitată la 

0,014% din motivele menționate mai sus.  

Evoluțiile modulului de înmagazinare în funcție de amplitudinea relativă a solicitării sunt 

ilustrate în Fig. 4.5 pentru epruvetele netratate (după turnare) și în Fig. 4.6 pentru cele tratate termic prin 

călire de punere în soluție.  

S-au introdus inserții în ambele figuri care ilustrează evoluția modulului de înmagazinare în 

timpul celor cinci cicluri, la începutul și la sfârșitul intervalului de analiză a solicitării. Valorile 

individuale sunt prezentate în Fig. 4.7 (a) pentru 0,005% amplitudine relativă și în Fig. 4.7 (b) pentru 

0,02%. Având în vedere faptul că intervalul de variație al amplitudinii absolute a fost de 10 µm și 

modulul de înmagazinare a crescut de-a lungul acestui interval, de la valorile prezentate în Fig. 4.7 (a) 

la cele prezentate în Fig. 4.7 (b), viteza medie de ecruisare (WHR) pe ciclu a fost calculată așa cum este 

ilustrat în Fig. 4.7 (c).  

Analizând rezultatele prezentate în figura 4.7, în ceea ce privește evoluția modulului de 

înmagazinare (E') în intervalul de variație a amplitudinii relative între 0,005 și 0,02%, se observă 

următoarele tendințe de variație: 

1. tratamentul termic de călire de punere în soluție a determinat efecte diferite asupra valorilor 

E' determinate de scanările de temperatură efectuate la frecvența de 1Hz și de testele de baleiaj de 

amplitudine efectuate cu frecvențele de 5, 10 și 20Hz: variațiile de temperatură au evidențiat o creștere 



 

 25 

mai mare a valorilor E' în starea turnată a materialelor (netratată) iar în cazul baleiajului de amplitudine, 

valorile E' au fost mai mari la probele tratate termic în comparație cu cele netratate;  

 
Fig. 4.5 Variațiile modulului de înmagazinare pentru cinci cicluri de baleiaje de amplitudine prin 

DMA la probele netratate: (a) la 5 Hz; (b) la 10 Hz și (c) la 20 Hz. Detaliile permit determinarea 

valorilor individuale ale modulului de înmagazinare la amplitudinile relative de 0,005 și 0,02. 

2. creșterea numărului de cicluri de baleiaje de amplitudine a determinat o ecruisare evidentă 

a materialului la proba tratată termic la 5 Hz și numai la sfârșitul intervalului de variație a amplitudinii, 

când modulul de înmagazinare a atins 176 GPa, restul probelor nu au prezentat tendință de variație 

monotonă a E';  

3. creșterea frecvenței a cauzat o tendință opusă asupra variațiilor modulului de înmagazinare 

pentru probele netratate și pentru cele tratate termic, respectiv: primele au avut o tendință generală de 

creștere, în timp ce aceasta din urmă au înregistrat o tendință generală de diminuare; 

4. la finalul intervalului de variație a tensiunii, valorile modulului de înmagazinare au fost mai 

puțin sensibile la modificarea frecvenței de la 10 la 20 Hz;  

5. în intervalul de variație al tensiunii, singurele valori ale vitezei de ecruisare care au prezentat 

o tendință de creștere monotonă cu creșterea numărului de cicluri au fost cele determinate la 5 Hz pe 

probele tratate termic. 
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4.4 Analiza structurală 

Observațiile XRD, OM și SEM urmăresc să sublinieze efectele structurale ale baleiajului de 

amplitudine la frecvența de 5 Hz care poate fi asociată cu capacitatea de ecruisare a oțelului Hadfield și 

care a permis creșterea valorilor modulului de înmagazinare la peste 176 GPa.  

Din acest motiv, structurile a două probe tratate termic au fost comparate: una în starea inițială 

(denumită TC-inițială) și cealaltă după cinci cicluri de baleiaj de amplitudine la 5 Hz (desemnate ca 5-

Hz-ciclată).  

  În Fig. 4.8 sunt prezentate modelele XRD ale probelor inițiale și ciclată.  

Pe lângă austenita γ-cfc și martensita ε-hc, un maxim de difracție mic poate fi atribuit carburii de 

fier Fe3C numită și cementită. Intensitatea scăzută a acestui maxim unic sugerează faptul că inițial 

cantitatea de cementită a fost destul de scăzută și a crescut ușor după ciclare. Se observă că principalul 

maxim de difracție poate să aparțină atât planelor cristalografice γ(111), cât și ε(002), în timp ce nici un 

maxim nu poate fi indexat pentru faza α' cvc. Cu toate acestea, celelalte patru maxime pot fi indexate 

pentru două faze diferite și s-a susținut că luarea în considerare a două reflecții din fiecare fază pot fi 

suficiente pentru a cuantifica fracțiile de fază (De, 2004). Astfel, pe baza intensităților integrate ale 

maximelor γ (200), γ (220), ε (200) și ε (201), cantitățile de fază relativă au fost determinate ca fiind de 

69,7% γ și 30,3% ε în cazul probei aflate în stare inițială și 74,4% γ și 25,6% ε pentru proba în stare 

ciclată. Prin urmare, deformarea dinamică nu a determinat o creștere a cantității de martensită, în 

conformitate cu rezultatele obținute de Chen și colab. (Chen, 2016) și spre deosebire de solicitarea prin 

impact, unde a fost observată apariția atât a martensitei α' cvc cât și a martensitei ε-hc, unde textura 

austenitică a fost controlată în principal prin fenomene de alunecare (Eskandari, 2015). Rezultatele XRD 

sugerează că structura analizată nu conține martensită de tip α' -cvc.  

 

 
Figura 4.8 Modele XRD ale probelor tratate termic în stare inițială (negru) și ciclată (roșu) 

 

Principalele efecte morfologice ale ciclurilor de baleiaj de amplitudine la 5 Hz asupra structurii 

probelor tratate termic pot fi observate pe micrografiile optice, OM, ale probelor tratate termic, din Fig. 

4.9.  
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La mărirea prezentă, prin microscopie optică, nu s-au observat plăci de martensită, în timp ce în 

Fig. 4.9 (b) se observă doar rețele paralele de micro-benzi de alunecare, corespunzând structurii probei 

ciclate.  

O analiză mai amănunțită asupra zonei markerului dimensional de 5 µm din inserția din Fig.4.9 

(b) permite observarea a cel puțin opt micro-bande distribuite.  

Rezultă o distanță medie a lățimilor de micro-bandă este sub 0,7 µm. Formarea acestor micro-

benzi de alunecare, cu distanțe submicronice, ar putea avea ca efect redistribuirea speciilor atomice.  

Distribuția elementelor chimice a fost observată prin cartografiere elementară EDS în Fig. 4.10.  

 

 
 

Figura 4.9 Micrografiile OM cu detalii care ilustrează structura reprezentativă a probelor tratate termic 

(a) în stare inițială și (b) după cinci cicluri de variație a solicitării la 5 Hz 

 

Figura 4.10 (b) ilustrează o distribuție mai puțin uniformă a atomilor de C, Fe și Mn la proba 

aflată în starea inițial în comparație cu proba ciclată la 5-Hz.  Scanarea celor două probe a fost efectuată 

pe porțiuni pătrate cu latura aproximativă de 15 micrometri. Aceste porțiuni au fost reprezentate prin 

careuri verzi, în Fig.4.11. 

 
Figura 4.10 Maparea elementară EDS a C, Fe și Mn a probelor tratate termic (a) în stare inițială; (b) 

după cinci cicluri de baleiaj de amplitudine la 5 Hz 
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Fig.4.11 Stabilirea zonelor de mapare/ scanare elementară pentru analiza EDS ilustrată în 

Fig.4.10: (a) pentru proba în stare inițială, conform Fig.4.10(a) (b) pentru proba supusă la cinci cicluri 

de baleiaj de amplitudine la 5 Hz, conform Fig.4.10(b) 

 

Pentru o mai bună observare a distribuției regulate a elementelor C, Fe și Mn, la proba ciclată la 

5 Hz, s-a procedat la maparea EDS cu o putere mai mare de mărire, conform Fig.4.12.  

 
Figura 4.12  Distribuția EDS a elementelor C, Fe și Mn, individual și cumulativ la o putere mai mare de 

amplificare care dezvăluie tendința de aliniere a elementelor componente 

 

  În acest caz, scanarea probei s-a efectuat pe o porțiune pătrată cu latura aproximativă de 8 

micrometri, conform Fig.4.13. 

Distribuția cumulată a acestor trei elemente (C, Fe și Mn) relevă o tendință de aliniere a celor trei 

specii atomice. În acest moment, s-ar putea argumenta că, după baleiajul de amplitudine, aplicat până la 

amplitudinea relativă de 0,02 %, formarea micro-benzilor de alunecare este mai puțin probabilă.  

Cu toate acestea, Fig.4.5 (b) și 4.7 (a) ilustrează o creștere bruscă a modulului de înmagazinare la 

valori reduse ale amplitudinilor relative. În plus, trebuie să se țină seama de faptul că baleiajele de 

amplitudine prin DMA sunt încărcări dinamice care, în cazul probelor ciclate la 5 Hz, au durat 6 

min/ciclu, conform Fig. 4.6 (d).  
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Fig.4.13 Stabilirea zonei de mapare/ scanare elementară pentru analiza EDS ilustrată în Fig.4.12: 

(a) pentru proba în stare inițială, conform Fig.4.10(a) (b) pentru proba supusă la cinci cicluri de baleiaj 

de amplitudine la 5 Hz, conform Fig.4.10(b) 

 

Prin urmare, în timpul a cinci cicluri de baleiaj de amplitudine la frecvența de 5 Hz, proba a fost 

supusă unui număr de 9000 de încărcări, atingând o viteză medie de ecruisare de 1,43 GPa/µm. Aceste 

date ar putea explica formarea micro-benzilor de alunecare, mai mult ca un efect al oboselii și al 

ecruisării decât ca efect al deformării plastice.  

 

Concluzii parțiale 

A fost analizată influența frecvenței asupra răspunsului dinamic al oțelurilor Hadfield. Probele 

de oțel manganos marca T105Mn120, atât în starea netratată cât și tratată au prezentat o tendință 

marcantă de ecruisare, în timpul baleiajelor de amplitudine, cu viteze medii de 4 și, respectiv, 5.3 

GPa/µm.  

Odată cu creșterea numărului de cicluri de baleiaje de amplitudine, o evidentă durificarea prin 

ecruisare s-a observat la proba tratată termic și testată la 5 Hz, caz în care s-a atins un modul de 

înmagazinare de 176 GPa în cel de-al cincilea ciclu.  

Creșterea frecvenței a provocat tendințe de variație opuse ale modulului de înmagazinare la 

probele netratate și la cele tratate termic prin călire de punere în soluție: creștere la prima categorie de 

materiale și diminuare la cea de-a doua.  

Analiza structurală a permis observarea unei tendințe de aliniere a atomilor de Fe, Mn și C 

cauzată de baleiajul de amplitudine realizat la 5 Hz la proba tratată termic asociată cu formarea de rețele 

paralele de benzi de micro-alunecare cu spațiere submicronică. 

 

CAPITOLUL 5. 

VARIAȚIA PROPRIETĂȚILOR DE AMORTIZARE ALE OȚELULUI MANGANOS 

T105Mn120 ÎN CONDIȚII EXTREME CARACTERISTICE TRANSPORTULUI 

FEROVIAR 

 

În capitolul anterior privind materialul T105Mn120 tratat termic prin călire de punere 

în soluție, s-a observat o tendință marcantă de durificare a materialului în timpul ciclurilor de 
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solicitare, cu viteze medii de aproximativ 5,3 GPa/μm. Creșterea solicitării prin intensificarea 

frecvenței a determinat creșteri ale modulului de înmagazinare până la 176 GPa în cel de-al 

cincilea ciclu. Frecvențele limită au fost alese cu valorile de 0,5 și 16,66 Hz, replicând condițiile 

extreme, minime și, respectiv, maxime, de încărcare dinamică ale pieselor turnate din oțel 

Hadfield de la vagoanele uzuale. Analiza mecano dinamică (DMA) a fost efectuată în modul 

de baleiere a amplitudinii de încovoiere, la cele două frecvențe de mai sus, la două temperaturi 

diferite 233K și 323K, cu scopul de a reproduce condițiile meteorologice extreme de la sol. 

Modificările structurale, observate prin microscopie electronică de baleiaj, au fost coroborate 

cu rezultatele de baleiere a amplitudinii. 

Ca și viteze limită de deplasare a trenurilor în sistemul feroviar național, s-a ales un 

minimum de 5 și un maximum de 100 Km/oră, precum și limitările echipamentelor, au fost 

utilizate două frecvențe, de 0,5 și 16,66 Hz și două temperaturi, 233 și 323 K. 

 

5.1 Analiza mecanico-dinamică  

Termogramele DMA înregistrate în timpul unei scanări izoterme la 50 °C cu 0,5 Hz 

folosind suportul probei DCL sunt prezentate în Figura 5.1. Figura prezintă evoluția modulului 

de elasticitate (E’) și a frecării interne (tan d) în funcție de timp. În acest caz, valorile, atât ale 

lui E’ cât și ale coeficientului de frecare internă tan d au scăzut în timp, sugerând o înmuiere a 

materialului. Deși valorile E’ au scăzut doar ușor, 0,3%, frecarea internă a materialului a 

înregistrat o scădere de 16,5%, sugerând astfel o descreștere a părții vâscoase a materialului, 

care este tipică pentru acest tip de oțel (Dunne, 2012, Mihalache, 2015). Creșterea frecvenței la 

16,66 Hz, Fig. 5.2, prezintă un comportament similar, doar că de această dată valoarea lui E’ a 

scăzut cu 0,6%, în timp ce valoarea frecării interne tand a fost redusă cu 97%. 

 

 

Figura 5.1. Rezultatul analizei izoterme DMA la 50 ºC cu o frecvență de 0,5 Hz și suport pentru probe 

DCL pentru modul de înmagazinare și frecarea internă. 
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Figura 5.2 Rezultatul analizei izoterme DMA la 50 ºC cu o frecvență de 16,66 Hz și suport pentru 

probe DCL pentru modul de înmagazinare și frecarea internă. 

 

Prin compararea valorilor modulului de stocare determinate pentru cele două frecvențe 

experimentale, se observă că valorile E’ obținute la 16,66 Hz sunt de obicei de 15 ori mai mari 

decât cele obținute cu frecvență mai mică. Prin urmare, creșterea frecvenței de peste 33 de ori 

a cauzat creșterea modulului de stocare de peste 15 ori. 

Fig. 5.3 și 5.4 prezintă comportamentul mecanic al oțelului Hadfield folosind un suport 

de probă diferit, îndoire în trei puncte (3PB) la aceleași valori ale frecvenței și temperaturii. 

 
Figura 5.3 Rezultatul analizei izoterme DMA la 50 ºC cu o frecvență de 0,5 Hz și suport pentru probe 

3PB pentru modul de înmagazinare și frecarea internă. 
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Figura 5.4 Rezultatul analizei izoterme DMA la 50 ºC cu o frecvență de 16,66 Hz și suport pentru 

probe 3PB pentru modul de înmagazinare și frecarea internă. 

 

În acest caz, utilizarea unei frecvențe de deformare de 0,5 Hz a condus la un 

comportament similar cu cel al suportului de probe DCL, adică valorile E’ au scăzut doar 0,04% 

și tan d 11%. Cu toate acestea, creșterea frecvenței la 16,66 Hz duce la un comportament de 

așteptat, valorile E ’ au crescut cu 6%, iar tan d a crescut, de asemenea, cu 30%. Scăderea 

temperaturii la -40 ºC și utilizarea suportului pentru probe 3PB, Fig. 5.5 și 5.6, au dus la o 

creștere normală a valorilor Eˈ cu aproximativ 4% în ambele cazuri, atât la frecvențe joase cât 

și înalte. Această creștere a rigidității ar putea fi un efect rezonabil al solicitărilor mecanice 

însoțite de durificare. 

 

 
Figura 5.5. Rezultatul analizei izoterme DMA la -40 ºC cu o frecvență de 0,5 Hz și suport pentru 

probe 3PB pentru modul de înmagazinare și frecarea internă. 
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Figura  5.6. Rezultatul analizei izoterme DMA la -40 ºC cu o frecvență de 16,66 Hz și suport pentru 

probe 3PB pentru modul de înmagazinare și frecarea internă. 

 

La prima vedere, variația frecării interne a prezentat un comportament diferit: a crescut 

la frecvențe joase și a scăzut la frecvențe înalte. Cu toate acestea, creșterea este de doar 0,00685, 

în timp ce scăderea este de 0,0104, valori care pot fi neglijate, în cazul de față. În plus, ambele 

variații ale coeficientului tan d evidențiază inflexiuni cu mărimea de 0,00116, la 0,5 Hz și de 

0,00344 la 16,66 Hz. 

 

5.2 Spectroscopia de energie dispersivă a razelor X (EDS) 

În Fig. 5.9 sunt prezentate rezultatele distribuțiilor elementale, efectuate cu detectorul 

EDS, pe eșantioanele supuse testelor DMA realizate cu cele două frecvențe și temperaturi 

studiate. 

 

Fig. 5.9. Distribuțiile (EDS) carbonului (superior) și a tuturor elementelor (inferior) care dezvăluie o 

tendință de ordonare a carbonului. 

 

Imaginile din partea superioară a figurii 5.9 relevă distribuția carbonului, în timp ce 

cele inferioare distribuția fierului, manganului și carbonului. O privire mai atentă la distribuțiile 

elementului chimic obținute după testele experimentale relevă o ușoară tendință de ordonare a 

atomilor de carbon, după cum s-a ilustrat prin săgeți.  
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Concluzii parțiale 

Testele izoterme DMA efectuate cu suportul de probă DCL au furnizat valori mai mici 

atât pentru E’ cât și pentru tan d comparativ cu suportul 3PB. 

După mai mult de 30.000 de cicluri la 16,66 Hz, se observă o tendință de ordonare 

preferențială a carbonului.  

 
CAPITOLUL 6 

VARIAȚIA REZISTENȚEI LA UZURĂ A OȚELULUI MANGANOS T105Mn120 ÎN 

CONDIȚII EXTREME CARACTERISTICE TRANSPORTULUI FEROVIAR 

  

Oțelul Hadfield, cu austenită aliată cu Mn și C, are cea mai mare durificare a suprafeței 

întâlnite experimental, rezistența sa la deformare crescând cu până la 4000 % (Avery, 1974). 

Pe baza compoziției lor chimice specifice dată de cantitățile de elemente de Mn, C, Ni, 

Cr, Mo sau Si, toate cele nouă clase de oțeluri Hadfield standardizate prezintă o relație complexă 

între durificare și rezistență la uzură fără nicio concluzie clară la momentul actual (Moore, 1981, 

Lindroos, 2015).  

Când un aliaj austenitic este supus energiei de impact, transformarea austenitei în 

martensită, sub tensiunea de solicitare, este inițiată mai ușor. Acțiunea de rulare a materialelor 

metalice dure pe suprafețele uzate ale oțelului Hadfield crește, de asemenea, efectul de 

durificare a stratului de suprafață.  

Creșterea durității stratului de suprafață va reduce defectele de forfecare ale zonei de 

contact. Acest proces, aplicat ca tratament mecanic final pieselor de oțel Hadfield, poate fi 

considerat un avantaj din punctul de vedere al costurilor de prelucrare (Ge, 2017, Machado, 

2017).  

Controlul durității prin testul mecanic de uzură în diferite condiții experimentale, 

cuprinzând variația sarcinii, vitezei, materialului și dimensiunii particulelor abrazive, a fost luat 

în considerare pentru câteva materiale (Efremenko, 2013; Guanghong, 2010; Hou-Fu, 2006), 

dar nu s-a analizat relația dintre uzură și duritate pentru un oțel Hadfield deja supus solicitării 

ciclice în condiții dinamice cu frecvențe variate și la temperaturi diferite în lucrările anterioare.  

Patru eșantioane experimentale, obținute din oțel comercial T105Mn120, au fost 

supuse unei analize mecano dinamice izoterme, în modul de baleiaj de amplitudine (DMA-SS), 

prin intermediul unui suport cu pârghie dublă pentru probe, la două temperaturi, 40 și +50 ºC, 

cu două frecvențe ale solicitării de 0,5 și de 16,66 Hz.  

Aceste temperaturi și frecvențe corespund condițiilor extreme întâlnite în timpul 

exploatării căilor ferate, fiind cauzate de temperatura mediului sau respectiv de viteza roții 

vagonului. Probele au fost durificate prin solicitări dinamice și prezintă profile diferite ale 

suprafețelor. Au fost efectuate teste de uzură și s-a determinat coeficientul mediu de frecare pe 

baza măsurătorilor cuplului de frecare.  

Înainte și după testul de uzură, morfologia suprafeței a fost analizată utilizând 

microscopia electronică de baleiaj, spectroscopia prin dispersie după energie și determinări de 

micro-duritate.  
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Rezultatele indică faptul că eșantioanele testate au fost supuse durificării prin 

intermediul unui mecanism de uzură care poate explica rezistența remarcabilă a suprafeței 

elementelor executive ale sistemelor de siguranță feroviară turnate din oțel Hadfield. 

 

6.1 Profilometria probelor inițiale 

 

Starea suprafețelor (rugozitatea), în cazul a două materiale care vin în contact, 

influențează coeficientul lor de frecare uscată care apare în funcție de comportamentul specific 

la scara micrometrică a fiecărui material metalic sau nemetalic. Starea suprafeței probelor, 

determinată din punct de vedere al profilometriei, este prezentată în Fig. 6.1. Probele 

experimentale prezintă diferite profiluri de suprafață datorită parametrilor diferiți de testare pe 

DMA aplicați înainte de testele de uzură.  

Toate eșantioanele prezintă profiluri de suprafață cu majoritatea înălțimilor cuprinse 

între 0 și 4 µm și doar câteva vârfuri între 4-6 µm, tabelul 6.1. Parametrul Roughness Center 

Line Average (Ra CLA) este între 0,96 µm (eșantionul 2) și 1,29 µm (eșantionul 3) și poate 

influența coeficientul de frecare, micro-duritatea și rezistența la uzură a materialelor testate. 

Cele mai mari și mai mici amplitudini ale rugozității medie pe direcția înălțimii (Rq) au fost 

determinate la probele P3 (1,71 µm) și, respectiv, P2 (1,25 µm).  
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Figura 6.1 Profilometria probelor experimentale înainte de testele de uzură: (a) P1; (b) P2; 

(c) P3; (d) P4 

 

Tabelul 6. 1. Parametrii de rugozitate ai suprafeței 

Proba/Parametri Ra  

µm 

Rq  

µm 

Rsk  

 

Rku Rp  

µm 

Rv  

µm 

Rz  

µm 

Rda 

P1 1.1278 1.4846 -0.2364 4.2916 2.1241 2.4472 4.6613 8.21 

P2 0.9617 1.2481 0.0143 3.6264 1.8382 1.9957 3.8239 6.87 

P3 1.2849 1.7086 -0.0793 3.9537 2.4709 2.8654 5.3363 9.52 

P4 1.0834 1.4250 -0.2456 4.1072 2.0991 2.4971 4.5962 8.5 

 

Caracteristicile medii ale suprafeței pe direcția înălțimii sunt date de parametrii Rsk și 

Rku (Skewness și Kurtosis). Valoarea parametrului de asimetrie (Rsk) depinde de modul în care 

materialul solid este distribuit în interiorul profilului, în raport cu linia mediană: dacă este în 

mare parte peste linia medie, atunci valoarea parametrului de asimetrie este negativă și dacă 

materialul solid este în mare parte sub linia medie, atunci valoarea parametrului asimetrie este 

pozitivă. În cazul nostru, eșantioanele P1, P3 și P4 prezintă valori negative ale factorului Rsk și 

P2 o valoare pozitivă. Rugozitatea la care vârfurile de material au fost îndepărtate sau care au 

zgârieturi mai adânci conduce la obținerea unor valori negative ale parametrului de asimetrie. 

Profilele caracterizate prin vârfuri ridicate, sau la care depresiunile de material de pe suprafață 

sunt reduse, au valori pozitive ale parametrului de asimetrie (Sedlaček, 2017).  

Parametrul Kurtosis (Rku) apreciază, de asemenea, forma profilului materialului la 

suprafață. Astfel, dacă se încadrează în limitele lungimii de referință, profilul are relativ puține 

vârfuri și depresiuni accentuate, rezultă un profil „platykurtic” - Rku <3 și, dimpotrivă, profilul 
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are multe vârfuri înalte și văi mai adânci, rezultă un profil „Leptokurtic” cu Rku> 3. Toate 

eșantioanele prezintă un parametru Rku mai mare de 3, iar eșantioanele P1 și P3 au chiar Rku>4.  

 

6.2 Testele de uzură 

 

Variația cuplului de frecare cu timpul, pentru probele experimentale P1-P4 este 

prezentată în Fig. 6.2. În toate cazurile, frecarea este de tip alunecare pură combinată cu 

laminarea particulelor de material uzat la micro-scară. Probele experimentale ating valori 

similare ale cuplului de frecare (între 350-400 N·mm) după 200 de secunde de testare la uzură. 

Prima parte a variației cuplului de frecare (între 0 și 200 secunde) pare a fi influențată de 

rugozitatea individuală a eșantionului și corespunde perioadei de rulare.  

Eșantionul P3 a prezentat o evoluție mai lină și constantă a cuplului de frecare 

comparativ cu celelalte probe care prezintă variații în timp. Variația cuplului de frecare poate 

provoca daune materialului de bază și crește viteza de uzare a materialului.  

Fig.6.3 prezintă ciclul de variație a forței de apăsare în timpul procedurii de indentare. 

Microduritatea a fost măsurată în mai multe puncte de pe materialul de bază și în zona urmei 

de uzură, iar media a fost luată în considerare. Rezultatele micro-durității Rockwell sunt date 

în tabelul 6.2, împreună cu valorile medii ale coeficientului de frecare. Cea mai mare valoare a 

micro-durității a fost obținută pe proba P3, fiind de 2,5 ori mai mare decât cea a bazei (suprafață 

ne-uzată).  
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Figura 6.2 Variația cuplului de frecare în timp, în timpul testelor de uzură a probelor experimentale 
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Figura 6.3 Variația forței de presare în timp pentru testul de indentare a probelor 

 

Din punct de vedere al tracțiunii, proba P1 este potrivită pentru transmisiile cu frecare, 

deoarece prezintă o frecare bună în timpul frânării și, de asemenea, o durificare amplificată în 

timpul procesului de uzare. Proba P1 prezintă o creștere de 2,1 ori a durității în timpul 

mecanismelor de uzură. Proba P2 prezintă o creștere de 1,7 ori a durității și cel mai mare 

coeficient mediu de frecare dintre probele experimentale, valoarea obținută poate fi legată de 

faptul că această probă prezintă o valoare pozitivă a coeficientului Rsk.  

 

Tabelul 6.2. Rezultatele micro-durității probelor testate 

Proba Microduritate Rockwell  

(GPa) 

Coeficientul mediu de frecare   

Baza Urma de uzură Urma de uzură 

P1 1.18 2.45 0,2012 

P2 1.3 2.2 0,2055 

P3 1.02 2.56 0,1854 

P4 0.97 1.49 0,1993 

 

Pentru eșantionul P3, s-a obținut o durificare relativ mare pe urmele de uzură și poate 

fi recomandată în aplicațiile practice de fabricație a roților de tren și pentru renovarea roților de 

tren (anvelope metalice pentru roți), deoarece permite un coeficient de frecare mai mic și o 

rezistență mai bună la uzură datorită durității crescute. 

Variația micro-durității poate fi explicată prin modificarea stării dislocațiilor de 

densitate mare sub forțele de solicitare externe. Modificarea orientării dislocațiilor la solicitarea 

externă până când acestea devin auto-blocante va crește micro-duritatea suprafeței materialului 

(Gutierrez-Urrutia, 2011, Rendon, 2009).  

 

6.3 Analiza structurală a suprafeței uzate 

Starea suprafeței probelor metalice este ilustrată în Fig.6.4, prin intermediul imaginilor 

2D și 3D care prezintă principalele aspecte macro și microstructurale ale urmelor de uzură. La 
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scara macroscopică, Fig.6.4 (a) - (d), toate urmele de uzură au o formă similară și dimensiuni 

apropiate (3-4 mm în lungime).  

Aspectul general al zonei uzate este cel al unui material comprimat la câțiva microni 

sub linia suprafeței. Pentru toate experimentele a fost observată prezența liniei de deformare 

realizată de discul de oțel opus.  

În cazul probei P4, locul uzat prezintă o zonă cu material neafectat la intrarea în contact 

cu materialul dur, Fig.6.4 (d), datorită unei zone durificate a materialului de bază. Imaginile 3D 

prezintă un material plat pe zona uzată cu straturi suprapuse de material.  
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Figura 6.4 Imagini SEM ale P1 (a, e, i); P2 (b, f, j); P3 (c, g, k) și P4 (d, h, l) suprafețe după procesul 

de uzură: (a) - (d) aspecte generale în imagini 2D, (e) - (h) imagini 3D și (i) - (l) detalii în imagini 2D 
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Literatura de specialitate referitoare la analiza rezistenței la uzură menționează faptul 

că există un mecanism de uzură la impact la abraziunea materialelor dure (cum ar fi oțelurile 

Hadfield, oțelulurile bainitice sau oțelurile bogate în mangan etc.) datorită și transportului de 

resturi de material prin șocul cu un impact ridicat, suprapunerea materialului și rularea acestuia 

(Quinn, 1980; Tyagi 2002; Souad, 2020). Pe baza faptului că mecanismul de uzură conține 

elemente rulante din particule uzate, fenomenele de deformare plastică la scară microscopică 

au loc pe toate suprafețele probelor testate. În aceste oțeluri speciale, în timpul uzurii, diferite 

procente de fază austenitică se transformă în martensită indusă prin solicitare mecanică, o fază 

mai dură care va contribui la ridicarea durității generale (Bulbuc, 2021; Haupt, 2019). 

La micro-scară, Fig.6.4 (i) - (l) arată că toate probele prezintă micro fisuri, micro pori, 

suprafețe de material suprapuse, oxizi și compuși pe bază de carbon. Toate aceste elemente noi 

participă la auto-durificarea materialului în timpul procesului de uzură. Pe baza evoluției în 

timp a suprafețelor, dimensiunile și răspunsul plastic al crestelor și marginilor zonei uzate cresc. 

În acest moment, marginile zonei uzate se află într-o stare mai mare de solicitare și pierderea 

de material are loc ca o consecință a exfolierii unor straturi de material de pe suprafață. Oricum, 

nu s-au observat diferențe structurale și de profil între suprafețele uzate ale probelor 

experimentale. 

 

6.4 Analiza chimică a suprafețelor probelor experimentale uzate  

 

Determinările compoziției chimice au fost efectuate în diferite zone (1 mm2) și valorile 

medii prezentate în tabelul 6.3 (abaterile standard și erorile detectorului EDS au fost de 

asemenea afișate). În figura 6.5 este prezentat spectrul de energii EDS caracteristic elementelor 

chimice identificate calitativ pe suprafața materialului.  

În Fig 6.6, unele distribuții de linie ale principalelor elemente chimice, implicate în 

procesul de uzură de-a lungul urmelor de uzură, cum ar fi Fe, Mn, Ni, Si, O și C, sunt prezentate 

pentru P1 (a, b), P2 (c, d) , P3 (e, f) și P4 (g, h). Toate distribuțiile ilustrează o zonă oxidată în 

și în jurul zonei uzate, caracterizată printr-o creștere a conținutului de O peste urmele de uzură 

concomitent cu o scădere a procentajelor masice de Fe și Mn. În cazul probelor P2 și P3, oxizii 

apar în principal la limita zonei uzate, în interiorul urmelor de uzură oxizii fiind îndepărtați în 

timpul procesului de uzură prin frecare. 
 

Tabelul 6.3 Identificarea calitativă și rezultatele cantitative ale spectrului energetic al elementelor 

chimice pe suprafața uzată 

Proba/elemente chimice  T105Mn120 inițial T105Mn120 

uzat  

Eroare EDS % 

Fe wt% Rest 73.91 1.92 

at% Rest 52.52 

O wt% - 16.14 2.2 

at% - 40.04 

Mn wt% 11.5-15 8.55 0.3 

at% - 6.18 

Ni wt% Max. 1 0.95 0.2 

at% - 0.65 



 

 42 

     Deviațiile standard : Fe: ±0.4, O: ±0.3, Mn: ±0.2, Ni:±0.1 and Si: ±0.1 
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Figura 6.5 Spectrului energetic al elementelor chimice pe suprafața uzată 

 

 

Si wt% 0.3-1 0.43 0.1 

at% - 0.61 

C wt% 0.9-1.5 - - 

at% - - 
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Figura 6.6 Distribuții în linie ale elementelor Fe, Mn, Ni, Si și O, C pe zona uzată pentru: (a-b) P1, (c-

d) P2, (e-f) P3 și (g-h) P4 

 

Zona uzată, în toate cazurile, prezintă o stare de oxidare în interiorul și în jurul petei 

prin oxidarea fierului (Fe2O3) în principal și a manganului, cu mai mulți compuși oxizi pe 

probele P2 și P3. 

În Fig. 6.7sunt prezentate separat distribuțiile elementelor principale împreună cu cea 

a elementului de oxigen. Rezultatele prezentate în Fig. 6.6 (SEM),6.7 (EDS- distribuție pe linie: 

Line distribution) și 6 (EDS- Distribuție pe suprafață: Mapping) sugerează că mecanismul de 

uzură este atât de tip mecanic, cât și de tip oxidare. În timpul alunecării materialelor, are loc o 

creștere a temperaturii prin încălzirea prin frecare pe suprafețele de contact și are loc oxidarea 

atmosferică a suprafețelor materialelor implicate.  

Creșterea durității în timpul testului de uzură se datorează, de asemenea, formării de 

particule mai dure de oxizi la suprafață. Acumularea de compuși pe bază de C se observă în 

jurul zonei uzate. Aceste aglomerări de carbon îmbunătățesc atât duritatea, cât și rezistența la 

uzură a materialelor, prin blocarea mișcării în jur a grupărilor de dislocații [Kirchgaßner, 2008]. 

În perioada de 600 de secunde a testului DMA izoterm realizat pe suport DCL efectuat 

cu 16,66 Hz la -400C, specimenul P3 a suferit aproape 10.000 de cicluri alternative de îndoire 

cu amplitudine crescândă, până la 20 μm. 

Această încărcare dinamică extremă a provocat cea mai mare rugozitate, cele mai mari 

valori ale durității, cel mai mic coeficient de frecare și segregarea carbonului. 
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Figura 6.7 Distribuția elementelor principale: (a-b) P1, (c-d) P2, (e-f) P3 și (g-h) P4 
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Concluzii parțiale 

  

Determinarea coeficienților de micro-durificare și frecare ai probelor experimentale, 

pe baza fiecărei stări inițiale induse de testele DMA, a condus la următoarele concluzii:  

Durificarea pe suprafața expusă la testele de uzură a cauzat o creștere de 2,5 ori a 

durității probei P3, care a prezentat cele mai mari valori ale parametrilor de suprafață Ra și Rq, 

înaintea testului de uzură 

Creșterea durității oțelului T105Mn120 Hadfield,  cauzată în principal de formarea de 

martensită indusă prin tensiune, a contribuit la apariția de oxizi și aglomerări de carbon precum 

și la 

(i) reorientarea dislocațiilor și blocarea mobilității acestorade către compușii 

generați de uzură. 

Morfologiile uzate de suprafață ale oțelului investigat constau din micro-urme liniare, 

pori care se suprapun, material suprapus, particule presate și microfisuri. 

 

CAPITOLUL 7.  

CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII PERSONALE ȘI PERSPECTIVE 

DE DEZVOLTARE A CERCETĂRILOR VIITOARE 

 

S-au analizat efectele frecvenței și temperaturii de încovoiere dinamică, a probelor de 

oțel Hadfield marca T105Mn120, în stare netratată și tratată termic, prin călire de punere în 

soluție. Au fost investigate variațiile capacității de ecruisare, microstructurii și distribuției 

speciilor atomice și respectiv ale  rezistenței la uzură, în condițiile extreme de exploatare a 

echipamentului feroviar, caracterizat prin frecvențe între 0,5 și 16,66 Hz și temperaturi între – 

40 și + 500C.  

 

7.1 Concluzii finale 

 

A. Din punct de vedere al tendinței de ecruisare dinamică a oțelului T105Mn120, s-au 

formulat următoarele concluzii: 

➢ Odată cu creșterea numărului de cicluri de variație a amplitudinii de încovoiere 

dinamică, s-au observat tendințe clare de ecruisare dinamică, atât la proba netratată cât 

și la cea călită prin punere în soluție. 

➢ Vitezele medii de ecruisare au fost exprimare prin vitezele de creștere a 

modulului de înmagazinare care, la proba netratată și la cea tratată, au avut valorile de 

4 și respectiv 5.3 GPa/µm. 

➢ Ecruisarea maximă s-a observat la proba tratată termic, care în urma baleiajului 

de amplitudine efectuat cu frecvența de 5 Hz, a atins un modul de înmagazinare de 176 

GPa în al cincilea ciclu. 
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➢ Creșterea frecvenței baleiajelor de amplitudine a provocat o tendință de creștere 

a modulului de înmagazinare, la probele netratate și de scădere, la probele tratate 

termic. 

➢ La proba tratată termic, supusă baleiajului de amplitudine cu frecvența de 5 Hz, 

s-a observat o tendință de aliniere a atomilor de Fe, Mn și C, care a fost asociată cu 

formarea unor rețele paralele de benzi micro-alunecare cu spațiere submicrometrică. 

B. Din punct de vedere al variației proprietăților structurale și mecanice ale oțelului 

T105Mn120, în timpul solicitărilor dinamice în condiții extreme, s-au tras următoarele 

copncluzii: 

➢ Baleiajele de amplitudine efectuate cu suport de probă cu pârghie dublă (DCL) 

au dus la obținerea unor valori mai mici, atât pentru modulul de înmagazinare (E’) cât 

și pentru frecarea internă (tan d), comparativ cu datele obținute cu suportul cu 

încovoiere în trei puncte (3PB). 

➢ După mai mult de 30.000 de cicluri de baleiaj de amplitudine, efectuat la 

frecvența de 16,66 Hz, s-a observat o tendință de ordonare preferențială a carbonului.  

C. Din punct de vedere al comportamentului la uzură al oțelului T105Mn120, supus 

la încovoiere dinamică cu baleiaj de amplitudine, în condițiile extreme specifice transportului 

feroviar, s-au constat următoarele: 

➢ Proba supusă baleiajului de amplitudine cu frecvența de 16,66 Hz, la 

temperatura de – 400C (P3), a prezentat cele mai mari valori ale parametrilor de 

rugozitate Ra și Rq, înaintea testelor de uzură. 

➢ Durificarea suprafeței expuse la uzură, a probei P3, a produs o creștere a durității 

de 2,5 ori. 

➢ Creșterea durității, cauzată în special de formarea martensitei induse prin 

tensiune, a contribuit la aglomerarea compușilor generați de uzură. 

➢ Morfologia suprafețelor supuse la uzură a constat, în special, din: 

o  micro-adâncituri; 

o o structură de pitting produs de pori; 

o material suprapus; 

o particule presate; 

o microfisuri 

 

7.2 Contribuții personale  

 

➢ Studiul, în premieră mondială, a efectelor frecvenței de solicitare dinamică asupra 

capacității de ecruisare a oțelului manganos T105Mn120; 

➢ Analiza variației proprietăților de amortizare ale oțelului manganos T105Mn120 

în condiții extreme caracteristice transportului feroviar;  

➢  Analiza variației rezistenței la uzură a oțelului manganos T105Mn120 în condiții 

extreme caracteristice transportului feroviar;  
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➢ Analiza variația comportamentului de amortizare a pieselor turnate T105Mn120, 

utilizate pentru sistemele de siguranță feroviară, ca efect al condițiilor extreme de 

încărcare la utilizare.  

 

7.3 Perspective de dezvoltare a cercetărilor viitoare  

 

Studiul efectelor încovoierii dinamice, efectuate cu frecvențe extreme în condiții 

izoterme dictate de temperaturile extreme de exploatare a echipamentelor feroviare fabricate 

din oțel manganos T105Mn120, are potențialul de a deschide calea unor investigații mai 

aprofundate, în foarte multe direcții, care includ (dar nu sunt limitate la) următoarele aspecte: 

➢ Proiectarea unor noi tehnologii de tratament termic, în scopul finisării și 

distribuției uniforme a carburilor. 

➢ Aplicarea altor tipuri de solicitări dinamice (ex. tracțiune) în vederea studierii 

capacității de ecruisare a oțelului manganos T105Mn120. 

➢ Creșterea numărului de cicluri de baleiaje de amplitudine până la ordinul de 105. 

➢ Simularea, prin metoda elementului finit (FEM), a comportamentului oțelului 

manganos T105Mn120, atunci când este supus la frecvența ridicate, generate de 

creșterea vitezei de rulare peste 500 km/ h. 
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