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CAPITOLUL I. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ALIAJELOR CU 

MEMORIA FORMEI PE BAZĂ DE FIER 

1.1 Introducere  

În ultimii ani s-a acordat o atenție deosebită aliajelor cu memoria formei (AMF) atât 

datorită proprietăților unice pe care le dețin cât și datorită aplicațiilor din ce în ce mai numeroase 

în toate domeniile de activitate. Astfel, AMF sunt folosite de la amortizoare antiseismice 

(Alaneme, 2018) până la aplicații în medicină, în industria aeronautică, în industria aerospaţială, 

în ceasornicărie, în construcțiile civile (Strieder, 2019), în grinzile pretensionate folosite la 

construcția podurilor (Hosseini, 2019) şi, nu în ultimul rând, în industria nucleară (Lexcellent, 

2013).  

AMF sunt o clasă unică de materiale care își pot recupera forma inițială datorită 

transformării martensitice reversibile. Efectul de memoria formei constă în capacitatea aliajului de 

a fi deformat la temperatură scăzută iar la încălzirea, peste o anumită temperatură, de a-şi recupera 

forma sa originală, nedeformată (Wen, 2014).  

Atunci când un AMF trece printr-o transformare de fază martensitică, el se transformă din 

faza austenitică de înaltă simetrie, de obicei cubică cu fețe centrate, într-o fază martensitică cu 

simetrie mai redusă. Pentru o parte a AMF, această tranziție de fază este prezentată ca fiind o 

transformare martensitică termoelastică (Peng, 2017a).  

Termoelasticitatea necesită compensarea continuă a efectului termic prin cel elastic, pentru 

ca o anumită fază martensitică să poată fi obținută fie prin răcire (variația temperaturii) fie prin 

încărcare mecanică (variația comportamentului elastic) (Bujoreanu, 2002).  

 

Fig. 1.2 Recuperarea deformației în AMF binar NiTi în timpul încărcării/descărcării (bucla roșie) 

sau încălzirii/răcirii (bucla albastră), în timpul transformării reversibile dintre austenită și 

martensită (Chowdhury, 2017) 
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Memoria mecanică și termică se bazează pe faptul că austenita și martensita nu au aceeași 

rigiditate elastică (Liang, 1990). Astfel, s-a demonstrat pe cale teoretică iar mai recent a fost 

confirmat pe cale experimentală (Sittner, 2014), că austenita poate fi de două ori mai rigidă decât 

martensita termoelastică (Cisse, 2016).  

Memoria mecanică este rezultatul comportamentului superelastic al acestor aliaje care 

suportă o alungire elastică mare, în anumite condiții și temperaturi, în general de 4-8 % (Ozbulut, 

2011) dar care, în condiții speciale, poate atinge 25 % (Oliveira, 2018).  

1.2 Clasificare 

Există o gamă largă de metale, polimeri, materiale ceramice, compozite și hibride care 

prezintă efecte de memoria formei. Dacă ne referim strict la metale, AMF sunt disponibile într-o 

gama variată, dar principalele grupe sunt (Jani, 2014; Markopoulos, 2016): 

- AMF pe bază de Nichel-Titan cum ar fi NiTi, NiTiTa, NiTiCu, NiTiPd, NiTiFe, NiTiNb, 

NiFeGa, NiTiCo; 

- AMF pe bază de cupru cum ar fi CuZnAl, CuAlNi, CuAlNiMn, CuSn; 

- AMF pe bază de fier FeMnSi; 

- Kovar (29% Ni, 17% Co, 0.3% Si, 0.1% C și restul Fe); 

- AMF la temperaturi înalte cum ar fi TiNiPd, TiNiPt, NiTiHf, ZrRh, ZrCu, ZrCuNiCo, 

ZrCuNiCoTi, TiMo, TiNb, TiTa, TiAu, UNb, TaRu, NbRu și FeMnSi; 

- AMF magnetice cum ar fi NiMnGa, FePd, NiMnAl, FePt, Dy, Tb, LaSrCuO, ReCu, NiMnIn și 

CoNiGa. 

Aliajele pe bază de NiTi sunt cele mai utilizate datorită proprietăților remarcabile de 

recuperare a deformației care ating aproximativ 8%.  

Chiar dacă au un cost mai ridicat, aliajele pe bază de Ni prezintă o biocompatibilitate 

excelentă, rezistență la coroziune și sunt mult mai stabile din punct de vedere termic comparativ 

cu aliajele pe bază de cupru. Ținându-se cont de aceste proprietăți ale AMF pe bază de NiTi, s-au 

dezvoltat diverse aplicații biomedicale, implanturi dentare și ortopedice, stenturi cardiovasculare, 

instrumente și ustensile chirurgicale.  

AMF pe bază de cupru, datorită domeniilor destul de variate de temperaturi la care 

reacționează, sunt folosite în principal pentru producția de actuatori, în aplicații auto, robotică și 

aplicații industriale.  

Cele mai importante aplicații ale materialelor cu memoria formei pe bază de fier sunt 

cuplajele de țevi, cuplaje pentru șinele de tren și, mai nou, un domeniu care începe să prindă contur, 

amortizoarele antiseismice (Nikulin, 2019).  
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1.3 Scurtă istorie a aliajelor cu memoria formei 

A. Olander observă în 1932, la aliajul Au-Cd, o elasticitate la temperatura camerei de 

aproximativ 8% (denumit de „tip cauciuc”) (Olander, 1932). În anul 1951 Chang and Read încep 

efectiv cercetarea fenomenului propriu-zis de memoria formei, mai întâi pe Au-Cd şi apoi pe In-

Ti în 1953. Au urmat şi alte aliaje neferoase: CuZn (Horngogen, 1956), CuAlNi (1964) (Frémond, 

1996) şi CuZnAl (1970) (Wayman, 1990). Anul 1982 deschide o nouă direcție de cercetare a 

aliajelor cu memoria formei și anume aliajele pe bază de fier: FeMnSi (Sato, 1982; Sato, 1984), 

FeNiCoTi şi FeNiC (Kajiwara, 1990). 

La Târgul Internaţional de la Bruxelles (1958), a fost prezentată prima aplicaţie AMF, un 

dispozitiv ciclic de ridicare care era acţionat de un monocristal de Au-Cd și care, la încălzire, ridica 

o sarcină  iar la răcire, o cobora (Lieberman, 1975). 

Câțiva ani mai târziu, prin 1962, într-un laborator naval de arme din SUA, Buehler 

descoperă EMF într-un aliaj echiatomic Ni-Ti, care a primit denumirea de NITINOL, ca referință 

la elementele chimice și inițialele laboratorului - Naval Ordnance Laboratory - (Machado, 2003). 

Prima aplicație pentru industria aeronautică a fost realizată de Raychem în anii 1960. Era 

vorba despre un dispozitiv de cuplare din AMF utilizată la sistemul hidraulic al avioanelor de lupta 

Gruman F14. Mai mult de 1,5 milioane de îmbinări din AMF ale conductelor hidraulice au fost 

produse și utilizate în diferite tipuri de aeronave din SUA (Quan, 2015).  

În domeniul medical, anul 1975 a adus primul implant al unui dispozitiv ortodontic 

superelastic, realizat de Andreasen, de la Universitatea din Iowa (Machado, 2003). Astăzi, 

aplicațiile AMF și-au găsit utilitatea în aproape toate domeniile științei și ingineriei. 

După descoperirea EMF la monocristalele de FeMnSi, de către Sato et al,  investigaţiile s-

au efectuat cu scopul clar de a produce un AMF care să poată fi folosit la nivel industrial la un preț 

acceptabil (Sawaguchi, 2016). Cercetările pe acest sistem au dus la rezultate încurajatoare dar nu 

și suficiente. Au fost obținute alungiri maxime recuperabile de aprox. 5%, dar această valoare este 

semnificativ mai mică decât cea obținută cu aliajul NiTi, de aproximativ 8% (Co AM, 1999). 

Prin asocierea “prelucrării termomecanice” cu formarea precipitatelor coerente cu matricea 

austenitică s-a obținut un tratament mai simplu şi mai ieftin decât educarea, având un efect benefic 

asupra memoriei formei (Kajiwara, 2001). Prin suprimarea formării limitelor de macle (Wen, 

2014), asociată cu creșterea grăuntelui austenitic (Peng, 2017b), s-au obținut deformații 

recuperabile “gigantice” de ordinal a 7,6 – 7,7 % (Peng, 2018). 

Cercetările sistemelor de AMF pe bază de Fe, care sunt în creștere rapidă, vor conduce spre 

excelență în viitorul apropiat (Rahman, 2018).  
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1.4 Fenomene de memoria formei 

AMF fac parte din grupa materialelor inteligente și sunt caracterizate prin capacitatea de a 

reveni la forme predefinite atunci când li se aplică o procedură termică potrivită (Otsuka, 2011).  

Efectul simplu de memoria formei (EMF) reprezintă redobândirea unică și spontană a 

„formei calde” în urma aplicării unei încălziri a materialului, aflat în „formă rece”. Acest efect a 

fost numit inițial efect de memoria deformației (Bujoreanu, 1998) și este legat de ,,memoria 

termică”. În funcție de traseul parcurs la redobândirea formei calde, EMF poate fi clasificat în:  

• EMF cu revenire liberă - elementul îşi recapătă forma caldă în absenţa oricărei 

constrângeri exterioare, realizând o deformaţie. Deformaţia respectivă, în sens invers, reia procesul 

efectuat la imprimarea formei reci; 

•  EMF cu revenire reţinută – prin împiedicarea revenirii la forma caldă, elementul 

AMF va exercita o tensiune în sistemul de reţinere al deformaţiei; 

• EMF generator de lucru mecanic – se obține atunci când elementul este încălzit şi 

răcit iar existența unei tensiuni de restabilire facilitează efectuarea de lucru mecanic util 

(Bujoreanu, 1996). 

Efectul de memoria formei în dublu sens (EMFDS) reprezintă fenomenul de redobândire 

în timp real, atât a formei calde, atunci când este încălzit, cât şi a celei reci, atunci când este supus 

unui proces de răcire (Bujoreanu, 2002). Efectul EMFDS se obține printr-un proces de educare a 

aliajului, adică aplicarea unui tratament termomecanic special, cu parcurgeri repetate a unui traseu 

în spaţiul tensiune – deformaţie – temperatură (Woo Kim, 2004).  

Efectul pseudoelastic este asociat cu memoria mecanică a AMF și defineşte orice 

neliniaritate de pe porţiunea de descărcare a unei curbe tensiune-deformaţie. Când este guvernat 

de o transformare martensitică reversibilă indusă prin tensiune, se obține superelasticitatea (SE). 

Un AMF superelastic revine la forma sa inițială atunci când este îndepărtată tensiunea de 

deformare aplicată (Bujoreanu, 2005).  

1.5 Introducere în frecarea internă 

AMF s-au remarcat și pentru capacitatea lor foarte bună de amortizare și disipare a energiei 

mecanice, o proprietate care a fost atribuită fenomenului de frecare internă (Min, 2011). 

Comparativ cu celelalte aliaje convenționale, AMF prezintă o capacitate mare de 

amortizare a vibrațiilor, o capacitate care a fost studiată și exploatată în industria aplicațiilor 

antiseismice din întreaga lume. Au fost utilizate pentru reducerea efectelor provocate de cutremur 

asupra structurilor prin integrarea în structurile civile atât ca și componente pasive, semi-active 

dar și active (Alaneme, 2016).  
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Cea mai mare aplicație de amortizor antiseismic este cel dezvoltat de Takenaka 

Corporation împreună cu cercetătorii de la NIMS (National Institute of Materials Science) din 

Tsukuba, care au realizat 16 amortizoare de câte 2 tone necesare pentru un zgârie-nori (JP Tower 

Nagoya) dintr-un aliaj nou pe bază de FeMnSi care are o rezistență la oboseală la număr mic de 

cicluri de aproximativ 10 ori mai mare decât oricare alt oțel folosit în acel moment pentru atenuarea 

vibrațiilor (Takenaka, 2014). 

S-a constatat ca efectul de amortizare al vibrațiilor se datorează atât reducerii treptate a 

modulului de elasticitate la descărcare cât și unui maxim al frecării interne datorat absorbirii 

energiei mecanice, care au loc în domeniul de temperatură al tranformării martensitice. Frecarea 

internă este definită drept efectul transformării energiei mecanice în energie termică, o 

transformare care este ireversibilă și disipativă. Frecarea internă este influențată de mai mulţi 

factori printre care: temperatura, starea materialului, gradul de deformare, frecvenţa oscilaţiilor 

amortizate. Studiile au evidențiat că această capacitate a AMF de amortizare a vibrațiilor este 

influențată de o serie de parametri interni dar și externi care țin de frecvența vibrațiilor, de 

amplitudinea lor dar și de viteza de variație a temperaturii (Bujoreanu, 2002). 

1.6 Transformarea martensitică din AMF pe bază de Fe 

“Transformarea martensitică” provine de la produsul de călire din oţeluri, „martensita”, 

denumit astfel în onoarea metalografului german Adolf von Martens. Transformările martensitice 

din oțelurile-carbon au loc fără difuzie, cu deplasare, atomii realizând curse mici, bine definite, 

care duc la o schimbare de structură și formă, asociată cu aceasta (Galindo-Nava, 2017).  

Această transformare martensitică a fost observată și la metale pure, aliaje, materiale 

ceramice, minerale, compuşi organici, sticle metalice și polimeri. Clasificarea transformării are un 

număr mare de criterii după cum se poate observa în  Tabelul 1.1 (Bujoreanu, 2002). 

Tabelul 1.1 Criterii de clasificare a transformării martensitice (Bujoreanu, 1998) 

Criteriul de clasificare 
Transformarea martensitică 

În aliaje feroase În aliaje neferoase 

Tipul difuziei în fază iniţială 

(austenită) 
interstiţială (substituţională) substituţională 

Efectul asupra durităţii martensitei durificatoare 
nedurificatoare 

(cu înmuiere) 

Histerezisul transformării cu histerezis mare (~102K) cu histerezis mic (~K) 

Posibilitatea reversiei ireversibilă reversibilă 

Valoarea 

deformaţiei la 

transformare 

variaţia de volum cu variaţie mare de volum (~%) 
cu variaţie mică de volum 

(~0,1%) 

forfecare specifică cu forfecare mare(~10-1) cu forfecare mică (~10-2) 

Valorile unor 

parametri 

tehnologici de 

transformare 

entalpia 
cu entalpie ridicată de 

deformare 

cu entalpie (foarte mică) de 

transformare 

entropia cu variaţie mare de entropie cu variaţie mică de entropie 

forţa motrice de natură 

chimică 

cu forţa motrice, de natură 

chimică, ridicată 

cu forţa motrice, de natură 

chimică, redusă 
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Criteriul de clasificare 
Transformarea martensitică 

În aliaje feroase În aliaje neferoase 

Modul de creştere a martensitei cu distorsionarea reţelei autoacomodantă 

Cinetica de transformare 

atermică 

cu viteză redusă și termoelastică izotermă 

prin explozie 

Modul de propagare a transformării cu interfaţă multiplă cu interfaţă (posibil) unică 

Mobilitatea și caracterul interfeţei 
cu interfaţa (semi)coerentă și cu 

mobilitate scăzută 
cu interfaţa coerentă și glisilă 

 

1.6.1 Transformarea martensitică din aliajele pe bază de Fe-Mn-Si 

AMF pe bază de Fe-Mn-Si sunt utile pentru potențialul lor în realizarea de aplicații la 

temperatura camerei (Sato, 1991). În ceea ce privește mecanismul de deformare, recuperarea 

deformației în aceste aliaje se realizează prin transformarea reversibilă γ (cfc) ↔ ε (hc) (Bergeon, 

1998). Procesul de transformare constă din alunecarea dislocațiilor parțiale, ceea ce duce la 

formarea defectelor de împachetare care însoțesc  transformarea unui tip de cristal în altul (Sato, 

1982).  

Mecanismul transformarii cfc ↔ hc poate fi înteles cel mai bine având în vedere mișcările 

de alunecare alternative ale dislocațiilor parțiale (Belyaev, 2018). Procesul este ilustrat în Fig. 1.9.  

 

Fig. 1.9 Mecanismul de transformare cfc în hc prin suprapunerea consecutivă a dislocațiilor 

parțiale Shockley (Chowdhury, 2017) 

 

Când dislocațiile parțiale de tip Shockley ale 1/6<112>cfc încep alunecarea pe toate celelalte 

plane {111}cfc , este creată o alternare între planele care au alunecat și cele care au rămas blocate. 

Atomii (roșii) din planul de alunecare din structura originală cfc se repoziționează față de 

suprafața de bază care rămâne nemodificată, în noua structură hc. Pe de altă parte, pozițiile 

atomilor învecinați (care nu au alunecat), planul {111}cfc, rămân neschimbate. Prin urmare, se 

formează o nouă structură de rețea cristalină, hc.  
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1.6.2 Trasformarea martensitică din aliajele pe bază de Fe-Mn-Al 

În ultimul deceniu, AMF pe bază de Fe-Mn-Al a demonstrat că este un aliaj cu un potențial 

aplicativ de excepție. De exemplu, proprietăți superioare de superelasticitate (cu o recuperare a 

deformației mai mare de 8% și un histerezis mic) la temperatura camerei (Khovaylo, 2017). Se 

constată că tensiunea de transformare are o dependență neglijabilă de temperatură, într-un domeniu 

destul de larg, care poate fi de la -196 ºC și până la 240 ºC (Tseng, 2015). 

Superelasticitatea AMF Fe-Mn-Al-Ni este controlată de transformarea reversibilă între 

austenita cu rețeaua cristalină cvc și martensita cfc (La Roca, 2017b). Pornind de la conceptele 

fundamentale (Burgers, 1934; Olson, 1976a,b), procesul de transformare din cvc în cfc se poate 

ilustra grafic ca în Fig. 1.11.  

 

Fig. 1.11 Procesul de transformare din cvc în cfc ca un mecanism de forfecare dual care implică 

sistemele {110}<110>cvc și {111}<112>cfc (Chowdhury, 2017) 

 

Întregul proces poate fi înțeles ca un mecanism dual de forfecare. Geometria particulară a 

intersectării defectelor de împachetare (sau a straturilor hc locale) constituie o caracteristică 

importantă, care a fost utilizată în mod corespunzător în modelare, precum și evidențiată în timpul 

experimentelor recente. Din punct de vedere al modelării, mecanica transformării din cvc în hc se 

reduce, în esență, la o problemă simplă de echilibrare a tensiunii aplicate cu consumul total de 

energie.  

1.6.3 Prelucrabilitatea amf pe bază de Fe 

AMF pe bază de Fe prezintă o prelucrabilitate excelentă datorită durității satisfăcătoare, 

rezistenței la tracțiune și nu în ultimul rând gradului de doformare mare. Se pot prelucra atât la 

rece (Arruda, 1999) cât și la cald prin forjare, laminare, presare până ajunge la forma dorită: fire 

subțiri, foi, arcuri și țevi, în funcție de formele cerute de proiectanți (Vollmer, 2015).  

Oricare dintre procesele de deformare enumerate mai sus trebuie însoțite de un tratament 
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termin de punere în soluție. Tratamentul de punere în soluție se realizează prin încălzirea AMF la 

o temperatură din domeniul austenitic, monofazic, urmată de răcirea rapidă a acesteia. Tratamentul 

de punere în soluție se desfășoară de preferință la temperatura de 1100-1300 ºC, dar cu rezultate 

mult mai bune în jurul temperaturii de 1200-1250 ºC (Wang, 2016).  

Răcirea se face prin imersarea probei într-un agent de răcire cum ar fi apa. Pentru a obține 

caracteristici bune de memoria formei, este de preferat ca după tratamentul termic de punere în 

soluție să urmeze un tratament de îmbătrânire la 100-300 ºC, timpul variind de la 5 minute până la 

24 de ore în funcție de compoziția chimică a aliajului și de temperatura tratamentului (Ishida, 

2014). 

1.7 Aplicațiile AMF pe bază de Fe 

Aplicatiile AMF pe bază de Fe s-au dezvoltat datorită prețului scăzut de obținere dar și 

datorită proprietăților de ductilitate, stabilitate în timp, amortizare a vibrațiilor pe baza 

histerezisului mecanic și termic mare (Omori, 2017), sudabilității foarte bune dar și datorită 

superelasticității ridicate (Vollmer, 2019).  

Dacă vorbim despre aplicațiile în domeniul medical, aliajele pe bază de Fe și în special cele 

pe bază de Fe-Mn-Si au fost sugerate ca materiale de fabricație pentru stenturi medicale cât și 

pentru alte componente de pensare a oaselor rupte, artroplastii, îndreptare a coloanei vertebrale, 

etc., deoarece Si există deja în organismul uman și este biocompatibil (Francis, 2015). Fig.1.14 

ilustrează o aplicație de tip stent cardiovascular din AMF pe bază de Fe. 

 

Fig. 1.14 Stent cardiovascular din AMF (Francis, 2015) 

 

Referitor la aplicațiile AMF pe bază de Fe în construcțiile civile, sunt folosite la ranforsarea 

structurilor construcțiilor precum și pentru consolidarea celor avariate atunci când sunt folosite ca 

tendoane pretensionate (Izadi, 2018b). Mai sunt utilizate și pentru pretensionarea grinzilor sau 

chiar ca amortizoare antiseismice cu rezultate destul de bune  (Shahverdi, 2018). 
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Unele dintre aplicațiile notabile ale AMF Fe-Mn-Si includ îmbinarea conductelor pentru 

construcția tunelurilor și plăcile de cuplare pentru șinele de macara (Sawaguchi, 2016).   

Atunci când se folosesc plăci din oțel obișnuit pentru conectarea șinelor de macara, apare 

un interstițiu datorită vibrațiilor produse de rularea sub sarcină a macaralelor (Tsujimoto, 2017). 

Aceste interstiții duc la apariția diferențelor de nivel și a fisurilor în șine și astfel este afectată atât 

siguranța macaralelor cât și buna funcționare a lor (Toyazawa, 2007). Fig.1.15 prezintă conceptul 

plăcilor de cuplare din AMF pe bază de Fe-Mn-Si. 

 

Fig. 1.15 Plăci AMF de cuplare pentru șinele de macara (Sawaguchi, 2016) 

 

O altă aplicație a AMF pe bază de Fe sunt cuplajele pentru țevi, Fig. 1.17 (Otsuka, 2000). 

Aceste cuplaje din AMF au reușit să etanșeze conducte până la presiuni de 5 MPa și s-au dovedit, 

extrem de necesare pentru cuplajele țevilor care transportă produse petroliere și nu numai (Li, 

2002). 

 

Fig. 1.17 Îmbinare de țevi dintr-un aliaj Fe-Mn-Si-Cr-Ni (Li, 2002) 

De fapt, prima aplicație practică de cuplaje pentru țevi în care s-a utilizat AMF pe bază de 

Fe au fost inelele de fixare a cadrului de bicicletă (Otsuka, 1990). Țeava de primire (receptor) a 

fost prevăzută cu caneluri interioare. Inelele sub forma literei C din AMF Fe-Mn-Si, care inițial 

au fost contractate, sunt încălzite pentru a se realiza conectarea celor două țevi ale bicicletei, așa 
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cum se poate vedea în desenul schematic din Fig. 1.18. 

 

Fig. 1.18 Desen schematic explicativ a îmbinării țevilor de bicicletă (Sawaguchi, 2016) 

 

O nouă aplicație AMF pe bază de Fe a fost dezvoltată sub forma unui modul tronconic 

auto-adaptiv la presiunea de contact în cazul lagărelor. Acest modul a fost realizat prin torsiune la 

presiune înaltă cu viteză mare (HS-HPT), pornind de la o formă circulară, folosindu-se un AMF 

Fe-Mn-Si-Cr. Pe baza acestui modul s-a dezvoltat o aplicație potențială pentru controlul adaptiv 

al preîncărcării lagărelor montate în tandem, la viteze mari de rotație, conform principiului de 

funcționare ilustrat în Fig.1.19 (Paleu, 2018). 

 

Fig. 1.19 Modul tronconic auto-adaptiv supus la presiune între: (a) plăci plan –paralele; (b) 

suprafețe conice conjugate (Paleu, 2018) 

 

O altă aplicație specială a AMF pe bază de Fe a fost dezvoltată și utilizată pentru construcția 

unui tunel în Kanazawa, Japonia, unde s-a lucrat în subteran după o tehnologie revoluționară de 

construcție a tunelelor. S-au folosit țevi curbate din AMF Fe-28Mn-6Si-5Cr, conform Fig.1.20.  

 

Fig. 1.20 Desenul schematic al metodei de construcție a tunelurilor folosind țevi curbate din AMF 
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(Otsuka, 1998) 

Această metodă constă în realizarea unui tunel pilot în subteran care să permită adăugarea 

tuburilor de oțel în formă de nervuri cu un diametru aproximativ de 300 mm și lung de câțiva metri 

și care sunt introduse în orificii de o parte și de cealaltă a canalului pilot. Odată ce prima nervură 

a fost introdusă în sol, se adaugă un sistem de îmbinare și se completează cu alt tub curbat, 

rezultând o formă spațială asemănătoare coastelor cuplate la o coloana vertebrală. Zona de sub 

acest sistem de tuburi a fost, în final, excavată pentru a finaliza tunelul cu adâncimi ce variază între 

4 și 10 metri, în funcție de necesități (Otsuka, 1998). 

Utilizarea AMF pe bază de Fe ca armături, înlocuind oţelul, ca element de legătură a 

coloanelor şi barelor, nu doar că disipă energia introdusă în structură dar asigură și revenirea la 

forma iniţială după terminarea seismului (Izadi, 2018a). Astfel de elemente de întărire permit 

inginerilor să proiecteze modele ale betonului armat care să nu sufere probleme în timpul utilizării 

dar și o remediere ușoară a eventualelor defecte apărute datorită solicitărilor de orice fel. Un 

exemplu de ranforsare a grinzilor unui pod, cu bare sau benzi din AMF pe bază de Fe este prezentat 

în Fig.1.21. 

 

 

Fig. 1.21 Vedere schematică a ranforsării unui pod cu ajutorul AMF pe bază de Fe (a) cu bare 

(b) cu bandă (Ghafoori, 2019) 

 

Cea mai mare aplicație a AMF pe bază de Fe-Mn-Si, prezentată de prof. Kaneaki Tsuzaki 

la ICOMAT 2014, au fost amortizoarele anti-seismice de 2 tone pentru zgârie-norul JP Tower 

Nagoya, finalizat în noiembrie 2015.  

Amortizorul antiseismic, prezentat în Fig.1.22, a fost construit din aliajul Fe-15Mn-4Si-

10Cr-8Ni, dezvoltat la NIMS Tsukuba. Acest aliaj nu numai că are o rezistență excelentă la 
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oboseală, ci și o ductilitate superioară și rezistență la coroziune. 

 

Fig.1.22 Imagini cu amortizoarele antiseimice montate pe JP Tower Nagoya (Takenaka, 2014; 

Sawaguchi, 2016; Inoue, 2020) 

 

1.8 Amortizor antiseismic experimental 

Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP), aprobat de Națiunile Unite, au 

raportat că România este supusă unui mare risc seismic datorită zonei Vrancea care dezvoltă cele 

mai puternice și mai adânci cutremure de pământ din Sud-Estul Europei, Fig.1.24(a), unde sunt 

cele mai mari vârfuri ale undelor seismice de suprafață, cele care sunt responsabile pentru 

producerea efectelor distructive prin mișcarea solului, Fig.1.24(b) (www.seismo.ethz.ch).   
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Fig. 1.24 Hărți ale Sud-Estului Europei realizate de Global Seismic Hazard Assessment Program 

(GSHAP): (a) magnitudinea seismică și adâncimea epicentrelor; (b) riscul seismic în funcție de 

undele de suprafață  (www.seismo.ethz.ch) 

Acest risc permanent necesită noi metode de protecție antiseismică a clădirilor cum ar fi 

sistemele hibride de amortizare care disipă energia seismică în energie termică (Teruna, 2015).  

Tipurile de bază de amortizor pasiv pot fi: (i) bazat pe deformație plastică a oțelului moale; 

(ii) dispozitive de frecare; (iii) amortizoare cu plumb; (iv) amortizoare vâscoelastice (Aiken, 

1993); (v) amortizoare cu fluide vâscoase (Symans, 2008) și (vi) AMF-uri, datorită capacității lor 

mari de amortizare (Menna, 2015).  

Figura 1.25 ilustrează un rezumat al principiilor de funcționare, comportamente histeretice 

idealizate și soluții constructive ale celor mai comune amortizoare pasive antiseismice.  

 

Fig. 1.25 Rezumat al principiilor de funcționare, comportamente histeretice idealizate și soluții 

constructive ale celor mai comune amortizoare pasive antiseismice 

 

Amortizorul antiseismic autocentrant are un potențial inovator deoarece cumulează și 

îmbină beneficiile a două tipuri de elemente active din aliaje experimentale cu memoria formei 

(AMF) plate bazate pe FeMn, cu performanțe îmbunătățite.  
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Primul este un AMF FeMnAlNi superelastic, produs prin topire în creuzet rece și prelucrat 

prin laminare la cald și tratament termic ciclic, urmat de îmbătrânire, pentru a obține o structură 

oligocristalină și transformare martensitică termoelastică. Acest sistem de aliaje poate dezvolta un 

comportament superelastic la tracțiune, caracterizat prin paliere de tensiune de până la 1000 MPa 

și deformații recuperabile mai mari decât la NiTi, atât pe încărcare cât și pe descărcare în zona 

curbelor de tensiune-deformație, după cum se poate observa în Fig.1.26. 

Cel de-al doilea AMF experimental va fi FeMnSiCr, prezentând plasticitate indusă prin 

transformare (TRIP), cu rezistență ridicată la tracțiune peste 1 GPa și alungirea la rupere peste 

50%, precum și rezistență ridicată la oboseală la un număr mic de cicluri (peste 5.000 de cicluri) 

(Nikulin, 2019).  

Concomitent cu proiectarea și modelarea elementelor active ale amortizorului anti-seismic, 

un amortizor optimizat, la scara de laborator, va fi fabricat și asamblat (demonstrator 

experimental). După simularea funcționării elementelor active, pe baza rezultatelor încercărilor la 

tracțiune statică și a testelor la încovoiere dinamică, se va face validarea tehnologiei experimentale 

în condiții de laborator.  

1.9 Obiectivele cercetării 

Ținând cont de numărul redus de articole care fac referire la sisteme de amortizare care 

utilizează AMF pe bază Fe-Mn, prezenta lucrare își propune să prezinte date noi, originale, în 

legătură cu transformările structurale produse de solicitările dinamice în două sisteme de aliaje de 

AMF pe bază de Fe-Mn reprezentative pentru memoria mecanică și respectiv termică. În acest 

scop, trebuie atinse o serie de obiective, de natură științifică și tehnică. 

Obiectivele științifice includ: S1) studiul efectelor de prelucrare asupra structurii și 

proprietăților; S2) studiul transformărilor structurale produse de solicitările dinamice și S3) analiza 

efectelor parametrilor de tratament termomecanic asupra structurii și capacității de amortizare a 

vibrațiilor.  

Obiectivele tehnice necesită: T1) realizarea unui dispozitiv funcțional de amortizor 

antiseismic; T2) identificarea sistemului de aliaje și a parametrilor de tratament termomecanic care 

să asigure maximizarea frecării interne și T3) testarea funcționalității amortizorului antiseismic. 

Obiectivul final al experimentelor a fost realizarea unui dispozitiv funcțional de încercări 

care să fie capabil să ofere soluții de limitare și amortizare a șocurilor seismice, produse asupra 

construcțiilor, de cutremurele viitoare. 

Plecând de la aceste aspecte au fost selectate, pentru studiu, două aliaje din categoria AMF 

pe bază de Fe-Mn, cu compoziții nominale diferite, Fe-Mn-Al-Ni și respectiv Fe-Mn-Si-Cr.  
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Modul de desfășurare a experimentelor, planul de activități și metodologia aplicată, în 

vederea atingerii obiectivelor impuse, au fost ilustrate prin intermediul diagramei-bloc din 

Fig.1.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.27 Diagramă-bloc ilustrând obiectivele științifice (S1-S3) și tehnice (T1-T3) ale acestei 

lucrări și modul de atingere al acestora 
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CAPITOLUL II. CONTRIBUȚII LA PREGĂTIREA MATERIALELOR ȘI 

DEZVOLTAREA TEHNICILOR EXPERIMENTALE 

Majoritatea aplicațiilor aliajelor cu memoria formei se bazează pe cele două proprietăți 

primordiale ale acestor materiale metalice și anume: 1-memoria mecanică (care mai este întâlnită 

doar la unele țesuturi biologice, cum ar fi oasele sau pielea) și 2-memoria termică (prezentă și la 

materiale ceramice, polimerice, compozite sau hibride cu memoria formei) (Hosseini, 2018). 

Din acest motiv, ținând cont de înalta prelucrabilitate a aliajelor pe bază de Fe-Mn, 

cercetările au fost canalizate spre un AMF de tip FeMnAl, reprezentativ pentru memoria mecanică 

și un AMF de tip FeMnSi, cu memorie termică. Compozițiile chimice nominale, ale celor două 

aliaje experimentale, au fost Fe43,5Mn34Al15±xNi7,5∓x (x = 1,5 și 3 %at) și respectiv 61Fe-28Mn-

6Si-5Cr (%m). 

În continuare, se vor prezenta contribuțiile aduse la principalele etape ale pregătirii 

probelor, constând din turnare, laminare la cald, recoacere și laminare la rece. 

2.1 Turnarea 

Ambele aliaje au fost obținute cu ajutorul unui cuptor de topire cu creuzet rece (cu levitație) 

FIVES CELES, având puterea 25 kW, temperatura de topire peste 2000 ºC, vacuum primar 10-4 

mbar, vacuum secundar 3 x 10-8 mbar, cu posibilitatea de topire în vid sau în argon, cu turnare 

directă în formă, lingourile rezultate având diametrul de 20-30 mm și lungimi de ordinul a 40 mm. 

Aliajele studiate au fost selectate după ce s-a analizat stadiul actual al rezultatelor 

cercetărilor efectuate în domeniul AMF pe bază de fier, referitoare la metodele de îmbunătățire a 

caracteristicilor funcționale ale acestor materiale (rezistența la coroziune, proprietățile mecanice, 

etc.), au fost identificați factorii care afectează EMF (compoziția aliajului, microstructura, forma 

și dimensiunea grăunților, energia defectelor de împachetare, durificarea soluției solide, 

temperatura de revenire, etc.) pentru a fi alese soluțiile optime în vederea dezvoltării unui nou 

concept de amortizor antiseismic pasiv (Otsuka, 1990) .  

Întrucât aliajele superelastice de tip Fe-Mn-Al au fost raportate pentru prima dată, sub 

forma compoziției clasice Fe43,5Mn34Al15Ni7,5, în anul 2011 (Omori, 2011), s-a acordat o atenția 

specială efectelor compoziției chimice, asupra structurii caracteristice acestor aliaje. Astfel 

efectele compoziție chimice asupra structurii de turnare a aliajelor Fe43,5Mn34Al15±1,5Ni7,5∓1,5 pot 

fi observate în Fig.2.1.  

Toate cele trei microstructuri prezintă o compoziție bifazică, formată din fazele α-cvc și   γ-

cfc. Însă faza γ-cfc, din aliajul Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 sărac în Ni, din Fig.2.1(b), ocupă o fracțiune de 
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volum mult mai mică, față de aliajul de bază, din Fig.2.1(a) și este distribuită mai ales de-a lungul 

limitelor de grăunți de fază α-cvc, după cum s-a indicat în Fig.2.1(b). Pe de altă parte, aliajul 

Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 bogat în Ni, din Fig.2.1(c), prezintă o morfologie mult mai fină a fazei γ-cfc, 

care ocupă o fracțiune mai mare de volum.  

 

Fig. 2.1 Micrografii optice tipice de turnare, obținute după atac chimic cu CuSO4-H2O-C2H5OH-

HCl: (a) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5, (b) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 și (c) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Popa, 2020) 

2.2 Laminarea la cald 

Obținerea EMF implică aplicarea unor procedee tehnologice de prelucrare a aliajelor. 

Laminarea este unul dintre aceste procedee de deformare plastică care se poate realiza atât la cald 

cât și la rece. Procedeul tehnologic de laminare, ilustrat schematic în Fig. 2.2, implică trecerea 

forțată a metalului printre doi cilindri care se rotesc în sensuri contrare, reducând grosimea 

materialului supus procesului de laminare, mărindu-i lățimea cât și lungimea conform legii 

volumului constant (Bujoreanu, 1997). 

 

Fig. 2.2 Principiul laminării (Comaneci, 2018) 

 

Laminarea la cald (LC) implică încălzirea materialului metalic (de obicei peste temperatura 

de recristalizare) și trecerea acestuia printre cilindrii laminorului. Încălzirea se realizează pentru o 

deformare mai ușoară și pentru a favoriza scăderea dimensiunii grăunților prin fărâmițarea vechii 

structuri a grăuntelui și formarea uneia noi, mai fine și mai uniforme. Alte efecte ale laminării la 

cald includ: (i) reducerea frecării interne, după cum au remarcat Bujoreanu et al. la un AMF 
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Cu15Zn6Al (%m), (Bujoreanu, 2011; Popa, 2017b), și (ii) scăderea rezistenței la coroziune la un 

AMF Ni-37Ti-15Ta (%m) (Lohan, 2019). 

Modificările structurale produse de LC pot fi observate în micrografiile optice tipice din 

Fig.2.4.  

 

 

Fig. 2.4 Micrografii optice tipice de laminare la cald, obținute după atac chimic cu K2S2O5-

NH4F2-H2O: (a) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5, (b) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 și (c) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Popa, 2020) 

 

2.3 Recoacerea 

A fost aplicată în scopul creșterii plasticității, prin inducerea fazei γ-cfc la aliajele 

FeMnAlNi, înaintea laminării la rece. Aliajele FeMnSiCr care, după laminarea la cald, au deja o 

structură martensitică, după cum au demonstrat Suru et al., (Suru, 2014) (Suru, 2015, nu au mai 

fost recoapte). 

Fig.2.5 arată că microstructura de recoacere a probelor de FeMnAlNi este compusă din 

grăunți cristalini conținând o fracțiune ridicată de fază γ-cfc  

 

 

Fig. 2.5 Micrografii optice, alb-negru, tipice probelor recoapte: (a) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5, (b) 

Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 și (c) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Popa, 2020) 

 

La toate probele recoapte, s-a verificat nivelul contaminării cu O2. Rezultatele au arătat că, 

din cauza încălzirii în atmosferă liberă, atât în cadrul laminării la cald cât și în cadrul recoacerii, 

s-a produs oxidarea marginilor probelor pe adâncimi care au fost mai mici de 100 μm, în toate 

cazurile. În consecință, stratul oxidat a putut fi îndepărtat complet printr-o simplă șlefuire 

mecanică (Popa, 2020). 
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2.4 Laminarea la rece 

Pentru laminarea la rece (LR), aplicată în scopul obținerii unei structuri texturate, s-a folosit 

un laminor DC Quarto, din dotarea Facultății de Inginerie de la Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați, prezentat în Fig.2.6. 

 

 

Fig. 2.6 Laminor experimental, DC Quarto, din dotarea Facultății de Inginerie de la Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați: (a) vedere laterală a cilindrilor, pe care a fost depus praf de cretă, 

pentru accentuarea frecării; (b) momentul apariției capătului liber al probei laminate;  

(c) avansarea probei laminate pe banda de ghidare 

 

Micrografiile optice caracteristice ale probelor de FeMnAlNi în stare laminată la rece au 

evidențiat existența unor diferențe între microstructurile celor trei probe, conform Fig.2.7. 

 

 

Fig. 2.7 Micrografii optice tipice, obținute după atac chimic cu CuSO4-H2O-C2H5OH-HCl, a 

probelor laminate la rece cu grade de deformare apropiate: (a) 86,3 % la Fe43,5Mn34Al15Ni7,5,  

(b) 80 % la Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 și (c) 77 % la Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Popa, 2020) 

 

Este evident că proba Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 laminată la rece prezintă o structură fibroasă în 

Fig.2.7(a). Această structură este mai puțin evidentă la probele Fe43,5Mn34Al16,5Ni6, din Fig.2.7(b) 

și Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 din Fig.2.7(c). În plus, din cauza cantității ridicate de fază ductilă γ-cfc, care 

a fost puternic deformată în timpul alungirii de la laminarea la rece, microstructura probei bogate 

în Ni nu prezintă limite de grăunți. 
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2.5 Tăierea prin electroeroziune 

Pentru a realiza diferite prelucrări sau încercări experimentale, lingourile sau respectiv 

semifabricatele trebuie să fie tăiate fără ca structura lor să fie afectată termic. Tăierea prin 

electroeroziune este procesul de prelucrare a materialelor conductoare electric prin utilizarea unor 

scântei controlate cu precizie care apar între un electrod (în cazul nostru un fir de molibden cu 

grosimea de 0,18 mm) și piesa de lucru în prezența unui fluid dielectric. Electrodul poate fi 

considerat instrumentul de tăiere. Pentru prelucrări, s-a utilizat o mașină de tăiere prin 

electroeroziune cu fir, model DEM 320 A, prezentată în Fig.2.10. 

 

Fig. 2.10 Mașina de tăiere prin electroeroziune model DEM 320 A  

2.6 Tratamentul termic 

Pentru toate tratamentele termice (TT), s-a folosit un cuptor electric de tratament termic de 

9 litri care atinge o temperatură maximă de 1300 ºC într-un interval de timp Tmax de 120 minute. 

În Fig.2.12 sunt prezentate detalii ale tehnologiei de tratament termic, sub forma cuptorului electric 

model NABERTHERM LT 9/13, a unei capsule de cuarț vidată, umplută parțial cu Ar, pentru 

tratament termic ciclic în atmosferă protectoare a unor probe de Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 și proba 

respectivă după tratament. 

Tratamentele termice aplicate celor două tipuri de probe au fost diferite, având scopuri 

distincte: (i) de obținere a creșterii anormale a grăunților și de durificare a matricei prin precipitare, 

în vederea obținerii comportamentului superelastic, la aliajele de tip FeMnAlNi, pasibile de a fi 
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utilizate la amortizoare antiseismice autocentrante și (ii) de creștere a frecării interne, de tip 

interfazic, prin controlul transformărilor martensitice induse termic (reversia martensitei în 

austenită) sau prin tensiune, la aliajele de tip FeMnSiCr, destinate amortizoarelor antiseismice 

histeretice.  

 

 

Fig. 2.12 Detalii ale tehnicii de tratament termic: (a) cuptor electric de tratament termic: 1 - Ușă 

liftată, 2 - Mâner, 3 - Glisorul de intrare a aerului pentru reglarea aerului curat, 4 - Camera 

termică, 5 - Placă ceramică detașabilă, 6 - Panou de reglare și control, 7 - Interfață USB;  

(b) capsulă de cuarț cu probă de Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 pentru tratament termic ciclic și (c) probă de 

Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 și nacela ei, după tratament termic ciclic 

 

Tratamentul termic al aliajelor FeMnAlNi a fost aplicat sub două variante, ca parte 

integrantă a prelucrărilor termomecanice ilustrate în Fig.2.13. 

Cele două variante diferă din punct de vedere al tratamentului termic ciclic, în timpul căruia 

temperatura trebuie să varieze cu aceeași viteză, 10 °C / min, atât la răcire cât și la încălzire, pentru 

a favoriza fenomenul de creștere anormală a grăunților (CAG).  

Prima variantă, din Fig.2.13(a) presupune cinci încălziri-răciri între temperatura camerei 

(TC) și 1200 °C , cu viteza de 10 °C/min, în timpul căreia ar trebui să se producă fenomenul de 

CAG, conform metodologiei utilizate pentru prima dată de Omori et al. (Omori, 2013a). Cea de-a 

doua variantă, propusă de către Vollmer et al. constă din pendulări mai strânse, între 900 și 1225 

°C  (Vollmer, 2019a), în jurul temperaturii solvus, care a fost evaluată la 1150 °C  (Vollmer, 

2019b). 
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Fig. 2.13 Variante de prelucrare termomecanică a probelor de FeMnAlNi: (a) cu cinci tratamente 

termice ciclice între 1200 °C  și TC (Popa, 2020); (b) cu trei tratamente termice ciclice între  

1225 °C și 900 °C  (Popa, 2019d) 

 

Tratamentul termic al aliajelor FeMnSiCr s-a aplicat la cinci grupuri de probe, care au 

fost încălzite la 1050 ºC și menținute pentru cinci perioade diferite de timp: 2h, 4h, 6h, 8h și 10h, 

înainte de a fi călite în apă, așa cum s-a schematizat în Fig.2.14 

 

Fig. 2.14 Schema pentru tratamentul termic de călire de punere în soluție pentru probele 

experimentale de 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m)  

 

Prin acest tratament de călire de punere în soluție s-a urmărit favorizarea frecării interne, 

de tip interfazic, prin controlul transformărilor martensitice induse termic sau prin tensiune. 

2.7 Pregătire metalografică 

Probele analizate în această lucrare au fost pregătite metalografic înaintea fiecărei etape de 

analiză structurală microscopică (optică sau electronică de baleiaj), prin șlefuirea, sub jet de apă, 
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cu diferite hârtii metalografice având granulații descrescătoare, pentru a putea fi observate mai 

ușor, la nivel microstructural, limitele dintre grăunții cristalini și diversele faze metalografice. În 

plus s-a urmărit obținerea unor suprafețe perfect plane, cu un luciu metalic care să permită 

observarea clară a suprafeței probelor.  

Șlefuirea probelor s-a realizat cu ajutorul echipamentelor din Fig.2.15.  

 

Fig. 2.15 Detalii experimentale ale tehnicii de pregătire mecanică a suprafeței probelor:  

(a) mașină de șlefuit-lustruit model MoPao 260E cu două platane, răcire și turație reglabilă 

electronic; (b) dispozitiv de șlefuire plană cu proba lipită cu adeziv pe suprafața cilindrică 

frontală a unui arbore din cadrul unui ajustaj cu joc minim nul; (c) exemplu de utilizare a 

dispozitivului 

 

Lustruirea probelor s-a realizat cu ajutorul unui disc textil montat pe aparatul de lustruit 

MoPao 260E, din Fig.2.15(a), folosindu-se ca agent de lustruire alumina de 0,3 µm. După procesul 

de lustruire, proba a fost curățată de impurități într-o baie ultrasonică, tip BANDELIN SONOREX 

RK31, cu alcool etilic.  

După procesul de lustruire, a urmat atacul chimic, care a avut ca scop punerea în evidență 

a constituenților structurali și a limitelor de grăunți cristalini. Această evidențiere s-a realizat prin 

atacarea suprafețelor lustruite cu reactivi chimici aleși în funcție de aliajul utilizat.  

2.8 Metode de analiză a structurii și proprietăților 

Structura unui metal depinde de mai multe variabile, cum ar fi: starea în care se află, 

compoziția chimică, de prelucrarea mecanică dar și de cea termică aplicată acestuia. Evidențierea 

structurii și a comportamentului materialului la diverse solicitări se face prin metode de analiză și 

testare care trebuie să fie rapide și precise.  

În cadrul lucrării de față s-au făcut analize prin metode: 

a. directe, reprezentate prin: a.1 - microanaliză chimică prin spectroscopie cu dispersie după 
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energie (EDS), a.2 - microscopie electronică de baleiaj (SEM), a.3 - microscopie 

electronică prin transmisie (TEM) și a.4 - difracție cu raze X (XRD); 

b. indirecte, reprezentate prin: b.1 - analiză termică (analiză calorimetrică diferențială cu 

baleiaj - DSC și analiză mecano-dinamică - DMA); 

c. metode auxiliare (încercarea la tracțiune). 

2.8.1 Analiza microscopică optică 

Microscopia optică este o tehnică de analiză structurală directă, prezentă în majoritatea 

laboratoarelor. În cazul corpurilor opace, cum ar fi aliajele, se utilizează varianta de microscopie 

optică cu reflexia luminii de către suprafața probei. În prezenta lucrare s-a utilizat un microscop 

optic OPTIKA XDS-3 MET, echipat cu cameră OPTIKAM 4083.B5 și programul OPTIKAM B5. 

Detaliile analizei structurale prin microscopie optică, aplicată în lucrarea de față, pot fi observate 

în Fig.2.16. 

 

Fig. 2.16 Aspecte ale analizei structurale prin microscopie optică: vedere de ansamblu a 

microscopului OPTIKA XDS-3 MET și detaliu al sistemului de reglare 

2.8.2 Analiza microscopică electronică de baleiaj  

Pentru a depăși limita tehnologică de 2000:1, a puterii de mărire a microscoapelor optice, 

au fost inventate microscoapele electronice cu o putere de mărire de până la 2 milioane de ori în 

cazul SEM (microscopie electronică de baleiaj) și 10-50 milioane de ori în cazul TEM 

(microscopia electronică prin transmisie).  

În această teză s-a utilizat analiza SEM (En.: scanning electron microscope) pentru a 

evidenția mai bine detaliile microstructurii martensitice. Micrografiile au fost obținute cu ajutorul 

unui microscop SEM-VEGA II LSH TESCAN dotat cu un detector EDX-QUANTAX QX2 

ROENTEC și detector EBSD, prezentat în Fig. 2.17. 
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Fig. 2.17 Aspecte ale analizei structurale prin microscopie electronică de baleiaj: vedere de 

ansamblu a microscopului electronic de baleiaj SEM-VEGA II LSH TESCAN și detaliu al 

modului de amplasare a celor două detectoare 

2.8.3 Analiza microscopică electronică prin transmisie (TEM) 

Pentru o evidențiere mai clară a precipitatelor de NiAl, din mostrele de material aflate în 

stare îmbătrânită, s-au pregătit probe speciale pentru microscopia TEM (En.: transmission electron 

microscopy). Fig.2.18 ilustrează modul de obținere și forma acestor probe. 

 

Fig. 2.18 Ilustrarea procesului de pregătire mecanică a probelor pentru TEM: (a) debitarea a 5 

probe dintr-o mostră; (b) selecția a trei probe cu compoziții chimice diferite; (c) depunerea unui 

adeziv cu priză rapidă pe suprafața frontală a unui cilindru; (d) plasarea celor trei probe în cu 

adeziv; (e) vedere de perspectivă a cilindrului de lucru cu cele trei probe fixate 

 

Probele după tratamentul termic de îmbătrânire (Îmb), conform Fig.2.13(b), au fost tăiate 

prin electroeroziune la diametrul de 3 mm, conform Fig.2.18(a). Au fost selectate trei probe 

diferite, conform Fig.2.18(b). Pe suprafața frontală a cilindrului special, prezentat în Fig.2.15, s-a 

depus un adeziv cu priză rapidă, ca în Fig.2.18(c). După depunerea celor trei probe, ansamblul 

arată ca în Fig.2.18(d). Scopul acestor acțiuni este fixarea probelor în vederea reducerii grosimii 

lor, până la 0,1 mm, cu păstrarea paralelismului între suprafețele lor frontale. Fig.2.18(e) prezintă 

o imagine a probelor fixate pe cilindru. În final, pentru a atinge starea de „transluciditate”, probele 

au fost subțiate suplimentar cu ajutorul unui fascicul de ioni focalizați (En.: focussed ion beam, 
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FIB). Observațiile propriu-zise au fost efectuate cu ajutorul unui microscop TEM, tip Philips CM 

20 cu o tensiune de accelerare de 200 kV, din dotarea Universității Kassel, din Germania. 

2.8.4 Analiza mecano-dinamică (DMA) 

Analiza mecano-dinamică (En.: dynamic mechanical analyser, DMA) este o tehnică ce 

înregistrează și caracterizează proprietățile mecano-dinamice ale unei probe în funcție de 

frecvență, tensiune, temperatură, mediu și timp.  

Experimentele urmăresc determinarea rigidității și a capacității de amortizare a 

materialului de analizat, caracteristici care sunt exprimate prin modulul de elasticitate, de 

înmagazinare și frecarea internă. Deoarece este aplicată o forță sinusoidală, se poate determina 

componentele de înmagazinare și de pierdere ale modulului de elasticitate, simbolizate E' și 

respectiv E”, precum și raportul acestora, tan d = E”/ E' care reprezintă frecarea internă. Fig.2.19 

prezintă o serie de aspecte reprezentative pentru studiile efectuate prin DMA. 

 

Fig. 2.19 Detalii experimentale ale investigațiilor efectuate prin DMA: (a) vedere generală;  

(b) schiță de principiu; (c) dispozitiv de încovoiere în trei puncte; (d) dispozitiv de încovoiere cu 

pârghie dublă (Bulbuc, 2019b) 

Teste DMA au fost realizate sub forma a două variante experimentale: 

1) prin scanare de temperatură, cu frecvențe multiple (1, 5, 10 și 20 Hz), cu amplitudine de 20 μm 

și temperatură variabilă între – 150 °C și 400 °C, cu o viteză de variație a temperaturii de 5 °C/min. 

2) baleiere de amplitudine, cu o frecvență constantă de 1 Hz, o temperatură constantă și un interval 

de amplitudine a deformație de la 0,1 la 20 μm împărțit în 21 de pași egali.  
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2.8.5 Analiza calorimetrică diferențială cu baleiaj (DSC) 

Analiză calorimetrică diferențială cu baleiaj (DSC) se bazează pe o tehnică în care diferența 

de energie dintre un material de referință și proba de analizat este măsurată ca o funcție de timp și 

temperatură. Din acest motiv, aparatul folosește două creuzete, unul conținând proba iar celălalt 

fiind gol, cu rol de referință. Pentru analiza DSC la temperaturi de până la 600 ºC, s-a folosit 

calorimetrul NETZSCH model DSC 200 F3 Maia. Datele obținute sunt preluate de la calorimetru 

de o placă de achiziție și analizate cu ajutorul programului PROTEUS cu care vine echipat 

dispozitivul. Detalii ale experimentelor efectuate prin DSC sunt prezentate în Fig.2.20. 

 

Fig. 2.20 Detalii experimentale ale investigațiilor efectuate prin DSC: (a) schemă de principiu 

vedere generală; (b) vedere de sus a incintei aparatului și a celor două creuzete (Lohan, 2020) 

 

Testele de analiză DSC la temperaturi mai ridicate s-au realizat utilizând un echipament 

Setaram Labsys, pe fragmente tăiate din fiecare probă tratată până la 1050 ºC cu o viteza de 10 

K/min. 

2.8.6 Difracția de raze X 

Difracția de raze X este una dintre cele mai utilizate metode de investigare deoarece este o 

tehnică nedistructivă pentru analiza calitativă și cantitativă a compușilor în fază solidă cristalină. 

În principiu, difracția de rază X este obținută ca „reflexie” a radiației monocromatice emise de un 

tub de raze X cu lungimea de undă λ care este incident pe planurile cu unghi θ, și care este difractată 

pe planele cristalografice din structura probei de analizat, fiind înregistrată de un detector. Atunci 

când proba este rotită cu un unghi θ, detectorul se rotește cu 2θ, realizându-se în permanență un 

unghi de incidență egal cu unghiul de reflexie (Aluas, 2012). Analiza de fază (analiza calitativă) 

se poate realiza prin compararea difractogramei obținute prin difracția razelor X de către probă cu 

modele cristalografice standard, din bazele de date. 

Componența structurală a probelor analizate a fost evaluată prin difracție cu raze X (XRD) 

folosind un difractometru Expert PRO MPD cu radiații cu Cu Kα. Difractogramele XRD au fost 
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înregistrate pe o regiune semnificativă 2θ = 40-100° pe care s-au făcut identificările maximelor 

XRD ale fazelor caracteristice pentru sistemele de aliaje pe bază de FeMn: γ-cfc, ε-hc și α′-cvc. 

(Bujoreanu, 2008b).  

2.8.7 Încercarea la tracțiune 

Pentru testele de încercare la tracțiune a fost utilizată o mașină de tracțiune de tip 

INSTRON 3382. Epruvetele au fost decupate prin tăiere cu fir cu electroeroziune, probele având 

porțiunile calibrate cu dimensiunile 20 × 4 mm, notate OPM sau 3 × 2 mm, notate opm. În ambele 

cazuri, grosimea probelor a fost în jur de 1 mm. 

 

Fig. 2.21 Epruvete rectangulare pregătite pentru tracțiune: a)desen și cote; b)probele și 

materialul din care au fost debitate prin electroeroziune 

 

Prin solicitarea la tracțiune s-a urmărit evidențierea comportamentului materialului până la 

stadiul de rupere și a proprietăților de amortizare prin disiparea energiei în urma aplicării unor 

cicluri de încărcare-descărcare care au favorizat transformarea martensitică indusă prin tensiune. 

Detaliile modului de determinare a frecării interne statice pe baza curbelor de încărcare-descărcare 

la tracțiune s-au prezentat în secțiunea 1.5 și Fig.1.7. 

2.8.8 Microduritatea mHV 

Testele de microduritate au fost realizate prin metoda Vickers și a fost utilizat un dispozitiv 

de tip HVT-1000, prezentat în Fig. 2.22 . 
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Fig. 2.22 Detalii experimentale ale măsurătorilor de microduritate: (a) vedere de ansamblu;  

(b) vizualizarea urmei de duritate pe ecranul aparatului; (c) detaliu al dispozitivului de măsurare 

a urmei 

 

Probele au fost pregătite inițial prin planare, șlefuire sub jet de apă, pentru a putea fi 

observate mai bine la microscopul de măsurare. Prin încercările de microduritate s-a urmărit 

conturarea unei imagina mai complete a rolului tratamentelor termomecanice asupra influențării 

proprietăților mecanice. S-au efectuat încercări de micro-duritate mHV100, med, iar pentru fiecare 

caz, s-au efectuat câte șapte determinări ale durității, fiind înlăturate valorile extreme.  

2.9 Amortizorul antiseismic experimental 

Scopul realizării acestui amortizor antiseismic experimental este să demonstreze, la nivel 

de laborator, fezabilitatea unui concept constructiv original, necesar protejării integrității clădirilor 

în cazul unui cutremur de mare amplitudine, la un preț relativ scăzut, obținut prin fructificarea 

înaltei capacități de amortizare a vibrațiilor de către elementele active, din AMF pe bază de FeMn 

experimentale, cu performanțe îmbunătățite.  

Demonstratorul experimental a pornit de la conceptul prezentat de către Dolce et al. (Dolce, 

2000). Conform acestuia, atât solicitările de comprimare cât și cele de întindere, aplicate la 

capetele frontale a doi cilindri concentrici, se transformă în solicitări de tracțiune în elementele 

care leagă cele două capete a două tije perpendiculare pe axa cilindrilor, care trec prin perechi de 

canale practicate prin aceștia.  

Conform modelului inițial, ilustrat în Fig.2.23(a), elementele de legătură erau sârme din 
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AMF. Originalitatea amortizorului experimental, dezvoltat în această lucrare, constă din utilizarea 

unor elemente executive/active cu geometrie plată. Având secțiuni mai mari, aceste elemente vor 

putea suporta solicitări mai importante. În plus, prin suprapunerea mai multor elemente active 

plate, există posibilitatea multiplicării rezistenței amortizorului. Încercările s-au efectuat cu 

ajutorul unei masini INSTRON 8801, dotat cu un controler digital 8800MT care oferă control 

complet al sistemului. De asemenea, permite accesul la software de testare WaveMatrix 2 

Dynamic, Bluehill Universal pentru teste statice axiale și alte aplicații software specifice, cum ar 

fi pachetul Low Cycle Fatigue or Fracture Mechanics. 

 

Fig. 2.23 Descrierea demonstratorului experimental antiseismic, optimizat și testat:  

(a) comportamentul idealizat al sârmelor din AMF NiTi (partea superioară) și schema de 

funcționare completă a dispozitivului, inclusiv cele două grupuri funcționale, ambele realizate din 

sârme de AMF NiTi (Dolce, 2000); (b) prototipul amortizorului experimental care folosește probe 

plate în loc de fire; (c) elementele active înainte (stânga) și după (dreapta) testul dinamic   

 

După simularea funcționării elementelor active, pe baza rezultatelor încercărilor la 

tracțiune statică și a testelor la încovoiere dinamică, s-a procedat la validarea tehnologiei 

experimentale în condiții de laborator. În acest sens, au fost selectate perechi de probe obținute din 

AMF pe bază de Fe-Mn care au dat cele mai bune rezultate, din punct de vedere al capacității de 

amortizare a vibrațiilor. 
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CAPITOLUL III. CONTRIBUȚII LA ANALIZA STRUCTURII ȘI 

PROPRIETĂȚILOR ALIAJELOR EXPERIMENTALE PE BAZĂ DE FeMn 

3.1 Structura și proprietățile aliajelor FeMnAlNi 

3.1.1 Evoluția structurii cu compoziția chimică 

Efectele compoziției chimice asupra structurilor obținute după primele trei etape de 

prelucrare (LC-laminare la cald, R-recoacere și LR-laminare la rece) sunt prezentate în 

micrografiile optice din Fig. 3.1. 

 

Fig. 3.1 Micrografii OM după primele trei etape de prelucrare  (Popa, 2019d) 

 

În Fig. 3.3 se poate observa că atât în stare LC cât și R, contaminarea cu oxigen este 

observată doar la marginea probelor, nedepășind 100 μm în adâncime. Prin urmare, prin simplă 

șlefuire mecanică, pe o adâncime de 0,1 mm pe ambele suprafețe frontale ale probelor, stratul de 

oxid a fost îndepărtat. 

 

Fig. 3.3 Scanări în linie SEM-EDS la probele în stare laminată la cald: (a) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6; 

(b) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 și (c) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 și în stare recoaptă: (d) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6;  

(e) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 și (f) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Apostol, 2019) 
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În starea R, principalele rezultate ale analizei microstructurale sunt rezumate în Fig. 3.4.  

 

Fig. 3.4 Analiza microstructurală a probelor în stare R: (a) micrografia OM a probei 

Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 care arată o tendință de aliniere a grăunților alungiți; (b) grăunți dezordonați 

la proba Fe43,5Mn34Al16,5Ni6; (c) grăunți dezordonați la proba Fe43,5Mn34Al13,5Ni9  (Popa, 2019c) 

 

Rezultatele analizei microstructurale efectuate prin observații OM pe probele în stare LR 

sunt prezentate în Fig. 3.5. După LR, tendința formării fibrajului este ușor de observat chiar și la 

puteri de mărire reduse.  

 

Fig. 3.5 Analiza microstructurală a probelor în stare LR: (a) micrografia OM a probei 

Fe43,5Mn34Al15Ni7,5; (b) la Fe43,5Mn34Al16,5Ni6; (c) la Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Popa, 2019c) 

 

În Fig. 3.6 se pot observa mult mai bine particularitățile microstructurale reprezentative ale 

celor trei aliaje studiate, în stare LR, cu ajutorul micrografiilor OM completate cu detalii conținând 

aspecte structurale caracteristice. 
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Fig. 3.6 Micrografii tipice OM cu detalii ale structurii probelor în stare laminată la rece:  

(a) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6; (b) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 și (c) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Apostol, 2019) 

3.1.2 Structura și proprietățile aliajelor FeMnAlNi prelucrate după 

varianta 1 de tratament termomecanic  

După aplicarea primei variante de tratament termomecanic, conform Fig.2.13(a), probele 

FeMnAlNi au prezentat tendințe diferite de creștere a grăunților, ilustrate în Fig. 3.7. 

 

Fig. 3.7 Micrografii OM care ilustrează diferite tendințe de variație a dimensiunilor grăunților la 

probele în stare TTC, atacate chimic cu Nital 7%: (a) aspect general și (b) detaliu al grăunților α 

negri cu creștere limitată la Fe43,5Mn34Al15Ni7,5; (c) aspect general și (d) detaliu cu tendința 

marcată de creștere la Fe43,5Mn34Al16,5Ni6; (e) aspect general și (f) detaliu cu grăunții albi de 

austenită cu o dimensiune medie de 20 μm la Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Popa, 2019c) 
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După prelucrarea termomecanică completă, probele au ajuns în stările călite prin punere în 

soluție și îmbătrânite (CPS-Îmb), varianta TT2 din Fig.2.13(a). Probele Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 în 

starea CPS-Îmb au prezentat cea mai mare creștere a grăunților, chiar dacă limitele triple de grăunți 

sunt încă vizibile. Rezultatele măsurătorilor au arătat că ariile grăunților cristalini au variat între 

0,02 și 0,09 mm2, în timp ce mărimea medie a grăunților a fost de 0,42 mm. În anumite zone a fost 

observată structura oligocristalină, așa cum este ilustrat în Fig. 3.8. 

 

 

Fig. 3.8 Micrografie OM a probei Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 în stare CPS-Îmb, prezentând structura 

oligocristalină în partea stângă, (atacată chimic cu Nital 4%) (Popa, 2019c) 

 

În starea TT1, s-a aplicat un tratament termic ciclic (TTC) între 1200 °C și temperatura 

camerei (TC) pentru a obține creșterea anormală a grăunților (CAG). Cu toate acestea, după cum 

se poate observa în Fig. 3.9, o microstructură neobișnuită constând din două faze diferite, se 

dezvoltă în toate cele trei sisteme de aliaje. 

 

 

Fig. 3.9 Imagini OM care prezintă diferite morfologii ale grăunților pentru probele în stare TT1: 

(a) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5, (b) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6, (c) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9  (Popa, 2020) 
 

Măsurătorile EBSD cu figuri inversate de poli (En.: inverse pole figures, IPF) rezumate în 

Fig. 3.10 au arătat că grăunții globulari prezintă o structură cristalină cfc. În plus, proba 

Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 prezintă câteva macle în interiorul fazei secundare (Fig. 3.10c).  
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Fig.3.10 Micrografii EBSD ale probelor în stare TT2: (a) structura IPF în orientare transversală 

și (b) distribuția fazelor cu calitate de imagine suprapusă pentru Fe43,5Mn34Al15Ni7,5; (c) structura 

IPF în orientare transversală și (d) distribuția fazelor cu calitate de imagine suprapusă pentru 

Fe43,5Mn34Al16,5Ni6; (e) structura IPF în orientare transversală și (f) distribuția fazelor cu calitate 

de imagine suprapusă pentru Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Popa, 2020) 

 

Deoarece formarea unei faze secundare cfc globulare, în timpul CAG, nu a mai fost 

niciodată raportată în literatura de specialitate dedicată studiului  FeMnAlNi, s-a aplicat un 

tratament termic suplimentar la 1200 °C timp de 1 oră, în cadrul variantei TT2 din Fig.2.13(a), 

pentru a dizolva această fază indezirabilă. 

Măsurătorile EBSD din Fig. 3.10 arată că la compoziția clasică și compoziția bogată în Ni, 

în stare TT2, sunt prezente doar mici modificări microstructurale, comparativ cu starea TT1 

prezentată în Fig. 3.9. 

Deoarece tratamentele termice efectuate nu au condus la modificări semnificative în ceea 

ce privește dimensiunea relativă a grăunților, doar cele trei stări inițiale (LC, R și LR) au fost 

caracterizate în ceea ce privește proprietățile de tracțiune.  

Aceste teste au fost efectuate până la rupere pentru a evalua impactul diferitelor etape de 

prelucrare asupra prelucrabilității celor trei aliaje. Curbele reprezentative de tensiune-deformație 

sunt prezentate în Fig. 3.11 pentru toate cele trei sisteme de aliaje aflate în stare LC, R și LR.  
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Fig. 3.11 Curbele tensiune-deformație pentru probele în stare laminate la cald (LC), recoapte (R) 

și laminate la rece (LR): (a) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5, (b) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6, (c) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 

(Popa 2020) 

 

Curbele reprezentative de rupere la tracțiune pe probele opm, cu geometria precizată în 

Fig.2.21, pentru aliajele studiate sunt prezentate în Fig. 3.12. 

 

Fig. 3.12 Curbele de rupere la tracțiune ale probelor opm cu compozițiile chimice 

Fe43,5Mn34Al16,5Ni6; Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 și Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 în diferite stadii de prelucrare:  

(a) laminat la cald (LC); (b) recopt (R); (c) laminat la rece (LR) (Popa, 2019c) 
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Se remarcă faptul că probele în stare R, în Fig. 3.12(a), au prezentat o înmuiere și gâtuire 

evidentă, comparativ cu starea LC. Pe de altă parte, la probele OPM (a se vedea Fig.2.21) în stare 

LR, substituția Al cu Ni a accentuat gâtuirea, așa cum se vede în Fig. 3.13.  

 

Fig. 3.13 Efectele substituirii Al cu Ni asupra curbelor de rupere ale probelor OPM 

Fe43,5Mn34Al15±xNi7,5∓x în stare LR (Popa, 2019c) 

 

Înlocuirea Al cu Ni a determinat o îmbunătățire limitată a ductilității la opm și a gâtuirii la 

OPM. Practic, numai probele opm de Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 în stare R au prezentat un răspuns SE în 

cel de-al doilea ciclu, după cum se poate observa în Fig. 3.14(a) dar εSE = 3,19% care este mai 

puțin decât jumătate din valoarea εrec (6,48%). 

Curbele de încărcare-descărcare înregistrate cu cele trei tipuri de probe LR, până la 

deformarea maximă de 4%, sunt rezumate în Fig. 3.15. 

 

Fig. 3.15 Curbele de încărcare-descărcare la tracțiune înregistrate în timpul ciclărilor mecanice 

ale probele în stare laminat la rece (LR) cu compoziții chimice diferite: (a) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6; 

(b) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 și (c) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Apostol, 2019) 
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Evoluția micro-durității medii (determinată ca o medie a cinci măsurători efectuate sub o 

sarcină de 100 g, mHV100, med) în primele trei etape de prelucrare este rezumată în Tabelul 3.3. 

 

Tabelul 3.3 Valorile medii ale micro-durității pentru cele cinci stări de prelucrare, LC, R, LR, 

TT1 cu cinci tratamente termice ciclice și TT2 cu călire de punere în soluție + îmbătrânire 

(mHV100, med) (Popa, 2020) 

Aliaj LC R LR TT1 TT2 

Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 387 234 399 352 339 

Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 332 195 395 178 175 

Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 241 233 350 164 153 

3.1.3 Structura și proprietățile aliajelor FeMnAlNi prelucrate după 

varianta 2 de tratament termomecanic 

Pentru a obține o creștere anormală a găunților mai evidentă, tratamentul termomecanic a 

fost reluat după schema din Fig.2.13(b). Noua variantă de tratament termomecanic a înlocuit 

normalizarea de la 1200 °C, repetată de cinci ori, cu un tratament termic ciclic (TTC), aplicat între 

1225 °C / 30 min și 900 °C / 15 min cu viteze de răcire și de încălzire de 10 °C / min. În plus, după 

menținerea finală (1225 °C / 1 h) călirea se face în apă încălzită la 80 °C, pentru a evita fisurarea 

probelor (Vollmer, 2017b). Particularitatea acestei variante de tratament termomecanic constă din 

sigilarea probei într-o capsulă vidată de cuarț și parțial umplută cu Ar, conform Fig.2.12(b).  

După aplicarea tratamentului termic ciclic, a apărut o creștere anormală a grăunților, așa 

cum se poate observa în Fig. 3.17. Fig. 3.17(a) arată că proba Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 a dezvoltat o 

structură oligocristalină după TTC, deoarece sunt vizibili doar trei grăunți de-a lungul suprafeței 

probei.  

 

Fig. 3.17 Limite de grăunte observate, după TTC, la probele de tracțiune cu compoziții chimice 

diferite: (a) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6; (b) Fe43,5Mn34Al15Ni7,5; (c) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Popa, 2019d) 
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Media dimensiunilor maxime ale grăunților G2 și G3 au fost de aproximativ 9 mm. În mod 

surprinzător, la probele „clasice” Fe43,5Mn34Al15Ni7,5, TTC a generat treisprezece grăunți cu 

dimensiuni variabile între 0,2 și 12 mm, așa cum se poate observa în Fig. 3.17(b). Proba cu cel mai 

ridicat grad de oligocristalinitate, după TTC, a fost fără îndoială Fe43,5Mn34Al13,5Ni9, care a 

dezvoltat doar doi grăunți, conform Fig. 3.17(c). În acest caz, cei mai mari grăunți depășesc 19 

mm în lungime. 

Cu ajutorul micrografiilor TEM s-a urmărit evidențierea precipitatelor de NiAl, formate 

după îmbătrânire (Îmb). O astfel de formațiune a fost detectată în câmp luminos, după cum se 

poate observa în Fig. 3.18(a). Formațiunea are o lungime estimată de 780-790 nm și o lățime de 

70-80 nm. Imaginea în câmp întunecat, din Fig.3.18(b), sugerează prezența unui relief negativ, 

formațiunea fiind situată sub nivelul general al matricei. 

 

Fig. 3.18 Micrografii TEM înregistrate pe proba Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 după îmbătrânire, prezentând 

un precipitat: (a) în câmp luminos și (b) în câmp întunecat 

 

 

Fig. 3.19 Micrografii TEM înregistrate prin difracție pe zonă selectată (SAD) pe proba 

Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 după îmbătrânire, prezentând un precipitat: (a) aspect general; (b) detaliu pe 

zona precipitatului; (c) imagine obținută prin reorientarea probei 
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Pentru verificarea coerenței, cu matricea, a formațiunii observate în Fig.3.18, s-au 

înregistrat imagini de difracție pe zonă selectată (En.: selected area diffraction, SAD). Rezultatele 

sunt prezentate în Fig.3.19. Se observă că, atât spoturile mari, corespunzătoare matricei, cât și cele 

mici, corespunzătoare precipitatelor, sunt coliniare, ceea ce indică faptul că precipitatele sunt 

coerente cu matricea (Bujoreanu, 2010). 

Cu ajutorul difracției de raze X s-au analizat probele Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 în stările TTC și 

Îmb. Rezultatele sunt centralizate în Fig. 3.20. 

 

Fig.3.20 Difractograme XRD înregistrate pe probele Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 aflate în stările tratată 

termic ciclic (TTC) și îmbătrânită (Îmb), utilizând radiația CuKα. 

 

Așadar, călirea în apă la 80 °C, de la finalul tratamentul termic ciclic, după menținerea de 

1 oră la 1225 °C, conform Fig.2.13(b), a dus la obținerea martensitei ε - hc, indusă termic.  

Rezultatele măsurătorilor de microduritate (mHV) sunt prezentate în Fig. 3.21, pentru 

primele trei etape de prelucrare, și anume: laminat la cald, recopt și laminat la rece.  

 

Fig. 3.21 Valorile mHV care ilustrează efectele substituției ± 1,5% Al cu Ni, în timpul celor cinci 

etape de prelucrare (Popa, 2019d) 

 

Fig. 3.22 prezintă variațiile tensiune-deformație, în timpul ciclării mecanice, ale probelor 

care în zona calibrată au dezvoltat structură oligocristalină după tratamentul termic ciclic, din 

cadrul variantei II de tratament termomecanic.  
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Fig. 3.22 Rezultatele ciclării mecanice ale probelor care au dezvoltat structuri oligocristaline  

de-a lungul zonelor de calibrare, după tratamentul termic ciclic: (a) Fe43,5Mn34Al16,5Ni6;  

(b) Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 (Popa, 2019d) 

 

Rezultatele obținute la încălzirea probelor de Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 aflate în stările laminată 

la cald (LC) și tratată termic ciclic (TTC) sunt prezentate în Fig.3.23.  

 

Fig. 3.23 Termograme DMA ale probelor Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 în stările laminat la cald și tratat 

termic ciclic, înregistrate la încălzire  

 

Se observă că valoarea maximă a frecării interne a fost de 0,055 și s-a obținut la proba 

tratată termic ciclic care prezintă cea mai mare amortizare în stare martensitică.  

Pentru o evaluare mai completă a capacității de amortizare a vibrațiilor de către probele de 

aliaj FeMnAlNi, s-au efectuat baleiaje de amplitudine, la temperatura camerei, considerându-se că 

această situație este mult mai apropiată de condițiile întâlnite în timpul seismelor.  

Variațiile frecării interne în timpul a cinci cicluri de baleiaj de amplitudine la temperatura 

camerei, aplicate probei Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 aflată în starea tratată termic ciclic sunt prezentate în 

Fig.3.24. 
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Fig. 3.24 Termograme DMA ale unei probe de Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 în starea tratată termic ciclic, 

ilustrând variațiile frecării interne în funcție de amplitudine, înregistrate prin baleiaj de 

amplitudine la temperatura camerei 

 

Valoarea maximă, a frecării interne, este în jur de 0,055, ca și în cazul scanării de 

temperatură. Aceste tendințe de scădere ale frecării interne, precum și valorile relativ reduse ale 

acesteia, nu îndreptățesc utilizarea aliajelor FeMnAlNi pentru construcție elementelor disipatoare 

ale amortizoarele antiseismice pasive. 

3.2 Structura și proprietățile aliajelor FeMnSiCr 

Tratamentul termic aplicat probelor din AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m), conform Fig. 

2.14, a urmărit amplificarea frecării interne de tip interfazic, prin favorizarea transformărilor 

martensitice induse termic sau prin tensiune. 

Astfel, variația frecării interne (tan d) în funcție de temperatură, relevă prezența a două 

maxime de frecare internă, după cum se poate observa în Fig. 3.25. 

În conformitate cu studiile DMA efectuate pe AMF pe bază de FeMnSi, primul maxim al 

frecării interne, cu o intensitatea mai redusă, poate fi asociat cu transformarea antiferomagnetic-

paramagnetic, produsă la temperatura Neel (TN) în timp ce cel de-al doilea poate corespunde 

transformării martensitice inverse (Pricop, 2018). Temperatura acestui maxim al frecării interne 

se notează în general deoarece A50
ε corespunde cu transformarea a 50 % din martensita ε - hc în 

austenită (Pricop, 2020). 

În fiecare dintre cele patru termograme, din Fig.3.25, se observată o creștere monotonă a 

valorilor tan d odată cu creșterea frecvenței. Astfel, primul maxim a înregistrat o creștere totală de 

283%, de la 0,012 la 0,034, iar cel de-al doilea o creștere de 215%, de la 0,02 la 0,043. 
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Temperaturile celor două maxime au crescut odată cu frecvența, cu excepția unei mici fluctuații, 

de până la 15 grad., observată la temperatura primului maxim când frecvența a crescut de la 1 Hz 

la 5 Hz și la al doilea maxim la schimbarea frecvenței de la 5 la 10 Hz. 

 

Fig. 3.25 Variația frecării interne (tan d) înregistrată în timpul încălzirii unei probe 61Fe-28Mn-

6Si-5Cr (%m) laminate la cald, folosind patru frecvențe de deformare dinamică diferite: 1, 5, 10 

și 20 Hz (Popa, 2017a) 

  

Influența timpului de menținere în tratamentul termic de călire de punere în soluție, asupra 

variațiilor amplitudinii de deformație a valorilor medii ale E' și tan d, au fost discutate separat, 

pentru fiecare dintre cele trei frecvențe aplicate. Fig. 3.35 prezintă rezultatele pentru 1 Hz. 

 

Fig. 3.35 Termogramele baleiajului de amplitudine DMA înregistrate la frecvența de 1 Hz, 

prezentând variațiile cu amplitudinea de deformație ale valorilor medii ale (a) modulului de 

înmagazinare și (b) frecării interne (Popa, 2019a) 

 

Se observă că probele tratate termic și menținute timp de 2 și 4 ore, sunt mai puțin sensibile 

la creșterea amplitudinii de deformare decât, de exemplu, cele menținute timp de 6 și 8 ore. Astfel, 

în Fig. 3.35(a), după menținere timp de 2 și 4 ore, modulul de înmagazinare a crescut cu mai puțin 

de 5 GPa / 0,07 % în timp ce, după menținere timp de 8 ore, E' a crescut cu 45 GPa / 0,07 %, adică 

de nouă ori mai mult. Pe de altă parte, Fig. 3.35(b) arată că frecarea internă este doar ușor 

influențată de creșterea amplitudinii de deformare, pentru toate probele studiate.  
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Pentru a demonstra producerea reacțiilor de precipitare, în timpul încălzirii probelor de 

FeMnSiCr, s-au efectuat experimente prin calorimetrie diferențială de baleiaj (DSC). Rezultatele 

au fost grupate separat prin termogramele reprezentative înregistrate în timpul încălzirii și 

menținerii Fig.3.36. 

 

Fig. 3.36 Diagramele DSC ale probelor tratate termic și călite prin punere în soluție, înregistrate 

în timpul: (a) încălzirii la 1050 °C; (b) menținerea timp de 10 ore la 1050 °C (Popa,2019a) 

 

În Fig. 3.36(a), probele tratate termic și menținute timp de 8 și 10 ore prezintă câte un 

maxim exoterm, situat în jurul valorii de 500 °C (marcat cu o elipsă portocalie) și minime 

endoterme evidente (marcate cu dreptunghiuri pe fiecare diagramă). Primele pot fi atribuite unui 

fenomen de precipitare (Bujoreanu, 2009), în timp ce cele din urmă corespund liniei solvus (Zla, 

2012). Deoarece variația fluxului de căldură, în timpul reversiei martensitei în austenită, este prea 

mică la AMF-urile pe bază de FeMnSi, nu poate fi observat pe DSC (Kajiwara, 1999). 

Influența timpului de menținere și al frecvenței de baleiaj de amplitudine asupra valorilor 

medii ale frecării interne, calculate pentru întregul interval de amplitudine a deformării, între 0,01 

și 0,08 %, sunt prezentate în Fig. 3.37. 

 

Fig. 3.37 Influența timpului de menținere și a frecvenței de baleiaj de amplitudine, asupra 

valorilor medii calculate ale frecării interne pentru amplitudini ale deformațiilor de 0,01 – 0,08 

% (Popa, 2019a) 



Capitolul 3 – Contribuții la analiza structurii și proprietăților aliajelor experimentale pe bază de FeMn 

 

45 

Fig. 3.37 arată că, din punctul de vedere al valorilor medii ale frecării interne, frecvența de 

baleiaj de amplitudine a avut efecte diferite asupra probelor tratate termic și menținute timp de 2 

și 4 ore, pe de o parte, și asupra celor menținute timp de 6, 8 și 10 ore, pe de altă parte. La primul, 

tan d a crescut semnificativ cu frecvența, în timp ce, la cel de-al doilea, a scăzut ușor. Aceste 

rezultate sugerează că, la probele menținute timp de 2 și 4 ore, absența precipitatelor a permis 

mobilitatea ridicată a interfețelor, pe când la probele menținute 6 sau 8 ore prezența precipitatelor 

a contribuit la scăderea frecării interne. 

Pentru a discuta efectele tratamentului termic și ale timpului de menținere asupra reacției 

dinamice a probelor tratate termic și călite prin punere în soluție, diagramele de baleiaj de 

amplitudine efectuate prin analiză mecano-dinamică prin baleiaj de amplitudine, folosind un 

dispozitiv de prindere a probelor cu încovoiere în trei puncte, ilustrează variațiile frecării interne 

cu amplitudinea deformației, înregistrate la frecvența de 1 Hz, și care au fost rezumate în Fig. 3.39. 

 

Fig. 3.39 Diagrame DMA de baleiaj de amplitudine cu încovoiere în trei puncte care ilustrează 

variația valorilor medii ale frecării interne (tan d) cu deformația pentru probele tratate termic și 

menținute diferite perioade de timp (Popa, 2021) 

 

Se observă că frecarea internă (tan d) este influențată doar puțin de creșterea amplitudinii 

de deformare pentru toate probele. În plus, probele tratate termic și menținute timp de 2 și 4 ore 

au dezvoltat cele mai mari valori ale tan d.  

O altă observație importantă este că probele care au fost menținute timp de 6, 8 și 10 ore 

au valori foarte scăzute ale frecării interne, de obicei mai mici de 0,01. Este evident că tratamentul 

termic cu menținere timp de 2 și 4 ore a produs modificări structurale diferite, comparativ cu cele 

menținute timp 6, 8 și 10 ore. Rezultă că tratamentul termic cu menținere timp de 2 și 4 ore a 

provocat microstructuri lipsite de precipitate, care permit mobilitatea ridicată a interfețelor, în timp 

ce celelalte două probe au prezentat reacții de precipitare.  

Aceste rezultate, împreună cu tendința de creștere a frecării interne odată cu amplitudinea 
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de deformație dinamică, au recomandat utilizarea probelor de FeMnSiCr, tratate termic cu 

menținere 2 ore la 1050 °C, pentru următoarele experimente. 

Pentru a identifica particularitățile structurale ale acestor probe, au fost înregistrate 

difractogramele de raze X. Difractogramele de raze X cumulate, ale celor cincisprezece probe 

studiate, sunt prezentate în Fig.3.41. Este evident că numai structura probelor care au fost tratate 

termic și călite prin punere în soluție cu timp de menținere de 2 ore conține martensită ε – hc. 

 

 

Fig. 3.41 Difractogramele de raze X ale AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr tratate termic și menținute 

între 2 și 10 ore, la 1050 °C și supuse la cinci cicluri de baleieri a amplitudinii, la frecvențe 

diferite: (a) 1 Hz, (b) 5 Hz, (c) 10 Hz (Popa, 2018) 

 

Mobilitatea ridicată a interfețelor martensitei ε - hc determină valori medii ridicate ale 

frecării interne, după cum au raportat Chung et al. (Chung, 1996). Morfologia tipică a martensitei 

ε - hc este prezentată cu ajutorul micrografiilor SEM din Fig. 3.43. 

 

Fig. 3.43 - Micrografii SEM ale probelor AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m) tratate termic la  

1050 °C și menținute timp de 2 ore: (a) aspect general; (b) detaliu al plăcilor de martensită ε - hc 

cu morfologie triunghiulară (Popa, 2021) 



Capitolul 4 – Testarea amortizorului antiseismic experimental 

 

47 

CAPITOLUL IV. TESTAREA AMORTIZORULUI ANTISEISMIC 

EXPERIMENTAL 

Funcționarea amortizorului antiseismic experimental, descris la subcapitolul 2.9, a fost mai 

întâi simulată cu ajutorul unui model matematic generat cu ajutorul soft-ului ANSYS. Elementele 

constructiv-funcționale principale sunt prezentate în Fig.4.1. 

 

Fig.4.1 Model matematic al amortizorului antiseismic experimental: (a) ansamblu general;  

(b) detaliu al modului de fixare a probelor; (c) detaliu al modului de asamblare 

 

Se poate constata că cele două tije care străbat ambele tuburi concentrice, prin canalele 

alungite practicate pe generatoarele acestora, permit fixarea simultană a mai multor perechi de 

probe, cu geometrie de tip OPM. După cum sunt ilustrate tijele, se poate observa prezența unui 

filet exterior, pe care vor înșuruba piulițe menite să fixele ferm probele. 

Funcționarea propriu-zisă a amortizorului este simulată în Fig.4.2.  

În fig.4.2(a) este prezentată o vedere cinematică laterală care modelează transferul sarcinii, 

către tije, de la canalele tubului interior la cele ale tubului exterior, în așa fel încât probele OPM 

să fie solicitate la tracțiune, atât la alungirea cât și la comprimarea ansamblului amortizorului. 

În Fig.4.2(b) este prezentată o vedere de ansamblu care permite observarea nivelului și 

tipului tensiunilor generate de către elementele active. La acest nivel, solicitarea porțiunii calibrate 

a epruvetelor se poate considera constantă. 
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Fig.4.2 Simularea funcționării amortizorului antiseismic experimental: (a) vedere cinematică 

laterală; (b) vedere de ansamblu pentru observarea nivelului și tipului tensiunilor generate de 

către elementele active 

 

La nivel mai detaliat, se observă variația tensiunilor, în special la capetele porțiunii 

calibrate. Astfel, Fig.4.3 prezintă distribuția tensiunilor la comprimarea dispozitivului. 

 

Fig.4.3 Distribuția tensiunilor la solicitarea de compresiune a dispozitivului 

 

Se poate constata că, din cauza contactului probelor cu tijele filetate, tensiunile ating cele 

mai mari niveluri în regiunea de racordare a umerilor epruvetelor.  

O situație asemănătoare se poate observa și la alungirea dispozitivului, conform Fig.4.4. 
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Fig.4.4 Distribuția tensiunilor la solicitarea de întindere a dispozitivului 

 

În acest caz, se poate observa că tensiunile maxime dezvoltate în zonele de racordare a 

umerilor epruvetelor sunt mai reduse.  

Modul de funcționare a amortizorului, cu o pereche de probe fixate prin piulițe în interiorul 

tijelor filetate, poate fi urmărit în Fig.4.5, unde au fost marcate, prin săgeți galbene, sensurile de 

alungire a epruvetelor și printr-o săgeată roșie deplasarea tubului interior, odată cu traversa 

inferioară. 

 
Fig.4.5 Ilustrarea modului de funcționare a amortizorului antiseismic experimental: (a) stare 

inițială; (b) încărcarea la întindere a dispozitivului, unde săgețile galbene indică alungirea părții 

de jos a probelor; (c) descărcarea din timpul solicitării la întindere; (d) încărcarea prin 

compresiune a dispozitivului, unde săgețile galbene simbolizează întinderea părții de sus a 

epruvetelor. Reperul roșu permite monitorizarea deplasării relative între tuburile interior și 

exterior ale dispozitivului. 

 

Cu ajutorul amortizorului antiseismic experimental au fost testate, prin cicluri de întindere 

- compresiune până la forțe maxime diferite la frecvența de 1 Hz, perechi de probe de 61Fe-28Mn-

6Si-5Cr (%m), cu configurația OPM, tratate termic 1050 0C/ 2 ore/ apă. Diagramele tensiune-

deformație ale câte unei perechi de probe sunt prezentate în Fig. 4.6. 
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Fig. 4.6 Curbele de tensiune-deformație înregistrate de mașina de tracțiune în timpul testelor de 

întindere-compresiune a două probe din AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m) tratate termic la  

1050 °C și menținute timp de 2 ore, fixate pe amortizorul anti-seismic, din Fig. 2.23. Fiecare grup 

de probe a fost testat la 1 Hz pentru diferite forțe maxime: (a) 3 kN; (b) 4,4 kN; (c) 5,8 kN  

(Popa, 2021) 

 

Este evident că atât deformația cât și tensiunea au crescut odată cu forța maximă aplicată. 

În timpul testării dinamice, probele au devenit din ce în ce mai alungite, dar gradul deformației/ 

ciclul a scăzut odată cu creșterea numărului de cicluri.  

Deoarece frecarea internă este proporțională cu histerezisul mecanic, aria dintre porțiunile 

de încărcare și descărcare ale curbelor poate determina cantitatea de energie absorbită. Aceste 

valori, determinate prin integrare, sunt rezumate în Fig. 4.7, pentru primele cinci cicluri din 

Fig.4.6. 

 

Fig. 4.7 Variația energiei absorbite în timpul primelor cinci cicluri de întindere-compresiune 

prezentate în Fig. 4.6 (Popa, 2021) 

 

Cea mai mare cantitate de energie, peste 108 mJ/mm3, a fost absorbită în primul ciclu 

aplicat până la 5,8 kN. Ulterior, cantitatea de energie absorbită a devenit din ce în ce mai mică, 

astfel încât în cel de-al cincilea ciclu, cele trei perechi de probe au dezvoltat comportamente de 

amortizare similare. 

Următorul set de experimente s-a efectuat folosind mai multe perechi de epruvete și 
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aplicând un număr mai mare de cicluri, pentru a testa capacitatea materialului de a disipa nivele 

energetice mai mari ale vibrațiilor seismice de 1 Hz (frecvența curentă a cutremurelor), pe perioade 

mai mari de timp.  

Astfel, două perechi de probe au fost fixate pe amortizor și s-au aplicat 1000 de cicluri de 

± 4 KN, cu frecvența de 1 Hz, timp de aproape 17 minute (ceea ce reprezintă o durată plauzibilă 

pentru un cutremur important, urmat de mai multe replici). Rezultate obținute pentru ciclurile 

relevante sunt prezentate în Fig.4.8. 

 

Fig. 4.8 Curbele de încărcare-deplasare înregistrate de mașina de tracțiune în timpul testelor de 

întindere-compresiune a patru probe din AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m) tratate termic la  

1050 °C și menținute timp de 2 ore, fixate pe amortizorul anti-seismic. S-au izolat ciclurile 1, 500 

și 1000. 

 

În diagramele care ilustrează comportamentul mai multor perechi de probe s-a reprezentat 

variația încărcării cu deplasarea, care sunt mult mai relevante pentru specialiștii în inginerie 

seismică decât variațiile tensiunii cu deformația relativă.  

Următoarele teste s-au efectuat folosind trei perechi de probe, celelalte condiții fiind 

identice ca în cazul de mai sus.  

Fig.4.9 prezintă variațiile încărcare-deplasare, în timpul ciclurilor 1, 500 și 1000 

înregistrate de mașina de tracțiune la testarea amortizorului echipat cu trei perechi de probe. 

Se poate constata creșterea cursei la cca. 7 cm și suprapunerea aproape perfectă a variațiilor 

înregistrate în ciclurile 500 și 1000.  
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Fig. 4.9 Curbele de încărcare-deplasare înregistrate de mașina de tracțiune în timpul testelor de 

întindere-compresiune a șase probe din AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr tratate termic la 1050 °C și 

menținute timp de 2 ore, fixate pe amortizorul anti-seismic. Au fost izolate ciclurile 1, 500 și 1000. 

 

Amortizorul anti-seismic a fost testat până la 4 kN pentru un număr de 40.000 de cicluri, 

ceea ce ar putea corespunde unui cutremur care durează mai mult de 11 ore (la o frecvență de 1 

Hz). Fig. 4.11 prezintă curbele de încărcare-deplasare ale ultimelor cicluri. Cum era de așteptat, 

curbele seamănă cu cele obținute pe toate epruvetele alungite iar cursa atinge 8 cm. Detaliile celor 

două capete ale palierului arată reducerea histerezisul mecanic din cauza alungirii probelor.  

 

Fig. 4.11 Înregistrări ale încărcării-deplasării în ultima parte a celor 40.000 de cicluri, până la 

4 kN, cu detalii despre începutul și sfârșitul palierelor de încărcare (Popa, 2021) 
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CAPITOLUL V. CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUȚII ȘI 

PERSPECTIVE 

Cercetările experimentale, de natură tehnologică, fundamentală și aplicativă, au permis 

stabilirea unor noi metode de pregătire/ prelucrare, investigație, control al proprietăților prin 

modificări structurale și de lărgire a aplicabilității aliajele cu memoria formei pe bază de FeMn 

investigate. 

5.1 Concluzii generale 

Din punct de vedere tehnologic (T), se pot trage următoarele concluzii generale: 

T1 La aliajele FeMnAlNi: 

T1.1 în raport cu aliajul clasic, Fe43,5Mn34Al15Ni7,5, îmbogățirea în Al a produs 

stabilizarea fazei α - cvc, la aliajul sărac în Ni, în timp ce sărăcirea în Al, la aliajul bogat în 

Ni, a produs stabilizarea fazei γ - cfc; 

T1.2 laminarea la cald a probei cu compoziția clasică a dezvoltat grăunți cristalini de 

soluție solidă α - cvc, cu mărimea medie de cca. 0,5 mm, prezentând precipitate aciculare 

de fază γ - cfc, dispuse intercristalin; 

T1.3 după recoacerea fără atmosferă protectoare, stratul contaminat cu oxigen nu a 

depășit 0,1 mm și a putut fi îndepărtat complet, prin șlefuire, în toate cazurile; 

T1.4 laminarea la rece a probei cu compoziția clasică a prezentat o structură fibroasă care 

a manifestat o tendință generală de scădere a distanței medii dintre fibrele de fibraj (D), la 

creșterea gradului de deformare (g), putând fi aproximată printr-un polinom de ordinul II 

de forma D = - 0,6096 g2 + 0,00266 g + 36,6194; 

T1.5 tratamentul termic a fost aplicat în două variante: 1-în atmosferă controlată prin flux 

continuu de Ar sau 2-în tub de cuarț în care proba este sigilată sub presiune parțială de Ar; 

T2 La aliajele FeMnSiCr: 

T2.1  laminarea la cald s-a efectuat cu reintroducerea imediată a semifabricatului în 

cuptor, pentru a se evita fisurarea iar după trecerea finală, probele au fost introduse în tuburi 

ceramice încălzite la 200 °C, granulația finală medie fiind de 0,06 mm; 

T2.2 orice urmă de contaminare cu oxigen a fost îndepărtată prin șlefuire mecanică. 

T3 Amortizorul antiseismic experimental 

T3.1 a fost conceput pentru a fructifica înalta capacități de amortizare a vibrațiilor de 

către elementele active, din AMF pe bază de FeMn; 
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T3.2 a îmbunătățit conceptul creat de Dolce et al. (Dolce, 2000) prin utilizarea unor 

elemente de legătură sub formă de elemente executive/active cu geometrie plată, care vor 

putea suporta solicitări mai importante decât sârmele din varianta originală. 

 

Din punct de vedere al cercetării fundamentale (F), se pot trage următoarele concluzii generale: 

F1 La aliajele FeMnAlNi: 

F1.1 microstructura probelor conține două faze, pentru toate compozițiile chimice și 

etapele de prelucrare; 

F1.2 recoacerea a provocat formarea unei faze fine γ - cfc care favorizează îmbunătățirea 

plasticității, fiind finisată mai puternic la probele sărace în Ni; 

F1.3 tratamentele termice ciclice sub flux continuu de argon, aplicate în cadrul primei 

variante de tratament termomecanic, au provocat formarea grăunților globulari de fază γ - 

cfc, care a împiedicat creșterea anormală a grăunților și nu s-a dizolvat nici după un 

tratament suplimentar de călire de punere în soluție la 1200 °C; 

F1.4 formarea și stabilizarea fazei globulare γ – cfc poate fi un efect al vitezei de răcire 

ridicate în timpul tratamentului termic ciclic, datorită fluxului continuu de argon, la prima 

variantă de tratament termomecanic; 

F1.5 la probele cu mult Ni, recoacerea a indus înmuiere, laminarea la rece a provocat 

fibraj și creșteri evidente ale micro-durității (mHV); 

F1.6 la probele Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 și Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 încapsulate în tuburi de cuarț 

vidate parțial, supuse celei de-a doua variante de tratament termomecanic, cu ciclare 

termică în jurul temperaturii solvus, s-au obținut structuri oligocristaline, cu dimensiuni 

medii ale grăunților de 3,761 și respectiv 2,48 mm, în timp ce proba de aliaj „clasic”, 

dimensiunea medie a fost sub 2 mm; 

F1.7 probele Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 și Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 cu structuri oligocristaline, au 

dezvoltat deformații superelastice de 0,47% și respectiv 0,4%; 

F1.8 cu ajutorul TEM s-a evidențiat coerența cu matricea a precipitatelor de NiAl, având 

lungimi de 780-790 nm și lățimi de 70-80 nm; 

F1.9 valorile frecării interne au fost sub 0,055 manifestând o tendință de scădere, la 

creșterea amplitudinii, ceea ce nu recomandă utilizarea aliajelor FeMnAlNi pentru 

confecționarea elementelor disipatoare ale amortizorului antiseismic experimental. 

F2 La aliajele FeMnSiCr: 

F2.1 în timpul scanărilor de temperatură, s-a observat o creștere a modulului de 

înmagazinare cu maximum 2,69 GPa la încălzire și două maxime ale frecării interne, 

primul atribuit tranziției antiferomagnetic – paramagnetic, localizat la temperatura Néel 
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(TN) și cel de-al doilea reversiei martensitei în austenită, ɛ - hc → γ – cfc, localizat la 

temperatura A50
ε; 

F2.2 creșterea temperaturii baleiajelor de amplitudine a dus la obținerea unor variații 

împrăștiate cauzate de dezorientările spinilor magnetici la temperatura Neel și respectiv la 

valori ale frecării interne de 0,023 – 0,030, la temperatura A50
ε; 

F2.3  la TC, rezultatele experimentelor DMA cu baleiaj de amplitudine au arătat o frecare 

internă de până la 0,054 la probele tratate și menținute timp de 2 h, care nu tinde să scadă 

odată cu creșterea amplitudinii; 

F2.4 rezultatele obținute recomandă probele de AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m), tratate 

termic 2 ore la 1050 °C cu călire în apă, ca potențial candidat pentru dezvoltarea 

elementelor active pentru amortizoarele anti-seismice; 

F2.5 celula elementară, cubică cu volum centrat, a martensitei ’ a fost distorsionată 

căpătând un grad de tetragonalitate de 21,5±0,40, ceea ce a generat un nivel ridicat al 

tensiunilor de ordinul trei. 

 

Din punct de vedere al cercetării aplicative (A), se pot trage următoarele concluzii generale, în 

urma testelor efectuate pe amortizorul experimental, pe probe din AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m), 

tratate termic ca mai sus: 

A1 la testarea unei singure perechi de probe peste 108 mJ/ mm3 au fost absorbiți în primul 

ciclu, aplicat până la 5,8 kN; 

A2 la testarea a trei perechi de probe energia maximă absorbită în primul ciclu, a fost de 7,7 J; 

A3 creșterea numărului de cicluri, de la 500 la 1000, are un efect minim asupra energiei 

absorbite; 

A4 cursa maximă a amortizorului a fost de 8 cm; 

A5 au fost aplicate până la 40.000 de cicluri cu o forță maximă de 4 kN; 

A6 odată alungite, probele nu dezvoltă deformații suplimentare, într-un nou test, în așa fel încât 

răspunsul lor la tensiune-deformație rămâne neschimbat; 

A7 amortizarea este maximă în primele cicluri și dispare odată cu alungirea probelor. 

5.2 Contribuții 

Cele mai importante contribuții ale acestei lucrări, care au fost diseminate în comunitatea 

științifică sunt următoarele: 

➢ s-a stabilit o metodă de evitare a fisurării după laminarea la cald, prin reintroducerea 

semifabricatului în cuptor și răcirea finală în tuburi de alumină încălzit; 
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➢ s-a pus în evidență tendința formării fibrajului după laminarea la rece a AMF 

Fe43,5Mn34Al15Ni7,5 cu grade mari de deformare și s-a stabilit o funcție de ordinul doi pentru 

variația distanței medii dintre fibre în funcție de gradul de deformare; 

➢ în urma tratamentului termic în flux continuu de argon, s-a evidențiat, în premieră 

mondială, formarea unei faze γ – cfc care nu se dizolvă nici la 1200 °C și împiedică 

creșterea anormală a grăunților de AMF FeMnAlNi; 

➢ s-a testat o metodă de tratament termomecanic, presupunând încapsularea probei în tuburi 

de cuarț umplute parțial (-0,8 bar) cu Ar și ciclarea termică în jurul temperaturii solvus, 

prin care s-a obținut structură oligocristalină la probele de Fe43,5Mn34Al13,5Ni9 și 

Fe43,5Mn34Al16,5Ni6 unde granulația medie a fost peste 3,7 și respectiv 2,4 mm; 

➢ s-a evidențiat tendința de creștere a frecării interne în timpul baleiajului de amplitudine 

aplicate la temperatura camerei probelor de AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m), tratate termic 

1050 °C/ 2 h/ apă; 

➢ s-a explicat scăderea frecării interne, la probele de AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m) tratate 

termic 1050 °C/ 6-8 h/ apă, prin formarea precipitatelor, evidențiată prin DSC; 

➢ s-a demonstrat tendința de tetragonalizare a celulei elementare a martensitei ’;  

➢ s-a evidențiat finisarea martensitei ε – hc în urma baleiajului de amplitudine efectuat prin 

DMA; 

➢ s-a demonstrat posibilitatea adaptării la probe plate a amortizorului antiseismic dezvoltat 

de Dolce et al. care a putut dezvolta o energie maximă absorbită de 7,7 J și o cursă maximă 

de 8 cm. 

5.3 Perspective 

Perspectivele de continuare și dezvoltare a cercetărilor viitoare, pe care rezultatele 

prezentate în această lucrare le fac posibile, sunt multiple și includ o gamă largă de: 

o noi metode de pregătire a probelor (ex.: vibronetezire); 

o  noi tehnici de investigație (ex.: HR-TEM, microscopie electronică prin transmisie de înaltă 

rezoluție); 

o aprofundarea studiului fenomenelor observate (ex.: formarea fazei globulare γ – cfc) la 

tratamentul termic ciclic sub jet continuu de Ar) sau abordarea unor fenomene noi (ex.: 

efectul elastocaloric); 

o studiul capacității de disipare a unor AMF pe alte tipuri de amortizoare antiseismice pasive 

(ex. dispozitivul de frecare segmentată). 

Principalele direcții de perspectivă ale cercetărilor viitoare, care au potențialul de a 

aprofunda concluziile obținute în această teză de doctorat, sunt următoarele: 
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➢ studiul efectelor gradului de deformare plastică, în timpul laminării la rece, asupra texturii 

aliajelor FeMnAlNi; 

➢ studiul efectelor compoziției chimice asupra caracteristicilor fibrajului produs de laminarea 

la rece, la aliajele FeMnAlNi; 

➢ comportarea fazei globulare γ – cfc sub diverse regimuri de încălzire și de tratament termic 

ciclic la aliajele FeMnAlNi; 

➢ stabilirea cauzelor care au împiedicat apariția superelasticității la probele tratate termic 

ciclic, în tuburi de cuarț umplute parțial cu Ar, călite și îmbătrânite, cu structură 

oligocristalină și precipitate coerente de NiAl; 

➢ studiul precipitatelor, care se formează în probele de AMF 61Fe-28Mn-6Si-5Cr (%m), 

tratate termic 1050 °C/ 6-8 h/ apă și interacțiunea acestora cu interfețele austenită/ 

martensită; 

➢ stabilirea relației dintre frecvența solicitărilor dinamice, din timpul baleiajului de 

amplitudine și caracteristicile cristalografice ale martensitei ’ la aliajele FeMnSiCr; 

➢ studiul efectelor frecvenței solicitărilor dinamice asupra morfologiei și stabilității 

martensitei ε – hc; 

➢ stabilirea unui model matematic de simulare a capacității de disipare a vibrațiilor de către 

elementele active din AMF FeMnSiCr, în urma alungirile produse de primele cicluri de 

funcționare a amortizorului antiseismic; 

➢ dezvoltarea unui nou tip de amortizor antiseismic pasiv, prin diversificarea modului de 

fixare a elementele active plate, prin cuplare în serie și / sau decalare axială și rotire la 90° 

a tijelor filetate care străbat tuburile concentrice. 
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