
0 
 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH.ASACHI” DIN 
IAŞI 

Facultatea de Mecanică 
 
 
 
 

TEZĂ DE DOCTORAT 
 
 

CONTRIBUŢII  LA DEZVOLTAREA PROCEDEULUI  DE SUDARE ÎN 

ÎNALTĂ FRECVENŢĂ A ŢEVILOR  DIN OŢELURI  MICROALIATE 

DESTINATE INDUSTRIEI PETROLIERE.  

 

 
 
 
 
 
 
Conducător ştiinţific 
Prof.univ.dr.ing. Munteanu Corneliu  
 

Doctorand 
Ing. Simion Petru 

 
 

2017 





1 
 
 

 

CUPRINS 

 Capitolul 1. INTRODUCERE  ……………………………………………..………….…………….……4 

1.1Criteriile care au stat la baza stabilirii obiectivelor cercetărilor.........................................4 

1.2 Obiectivele principale ale studiilor experimentale privind dezvoltarea procedeului de 

sudură în înaltă frecvenţă a ţevilor din oţeluri microaliate ………………………….………….5 

Capitolul 2. STADIUL ACTUAL AL PROCEDEULUI  DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ A 

ŢEVILOR  DIN OŢELURI  MICROALIATE DESTINATE INDUSTRIEI PETROLIERE …………….6 

2.1 Scurt istoric al evoluţiei procesului de fabricare a ţevilor prin sudare cu curenţi de înaltă 

frecvenţă …………………………………………………………………………………..………………...6 

2.2. Metode de fabricaţie a ţevilor sudate prin rezistenţă electrică cu curenţi de înaltă 

frecvenţă (ERW- HF) ……………………………………………………………………………………….7 

2.3 Bazele teoretice ale sudării în înaltă frecvenţă……………………………………………..9 

2.4 Fenomene fizice specifice sudării cu curenţi de înaltă frecvenţă………………….…....11 

2.5 Fluxul tehnologic de fabricaţie a ţevilor sudate prin rezistenţă electrică cu curenţi de 

înaltă frecvenţă (ERW-HF)..............................................................................................................13 

2.5.1 Materia primă utilizată ...................................................................................13 

2.5.2 Schema şi etapele fluxului tehnologic............................................................13 

2.5.3 Formarea continuă la rece a benzii................................................................16 

2.5.4 Sudarea prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă......................................18 

2.5.5 Tratamentul termic al cordonului de sudură...................................................22 

2.5.6 Controlul NDT al tevilor  sudate......................................................................24 

Capitolul 3. PROIECTAREA COMPOZIŢIEI CHIMICE, ELABORAREA ŞI LAMINAREA 

TERMOMECANICĂ A ŞARJELOR EXPERIMENTALE DE OŢELURI MICROALIATE 

DESTINATE OBŢINERII ŢEVILOR SUDATE PRIN INALTĂ FRECVENŢĂ ………………….…...29 

3.1 Criteriile de stabilire a compoziţiei chimice a şarjelor experimentale……………...……29 

3.2.Procedura experimentală  de elaborare şi laminare a oţelurilor microaliate……...……30 

3.2.1 Procesul metalurgic de elaborare a otelulurilor microaliate si turnarea 

continuă…………………………………………………………………………………………….31 

3.2.2 Laminarea termomecanică………………………………………………………..32 

Capitolul 4. METODE DE CERCETARE ŞI INSTALAŢII UTILIZATE ÎN CERCETĂRILE 

EXPERIMENTALE  PRIVIND DEZVOLTAREA PROCEDEULUI  DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ 

FRECVENŢĂ A ŢEVILOR  DIN OŢELURI MICROALIATE...........................................................36 

4.1 Metode de cercetare şi aparatura utilizată la cercetarea experimentală privind 

fabricarea ţevilor sudate prin procedeul de sudare in înaltă frecvenţă............................................36 

4.2 Determinarea compoziţiei chimice prin spectrometria de emisie 

optică(OES)………………………………………………………………………………………..……….39 



2 
 
 

4.3 Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice de rezistenţă prin încercarea la tracţiune 

la temperatura ambiantă.................................................................................................................41 

4.4  Determinarea energiei de rupere kv la încovoiere la şoc (încercarea la 
rezilienţă)…………………….…………………………………………………………………………51 

4.5 Încercarea la oboseală axială prin întindere-compresiune a ţevilor 

sudate……………………………………………………………………………………………………….56 

4.6 Microscopia optică metalografică..........................................................................................60 

4.7  Microscopia electronică SEM şi EDX...........................................................................63 

4.8 Măsurarea microdurităţii Vickers …………………….…..………………………………...65 

4.9 Încercări tehnologice ale ţevilor sudate  ...........................................................................67 

4.10 Analiza mecano-dinamică (DMA)........................................................................................71 

Capitolul 5. REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND OBŢINEREA UNOR ŢEVI CU 

SUDABILITATE RIDICATĂ, DIN OŢELURI MICROALIATE cu Nb PRIN PROCEDEUL DE 

SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ …………………………………………………………………….74 

5.1 Rezultatele analizelor chimice şi caracteristicilor mecanice obţinute pe benzile laminate 

din şarjele experimentale din oţeluri microaliate cu Nb cu sudabilitate ridicată………………….....75 

5.2 Parametrii de sudură în înaltă frecvenţă utilizaţii la fabricarea ţevilor sudate din şarjele 

experimentale din oţel microaliat cu Nb…………………………………………………………...…….77 

5.3 Rezultate obţinute pe ţevile sudate prin procedeul cu curenţi de înaltă frecvenţă din 

oţeluri cu înaltă sudabilitate microaliate cu Nb……………………………………………………..…. 81 

5.3.1 Rezultate obţinute privind caracteristicile mecanice de rezistenţă şi 

tenacitate…………………………………………………………………………………………..82 

5.3.2 Studiul structurii cordonului de sudura prin metalografie optică……...……...84 

5.3.3. Aprecierea sudabilităţii ţevilor prin testarea la diferite încercări tehnologice 

ale ţevilor sudate din oţeluri microaliate cu Nb ………..…………………..………………..…87 

5.4  Concluzii şi contributii privind obţinerea unor ţevi sudate prin înaltă frecvenţă din oţeluri 

microaliate cu niobiu, cu sudabilitate ridicată……….......................................................................88 

Capitolul 6.  REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND OBŢINEREA UNOR ŢEVI CU 

SUDABILITATE ŞI TENACITATE RIDICATĂ, DIN OŢELURI MICROALIATE cu Nb şi Ti, PRIN 

PROCEDEUL DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ …………………………………………..….89 

6.1 Rezultatele analizelor chimice şi caracteristicilor mecanice obţinute pe benzile laminate 

la cald din şarjele experimentale din oţeluri microaliate cu Ti şi Nb................................................89 

6.2. Parametrii de sudură în înaltă frecvenţă utilizaţii la fabricarea ţevilor sudate din şarjele 

experimentale de oţel microaliat cu Nb şi Ti cu tenacitate ridicată…………………………..……….91 



3 
 
 

6.3 Rezultate obţinute pe ţevile sudate prin procedeul cu curenţi de înaltă frecvenţă din 

oţeluri microaliate cu tenacitate ridicată ………………………………………………………………...91 

6.3.1. Rezultate obţinute privind caracteristicile mecanice de rezistenţă şi 

tenacitate…………………………………………………………………………………………..92 

6.3.2 Studiul structurii cordonului de sudura prin metalografie optică şi microsopie 

electronică…………………………………………………………………………...………......…95 

6.3.3. Aprecierea calităţii ţevilor sudate din oţeluri microaliate cu Nb şi Ti prin 

testarea la încercări tehnologice.……………………………………..….………………………99 

6.4 Concluzii şi contribuţii privind obţinerea ţevilor prin procedul de sudare in înaltă 

frecvenţă din oţeluri microaliate cu Nb şi Ti cu tenacitate ridicată………………………..…….… .100 

Capitolul 7  TRATAMENTUL TERMIC AL ŢEVILOR SUDATE DIN OŢELURI MICROALIATE 

PRIN PROCEDEUL DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ......................................................102 

7.1 Necesitatea tratamentului termic al ţevilor sudate.......................................................102 

7.2 Tratamente termice aplicate ţevilor sudate din oţeluri microaliate cu Nb şi Ti………..102 

7.2.1 Tratamentul termic de normalizare al cordonului de sudură…………….…..103 

7.2.2 Tratamentul termic de revenire (detensionare) al cordonului de sudură…..109 

7.2.3 Tratametul termic în toată masa ţevii………………………………………….109 

7.2.4 Concluzii şi contribuţii privind tratamentul termic al ţevilor sudate………….110 

Capitolul 8.  STUDII  PRIVIND COMPORTAREA LA OBOSEALA A ŢEVILOR SUDATE DIN 

OŢELURI MICROALIATE PRIN PROCEDEUL DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ.……...111 

8.1 Factorii care influenţează rezistenţa la oboseală a ţevilor sudate longitudinal prin 

curenţi de înaltă frecvenţă…………………………………………………………………………..…..111 

8.2 Metode de testare la încercarea la oboseală…………………………………………....112 

8.3 Prelevarea şi pregătirea epruvetelor şi cicluri de solicitare aplicate epruvetelor…….112 

8.4 Rezultate obţinute la încercarile la oboseala ale ţevilor sudate………....………….….115 

8.5 Concluzii şi contribuţii privind comportarea la oboseală a ţevilor sudate din oţeluri 

microaliate…………………………………………………………………………………………………120 

CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII ORIGINALE ȘI DIRECȚII DE CERCETARE ……………..120 

 Concluzii finale………………………………………………………………………………… 

 Contributii originale……………………………………………………………………………… 

Valorificarea rezultatelor cercetării ........................................................................... 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA ....................................... …………………………       …….121 

  



4 
 
 

 

Capitolul 1. INTRODUCERE  

1.1 Criteriile care au stat la baza stabilirii obiectivelor cercetărilor 

 
Utilizarea ţevilor sudate pentru transportul fluidelor în condiţii ostile şi de temperaturi 

scăzute implică cerinţa esenţială ca aceste ţevi să prezinte proprietăţi metalurgice, 

microstructurale şi mecanice (rezisţenţă, tenacitate, plasticitate) superioare. Pentru a obţine 

aceste proprietăţi atât în corpul ţevii cât mai ales in cordonul de sudură, îndeosebi în zona 

afectată termic (ZIT), este necesară obţinerea unor microstructuri care să ofere oţelului 

proprietăţile mecanice şi metalurgice necesare. 

Necesitatea de a obţine aceste microstructuri şi proprietăţi a impulsionat dezvoltarea 

oţelurilor microaliate cu înalte proprietăţi de rezistenţă şi utilizarea lor la fabricarea ţevilor sudate, o 

parte din producatorii de ţevi sudate reuşind să obţină ţevi cu o bună durabilitate şi performanţă în 

condiţii dure de exploatare a acestora. 

Oţelurile microaliate utilizate la fabricarea ţevilor sudate de înaltă performanţă pot fi 

obţinute printr-o combinaţie între o compoziţie chimică adecvată şi o laminare termomecanică la 

anumiţi parametrii de reducere de sectiune şi temperatură. Prin alegerea şi controlarea adecvată 

a acestor doi factori se poate obţine oţeluri cu o balanţă bună a proprietăţilor de rezistenţă, 

tenacitate, formabilitate la rece şi sudabilitate [1]. În timp ce proprietăţile de rezistenţă, tenacitate 

şi deformare plastică la rece sunt dependente de caracteristicile structurale, sudabilitatea este 

în general acceptată, ca fiind dependentă de compoziţia chimică [2]. 

Oţelurile microaliate de înaltă rezistenţă sunt oţeluri cu conţinut redus de carbon şi care 

conţin mici cantităţi de elemente de microaliere ca Nb, V, Ti and Mo [1,3]. Compoziţia chimică a 

oţelurilor microaliate poate fi diferită pentru diferite grosimi de produs, pentru a putea astfel obţine 

proprietăţile mecanice dorite [3,4]. 

Oţelurile microaliate de înaltă rezistenţă sunt caracterizate de o structură fină şi o puritate 

ridicată Obţinerea unei structuri fine este legată de efectul elementelor de microaliere care pot 

duce la obţinerea unor proprietăţi superioare de rezistenţă şi tenacitate, fără a afecta sudabilitatea 

şi plasticitatea. [1,3,4]. Înalta puritate a acestor oţeluri înseamnă conţinuturi foarte reduse de sulf 

şi fosfor precum şi conţinut mic de incluziuni metalice.  

Fabricarea prin sudură cu curenţi de înaltă frecvenţă a ţevilor din oţel cu clasă de 

rezistenţă ridicată, constituie o variantă modernă şi eficientă, şi permite obţinerea unor ţevi cu 

performanţe tehnice şi de durabilitate ridicate. Acest fapt justifică şi interesul tot mai mare al 

producătorilor de ţevi pentru utilizarea oţelurilor microaliate cu niobiu, titan si vanadiu la fabricarea 

ţevilor destinate transportului produselor petroliere la lungă distanţă, ca urmare a avantajului major 

pe care-l prezintă aceste ţevi si anume ca pot suporta presiuni de lucru si solicitări mecanice mult 

mai mari, în condiţiile scăderii cantităţii de oţel utilizate şi implicit scăderii costurilor [4,5]. Această 
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scădere a costurilor de fabricaţie rezultă în primul rând din următoarele considerente:  

a) reducerea costului de fabricaţie ca urmare a economiilor importante de materiale ce pot 

fi obținute prin utilizarea de oteluri microaliate ; 

b) reducerea costurilor de transport şi de punere în exploatare ca urmare  dezvoltarea de 

produse mai ușoare. 

 

1.2 Obiectivele principale ale studiilor experimentale privind dezvoltarea procedeului 

de sudură în înaltă frecvenţă a ţevilor din oţeluri microaliate 

.  La stabilirea obiectivelor cercetărilor experimentale privind obţinerea de ţevi sudate din 

oţeluri microaliate prin procedeul de sudare în curenţi de înaltă frecvenţă  s-a ţinut seama de o 

serie de factori, dar nu şi în ultimul rând cei economici. Pentru atingerea acestui obiectiv 

cercetările experimentale au fost focusate pe următoarele direcţii de cercetare 

 Elaborarea unor şarje specifice de oţeluri microaliate cu Nb şi Ti, proiectate special 

pentru producerea de ţevi sudate de înaltă rezistenţă cu o bună sudabilitate şi 

tenacitate. 

 Efectuarea unei game largi de teste chimice, structurale şi mecanice pe şarjele 

elaborate înainte de introducerea lor în fabricaţia ţevilor. 

 Monitorizarea şi controlul strict al tuturor parametrilor tehnologici de fabricaţie ai ţevilor, 

în special ai procesului de sudură în curenţi de înaltă frecvenţă 

 Stabilirea unor corelaţii între parametrii de proces de sudare ai ţevilor sudate prin 

proceeul de sudare cu înaltă frecvenţă şi caracteristicile mecanice şi tehnologice ale 

acestora. 

 Efectuarea unei game largi de teste pe ţevile sudate obţinute, şi anume încercări 

mecanice de rezistenţă, încercări de încovoiere la şoc (rezilienţă), încercări tehnologice 

ale cordonului de sudură, analize microscopice optice şi electronice ale cordonului de 

sudură, încercări de microduritate în materialul de bază şi cordonul de sudură al ţevilor. 

 Efectuarea unor teste speciale (ex încercarea la oboseală) care să poată furniza 

informaţii privind comportarea în exploatare pe durată îndelungată a ţevilor fabricate.  

 

O mare atenţie s-a acordat şi studiului influenţei tratamentului termic al cordonului de 

sudură al ţevilor sudate  în vederea creşterii caracteristicilor de plastictate şi tenacitate ale 

acestuia. Metodele de investigare privind influenţa acestui proces au constat atât în analize optice 

metalografice, microscopie electronică  ale cordonului de sudură, cât şi intr-o serie de teste 

tehnologice şi de microduritate, efectuate înainte şi după tratamentul termic pe cordon.  
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Capitolul 2. STADIUL ACTUAL AL PROCEDEULUI  DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ A 
ŢEVILOR  DIN OŢELURI  MICROALIATE DESTINATE INDUSTRIEI PETROLIERE  
 

2.1 Scurt istoric al evoluţiei procesului de fabricare a ţevilor prin sudare cu curenţi de înaltă 
frecvenţă 

 
Metoda de fabricare a  ţevilor sudate prin sudare electrică ERW (electrical resistance 

welding) a apărut pentru prima dată în 1920 [6,7,8] şi a însemnat un progres deosebit în 

fabricarea ţevilor sudate destinate industriei de petrol și gaze naturale. Prima metoda ERW 

folosită realiza sudarea electrică prin încălzirea marginilor benzii cu curenţi de joasă frecvență, 

Metoda prezenta însă o serie de deficienţe din cauza fluctuatiilor de energie electrică, lipsa 

controlului presiunii de sudare mecanică precum şi calitatea scăzută a materiei prime (fâşiile de 

tablă utilizate).  

Americanul E. Thomson de la firma Standard Tool Company inventează  un procedeu de 

sudare electrică prin rezistenţă de joasă frecvenţă, utilizând electrozi rotativi din Cu-Cr 

(figura 1).  In decursul anilor care au urmat instalaţia este perfecţionată continuu, astfel că după al 

doilea razboi mondial firma germana Mannesmann- Moor (Demag)  a început construirea unor linii 

de ţevi sudate prin rezistenţă de joasă frecvenţă, cu electrozi cilindrici rotativi. 

 

Fig.1 Schema de principiu a fabricării ţevilor sudate prin sudare electrică de joasă frecvenţă 
cu electrozi rotativi din Cu-Cr [6] 

 

In 1932 norvegianul Francisc Sönnichsen patentează un nou procedeu de fabricare a 

ţevilor sudate electric (procedeul Sönnich) [6]. El utilizează pentru încălzirea marginilor benzii 

curentul electric trifazat care este introdus în bandă prin intermediul unor role de contact. Sudarea 

marginilor încălzite este realizată prin presarea acestora cu ajutorul unor role de presare.  

O altă metodă ERW care a permis obţinerea unor ţevi sudate electric cu caracteristici 

superioare a fost sudarea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (4-10 KHz) şi inductori 

liniari [6,8,9]. Această metodă se bazează pe efectul Skin, respectiv concentrarea curentului indus 

în marginile benzii şi transformarea energiei electrice în energie termică (efectul Joule). După 
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încălzirea celor două margini ale benzii se realizează sudarea tot prin presare mecanică prin 

intermediul unor role de presiune.  

Inventarea sudurii prin inducţie cu înaltă frecvenţă (HFI) de către Wallace Rudd, unul 

din fondatorii firmei Thermatool [6,9], a constituit o variantă modernă şi foarte eficientă de 

fabricare a ţevilor sudate, deoarece a permis viteze de sudare mult mai mari şi încălzirea unei 

mase foarte mici de metal datorită efectului pelicular puternic al curentului de înaltă frecvenţă. 

Acest nou proces de sudare cu înaltă frecvență funcționează la frecvențe mai mari de 400kHz, 

ceea ce duce la obţinerea unor caracteristici superioare ale cordonului de sudură. În procesul de 

sudură prin inducţie la frecvenţă înaltă, curentul de înaltă frecvenţă este indus în ţeava deschisă 

de către o bobina de inducţie localizată în faţa punctului de sudură (în sensul de înaintare a ţevii). 

Progresele făcute în ultimii ani în controlul automat al procesului de sudură (cum ar fi 

controlul instantaneu al puterii electrice, temperaturii şi presiunii de sudare) au condus de 

asemenea la o îmbunătăţire substanţială a calităţii ţevilor ERW [5, 10, 11]. 

De asemenea şi progresele făcute în obţinerea şi utilizarea unor oţeluri cu caracteristici 

mecanice superioare au avut un impact semnificativ asupra calităţii țevilor sudate. Practicile de 

microaliere și prelucrare termo-mecanică a oţelurilor au permis obţinerea unor ţevi sudate cu 

caracteristici performante, pretabile la utilizarea acestora în medii dure de exploatare cum ar fi 

industria gazelor şi a petrolului, industria auto şi energetică [5,12,13]. 

 

2.2 Metode de fabricaţie a ţevilor sudate prin rezistenţă electrică cu curenţi de înaltă 

frecvenţă (ERW- HF). 

a) Metoda de sudare prin rezistenţă electrică de contact- Procedeul Thermatool (ERW-HFC) 

Metoda Thermatool de sudare conductivă prin rezistenţă cu curenţi de înaltă frecvenţă 

constă în introducerea în marginile benzii a unui curent de înaltă frecvenţă (aproximativ 450 KHz)  

prin intermediul a două contacte electrice alunecatoare localizate în faţa punctului de sudură, aşa 

cum se arată în figura 2 [9].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Schema de principiu a sudării electrice prin contact , cu curenţi de înaltă frecvenţă [9] 
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În locurile de contact marginile benzii sunt departate formând un „V’’ deschis, al cărui vârf 

este cu puţin înaintea punctului de sudură. Curentul de înaltă frecvenţă circulă de la un contact 

de-alungul unei margini de-a V-ului spre vârf şi înapoi de-a lungul celeilalte margini [4,12,14]. 

Datorită efectului pelicular şi de proximitate al curentului de înaltă frecvenţă curenţii 

introduşi în marginile benzii prin intermediul contactelor electrice se concentrează în cea mai mare 

parte în V-ul de sudură, producând încălzirea până la temperatura necesară sudării. Sudarea este 

realizată prin presiunea rolelor de presiune din caja de sudare [5,15]. 

 Prin cele două contacte alunecătoare se transmit în marginile benzii curenţi de intensitate 

mare, la frecvenţă ridicată. Aceste plăcuţe de contact se fac din aliaje cupru-crom sau argint –

wolfram, pentru a avea conductivitate elctrică bună şi rezistenţă ridicată la uzură . Ele sunt răcite 

la interior cu apă distilată iar la exterior cu lichid de răcire [9,15]. 

 Acest procedeu are mai multe avantaje şi anume că permite sudarea la viteze mari, 

consum specific  mic de energie electrică şi se obţine o sudură de calitate. În plus acest procedeu 

se pretează atat la sudarea oţelurilor carbon, cât oţelurilor microaliate şi metalelor dar şi aliajelor 

neferoase. Are însă dezavantajul ca nu se poate utiliza pentru fabricarea ţevilor de diametru mare 

(diametrul maxim 219 mm) şi deasemeni se produce o uzură rapidă a placuţelor de contact [5,16]. 

 

 b) Metoda de sudare electrică cu curenţi de înaltă  frecvenţă prin inducţie- Procedeul 

Induweld (ERW-HFI) 

 Este un procedeu de sudare extrem de eficient şi se bazează pe fenomenul de inducţie 

electromagnetică. Curentul de frecvenţă ridicată, de circa 150 KHz-450 KHz este introdus de la 

generatorul de sudură  în marginile benzii prin intermediul unei bobine de inducţie circulară, 

monatată în jurul ţevii, în faţa punctului de sudură, asa cum se prezintă în figura 3 [9,17]. 

 

Fig. 3 Schema de principu a sudării electrice prin inducţie , cu curenţi de înaltă frecvenţă [9] 

Procedeul este asemănător cu procedeul Thermatool de sudare electrică rezistivă prin 

contact, cu curenţi de înaltă frecvenţă. Şi la acest procedeu cele două margini care se îmbină 

formează un V în care se produce concentrarea curentului electric indus de bobina de inducţie. 
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Concentrarea curenţilor induşi de înaltă frecvenţă în V-ul de sudură se produce tot ca urmare a 

efectului pelicular şi efectului de proximitate a curenţilor de înaltă frecvenţă. 

 Prin acest procedeu se pot suda ţevi cu diametrul de până la 500 mm. Unul din avantajele 

sale este acela că bobina de inducţie nefiind în contact cu ţeavă nu se lasă urme pe ţeavă şi nu se 

produce uzură prin frecare a bobinei. Bobina de inducţie se execută din cupru şi este răcită la 

interior cu apă distilată, iar la exterior cu lichid de răcire.[6,18]. 

 Acest procedeu se pretează foarte bine la sudarea ţevilor din oţeluri  microaliate precum şi 

la ţevile de precizie.  El permite viteze foarte mari de sudare, în condiţiile obţinerii unei suduri de 

calitate ridicată. 

 

2.3 Bazele teoretice ale sudării în înaltă frecvenţă 

 Sudarea în înaltă frecvenţă a ţevilor are la bază procesul de sudare prin presiune la cald. 

Sudarea prin presiune la cald este un proces de sudare în stare solidă care unește două piese de 

metal după încălzirea acestora la o temperatură ridicată urmată de presarea lor cu o anumită forţă 

de presare.  

Procesul de sudare prin presiune este unul dintre cele mai simple metode de îmbinare a 

metalelor și a fost folosit din cele mai vechi timpuri în forje, de aceea sudarea prin presiune mai 

este denumită uneori şi sudură prin forjare.[9,19]. Odată cu inventarea metodelor electrice de 

încălzire a pieselor metalice procedeul de sudare prin presiune a evoluat rapid ş i a fost complet 

automatizat, găsindu-şi aplicabilitate în multe domenii, cu precădere în fabricarea ţevilor sudate.  

Procesul de sudură prin presiune între materiale similare se bazează pe difuzia în stare solidă 

Pentru a se realiza acest proces de difuzie trebuie ca cele două suprafeţe care se îmbină să fie 

foarte apropiate ca să poată avea loc difuzia reciprocă ale atomilor dint-o parte în alta. Ca să se 

producă aceste apropieri este necesară presarea puternică a celor două piese. Odată cu 

creşterea temperaturi de încălzire a celor două margini care se îmbină se va intensifica şi procesul 

de difuzie atomică. Urmare acestui proces vor apare noi legăturile interatomice între atomii care 

au difuzat dintr-o parte în alta şi în final realizarea îmbinării sudate.  

Temperatura necesară pentru a realiza o sudură prin presiune este de obicei 50% până la 

90 % din temperatura de topire. În cazul oţelului temperatura de încălzire se situează cam cu 50-

100 0C sub curba solidus din diagrama FeC. O depăşire a temperaturii duce la o decarburare 

mare a stratului exterior sau chiar la topirea acestuia şi apariţia oxizilor care pot rămâne prinşi în 

îmbinarea sudată.[8,12,20]. 

În cazul fabricării ţevilor sudate prin presiune se deosebesc mai multe metode de sudare, 

funcţie de metoda de încălzire a celor două margini ale benzii formate sub formă de ţeavă. Toate 

metodele electrice de încălzire se bazează pe metoda rezistivă, de încălzire, adica efectul termic 

pe care-l produce un curent electric la trecerea printr-un conductor electric (efectul Joule-Lenz). 

Aceasta efect termic se datorează interacțiunii particulelor curentului electric (electronii) cu atomii 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Electron
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conductorului, interacțiuni prin care primele le cedează ultimilor din energia lor cinetică, 

contribuind la mărirea agitației termice în masa conductorului şi implicit încălzirea acestuia. 

Dacă primele metode de încălzire electrică foloseau curentul electric de frecvenţă joasă, 

circa  (50-60 Hz), odată cu descoperirea curentului de înaltă frecvenţă s-a constat că efectul 

termic al acestuia este mult mai pronunţat ( chiar de peste 20 ori mai mare) ca urmare a celor 

proprietăţile speciale ale curenţilor de înaltă frecvenţă si anume efectul pelicular şi efectul de 

proximitate [9,21]. Ca urmare procesul de sudură în înaltă frecvenţă a apărut odată cu 

dezvoltarea tehnicilor şi generatoarelor electrice de înaltă frecvenţă.  

Toate aceste metode de sudare care folosesc pentru încălzirea marginilor curentul electric 

se numesc metode electrice rezistive (ERW). Tehnicile de  sudare electrică cu inăltă frecvenţă 

folosesc pentru încălzire curenţi de înaltă frecvenţă cu frecvenţe cuprinse între 150-500 KHz. 

Sudarea electrică în înaltă frecvenţă a permis viteze mult mai mare de sudare şi încălzirea unei 

mase de metal mult mai mici [10,41]. 

Funcţie de modul cum sunt întroduşi curenţii de înaltă frecvenţă în cele două margini ce 

urmează a fi sudate, se deosebesc două metode şi anume:metoda conductivă (în care curentul 

este introdus în margini prin intermediul a unor plăcuţe de cupru (HFC) si metoda inductivă care 

se bazează pe efectul de inducţie al curentului electric, introducerea curentului electric fiind făcută 

cu o bobină de înducţie. (HFI) 

Metoda conductivă HFC are avantajul ca transferul curentului este mai eficient, dar 

prezintă însă două dezavantaje majore şi anume ca pot produce rizuri sau zgârîeturi pe suprafaţa 

ţevi şi apare o uzură rapidă a plăcuţelor (contactelor alunecătoare) de cupru [9,10]. 

În cazul metodei inductive bobina de inducţie este concentrică cu ţeava şi nu este în 

contact direct cu ea ceea ce exclude deterioarea suprafeţei ţevii şi uzura bobinei. Ca urmare 

această metodă este mai folosită, chiar dacă este necesară câte o bobină pentru fiecare 

dimensiune de ţeavă. 

 În procesul de sudură al ţevilor prin inducţie cu înaltă frecvenţă, curentul de înaltă 

frecvenţă de aproximativ 400 KHz este indus în ţeava deschisă de către o bobină de sudură 

localizată în faţa punctului de sudură în sensul de înaintare a ţevii, aşa cum se arată în figura 4 

Marginile ţevii sunt îndepărtate când trec prin bobină, formând un “V” al cărui vârf este cu puţin în 

faţa punctului de sudură. 

Bobina de inducţie nu atinge ţeava. La baza transferului energiei electrice de la bobină în 

ţeavă stă fenomenul de inducţie electromagnetică. Bobina de sudură se comportă ca primarul 

unui transformator de înaltă frecvenţă, iar ţeava se comportă ca un secundar cu o singură spiră. 

Aşa cum se întâmplă în toate aplicaţiile de încălzire prin inducţie, circuitul curentului indus 

în piesa încălzită (banda formată sub formă de ţeavă) tinde să se conformeze formei bobinei 

inductoare. Cea mai mare parte a curenului indus îşi completează traseul în jurul ţevii circulând 

de-a lungul marginilor şi aglomerându-se în zona vârfului deschiderii în formă de V , asa cum se 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_cinetic%C4%83
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Fig. 4 Schema de principui a sudură în înaltă 
frecvenţă [9] 

Fig. 5 Trasaeul curenţilor  de înaltă 

frecvenţă induşi în ţeava nesudată [10]. 

arată în figura 5.  Densitatea cea mai mare a curentului de înaltă frecvenţă se găseşte în 

marginile din apropierea vârfului atingâng maximul în vârful V-ului.[9,20,23]. Rolele de presiune 

presează puternic cele două margini încălzite, desăvârşind procesul de sudură. 

 

 

Încălzirea se concentrează de-alungul marginilor “V’-ului tocmai din cauza înaltei frecvenţe 

a curentului electric de sudură. Acest fenomen are şi alt avantaj şi anume că numai o parte foarte 

mică din curentul total indus are traseu prin partea din spate a eboşei. Curentul preferă să circule 

pe marginile “V’-ului de sudură şi numai atunci când diametrul ţevii este foarte mic în compaaraţie 

cu lungimea “V’-ului o parte semnificativă din curnt circulă şi prin partea din spate a ţevii.  

2.4 Fenomene fizice specifice sudării cu curenţi de înaltă frecvenţă 

Procesul de sudură în înalta frecvenţă  depinde de două fenomene fizice asociate cu 

curentul de înaltă frecvenţă: efectul pelicular şi efectul de proximitate [5,20,24].  

Efectul pelicular constă în tendinţa curentului de înalta frecvenţă HF de a se concentra pe 

suprafaţa unui conductor, ca în figura 6. Efectul devine ca atât mai pronunţat ca cât creşte 

frecvenţa curentului. 

Odată cu intensificarea frecvenţei şi inclusiv a efectului pelicular are loc o creştere a 

rezistenţei electrice, deoarece curentul se grupează pe o secţiune mult mai mică aşa cum este 

arătat în figura 7.  

Se poate observa astfel că la un curent cu frecvenţa joasă de 60 Hz zona peliculară a 

curentului indus intr-o bară metalică este de 150 mm ea scăzând la 5mm în cazul încălzirii cu un 

curent de înaltă frecvenţă de 100 KHz sau respectiv la 0,75 mm când frecvenţa curentului creşte 

la 400 KHz. 

Este de menţionat că cu cât efectul pelicular este mai pronunţat cu atât zona încălzită de 

material va fi mai îngustă, ceea ce, în cazul particular al fabricării ţevilor sudate, înseamnă un 

avantaj însemnat din punct de vedere economic.  



12 
 
 

Fig. 9 Reprezentarea 
schematică a efectului de proximitate 
pentru conductori dreptunghiulari [25] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Efectul de proximitate constă în tendinţa curentului de înaltă frecvenţă care circulă în 

perechi de conductori paraleli de a se concentra pe porţiunile de suprafaţă ale conductorilor care 

sunt cele mai apropiate una faţa de cealaltă. Acest fenomen este ilustrat în figura 8 pentru 

conductori cu secţiuni circulare, şi în figura 9 pentru cei cu secţiuni dreptunghiulare şi pentru 

diferite distanţe între ele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din punct de vedere fizic, efectul de proximitate se explică prin concentrarea mult mai 

mare a câmpului magnetic în spaţiul îngust dintre doi conductori apropiaţi, decât oriunde în altă 

parte. Liniile de câmp magnetic au mai puţin spaţiu în care să se localizeze şi sunt mai îndesite 

înn spaţiul dintre conductori. Prin urmare, efectul de proximitate este cu atât mai puternic cu cât 

conductorii sunt mai apropiaţi. Acest efect este de asemenea cu atât mai puternic cu cât 

suprafeţele care stau faţă în faţă sunt mai mari [5, 25]. 

 

 

 

Fig. 6 Reprezentarea 
schematică a efectului pelicular [9]. 

 

Fig.7 Dependenţa efectului 
pelicular de frecvenţă [25]. 

 

Fig. 8 Reprezentarea 
schematică a efectului de proximitate 
pentru conductori circulari [25] 
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2.5 Fluxul tehnologic de de fabricare a ţevilor sudate din oţeluri microaliate  de înaltă 

rezistenţă 

 

2.5.1 Materia primă utilizată la fabricarea ţevilor sudate 

Materia primă pentru fabricarea ţevilor sudate din oţeluri microliate o constituie banda 

laminată la cald laminată în rulouri. Lăţimea ruloului de bandă este cuprinsă între 1000-1500mm 

iar  grosimea benzii este între 3-10 mm. Greutatea unui rulou poate fi între 10-20 tone.  

Rulourile pot fi cu margini naturale sau tăiate. Rulourile sunt fâşiate longitudinal în inele cu 

lăţimea corespunzătoare diametrului exterior al ţevii ce urmează a fi laminată. Pentru calculul 

exact al lăţimii inelului de bandă se utilizează mai multe formule de calcul, care au in algoritm  

circumferinţa ţevii finite, grosimea de perete şi reducerea diametrului eboşei în caje de sudură. 

O formulă orientativă de calcul a lăţimii de bandă necesară este următoarea: 

Ws=Gf-2,1Ts (1) 

Unde:           Ws= lăţimea benzii 

    Gf= circumferinţa ţevii in ultimul pas de formare 

    Ts= grosimea benzii 

Calitatea suprafeţelor marginilor inelelor după fâşiere au un impact major în obţinerea unei 

suduri bune la ţeavă. Ele nu trebuie să prezinte deformări, bavuri, fisuri, pete de ulei , grăsimi sau 

urme de oxizi sau rugină. Pentru a corecta aceste posibile deficienţe calitative, majoritatea liniilor 

de fabricare a ţevilor sudate au în componenţă, în flux, dispozitive de rabotare a marginilor.[5, 9] 

Mărcile de oţeluri microaliate destinate fabricării de ţevi sudate pentru conducte petroliere 

sunt specificate în normele API 5L. Aceste oţeluri microaliate pot fi obţinute numai prin elaborare 

în condiţii speciale şi anume în cuptoare electrice cu arc sau convertizoare cu oxigen cu degazare 

în vid, iar apoi turnate continuu sub forma de sleb în instalaţii de turnare continuă,  

Laminarea sleburilor în rulouri de bandă acestora se face deasemenea în condiţii 

controlate şi combinată cu tratamente termice de normalizare sau tratamente termomecanice, 

funcţie de marca de oţel ce se doreşte a fi obţinută. 

După laminarea şi operaţiile de finisare necesare, rulourile de bandă se răcesc în condiţii 

controlate şi apoi sunt marcate cu datele de identificare (nr. şarja, nr rulou, marca oţel, 

dimensiune, etc). Pentru verificarea conformiţăţii calităţii benzii cu cerinţele tehnice impuse in 

norma API 5L , din rulourile de bandă se prelevează şi efectuează o serie de încercări mecanice 

şi de compoziţie chimică. 

2.5.2 Schema şi etapele fluxului tehnologic 

In figura 10 este redat fluxul tehnologic de fabricare a ţevilor sudate pe un laminor de ţevi 

sudate electric prin încălzirea prin inducţie a marginilor cu curenţi de înaltă frecvenţă. iar în figura 

11 este reprezentată schema unui laminorului de 8 5/8” destinat fabricării ţevilor sudate electric 

prin CIF 
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Fig. 10 Fluxul tehnologic de fabricare a ţevilor sudate prin CIF 

.  

Fig. 11 Schema de principiu a unui laminor de ţevi sudate electric prin CIF şi TT pe 

cordonul de sudură 

După cum se poate observa din schema fluxului tehnologic, inelele de bandă laminată la 

cald sunt introduse în linia de laminare, respectiv în derulorul de banda. Pentru a asigura o 

continuitate a procesului de laminare, inele învecinate (anteriorul şi următorul) se sudează cap la 

cap pe o instalaţie automată de sudare cap la cap, care la laminoarele moderne poate fi cu 

atmosferă de gaz protector. Înainte de sudarea cap la cap, cele două capete de rulou care se 

îmbină sunt tăiate drept cu o ghilotină aflată în linie, iar după sudare cordonul de sudură este 

debavurat automat de dispozitivul de debavurare al instalaţiei de sudare cap la cap. 

După această etapă, banda intră în linia de formare la rece continuă unde este deformată 

treptat până cand ia forma de ţeavă cu marginile nesudate (eboşă).  

Urmează apoi principala operaţie tehnologică şi anume sudarea longitudinală care se 

realizează prin încălzirea marginilor ce se îmbină, prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă 

urmată de o presare a acestora de catre rolele cajei de sudură, care se află amplasată imediat 

dupa bobina de inducţie, în zona “V”-ului de sudură 
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Imediat după operaţia de sudare, cordonul de sudură este debavurat la exterior şi interior 

cu ajutorul unor dispozitive de debavurare.montate în linie, imediat după caja de sudură.  

. Pentru a reface structura microscopică a cordonului de sudură din zona afectată termic 

(ZIT) şi a elimina tensiunile termice şi structurale,  cordonul de sudură al ţevii este supus unui 

tratament termic de normalizare. Acest tratament termic este realizat prin încălzirea cordonului de 

sudură, pe o lătime de 15-20 mm la temperaturi de 900-950 0C, prin inducţie, cu ajutorul unei 

instalaţii Thermatool cu inductor liniar.  

După răcirea până la o anumită temperatură, ţevile sunt supuse operaţiei de calibrare care 

are rolul de a aduce ţevile în toleranţele de formă şi dimensionale prevăzute de norma API 5L. 

După calibrare ţevile sunt controlate nedistructiv în flux continuu, cu ajutorul a două 

instalaţii de control nedistructiv, prin două metode diferite, în conformitate cu cele două norme de 

control nedistructiv prevăzute în norma API 5L. Prima instalaţie este cu curenţi turbionari şi 

depistează cu precădere defectele din cordonul de sudură, iar a doua este cu scăpări de flux 

magnetic şi controlează pe tot corpul ţevii. 

Urmează debitarea în flux a ţevilor, la lungimi fixe de fabricaţie, marcarea lor pentru 

asigurarea trasabilităţii şi aplicarea monogramei API 5L.  

După debitare ţevile sunt supuse unor operaţii de ajustare constând din şanfrenarea 

capetelor, îndreptare şi protecţie anticorozivă.  

 In final ţevile sunt supuse unui test final de probare hidraulică la presiune înaltă, şi la 

inspecţia finală. La probarea hidraulică sunt înregistraţi şi stocaţi automat parametrii de probare 

(presiune, timp de menţinere) şi diagramele de probare. 

 Inspecţia finală constă intr-un control vizual şi dimensional al ţevilor. În aceasta etapă a 

inspecţiei se prelevează şi eşantioane din fiecare lot de fabricaţie, pe mai multe ţevi, pentru 

efectuarea testelor de laborator prevăzute în normă. 

 Aceste teste constau în încercări mecanice de tracţiune, duritate, încovoiere la soc 

(rezilienţă) precum şi în încercări tehnologice de aplatisare sau lărgire (evazare). Suplimentar se 

fac analize macro şi microstructurale pe probe prelevate din cordonul de sudură pentru a verifica 

calitatea sudurii şi a tratamentului termic efectuat. 

 Pe bază tuturor rezultatelor măsurătorilor dimensionale, controlului nedistructiv şi testelor 

de laborator se sortează ţevile conforme şi se întocmesc documentele de calitate aferente. 

 În continuare se vor prezenta detaliat numai etapele principale ale procesului de fabricaţie, 

adică etapele care au un impact major asupra fabricaţiei şi calităţii ţevilor sudate obţinute prin acet 

procedeu. Conform normei API 5L ele sunt considerate procese speciale şi ele sunt urmatoarele: 

- Formarea continuă la rece 

- Sudarea 

- Tratamentul termic 
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2.5.3 Formarea continuă la rece a benzii 

Scopul principal al formării continue la rece a benzii este de a conferii acesteia forma de 

ţeavă asigurând condiţiile ca cele două  margini să fie uniforme şi paralele. Deasemeni trebuie 

avut  în vedere eliminarea fenomenului de revenire elastică a benzii după deformarea în fiecare 

cajă de laminare [7,26] 

Forțele necesare pentru formarea benzii sunt direct legate de limita de curgere a 

materialului care la rândul său, depinde de structura metalurgică și compoziția oţelului. 

Deşi deformarea materialului benzii se produce la valori peste limita de curgere există însă şi o 

revenire elastică. Revenirea elastică este datorată heterogenitătii deformarii plastice,a materialului  

ceea ce duce la o variație de mărime și formă, atunci când presiunea cilindrilor de formare  

dispare. Această revenire elastică  va fi cu atât mai mare cu cât gradul de deformare este mai 

mare şi raza de deformare mai mică. [7,9,20] 

Dacă deformarea benzii este prea severă, tensiunile care apar în material pot depăşi limita 

de rupere şi ca urmare în material vor apare fisuri. Ca urmare gradul de deformare al benzi trebuie 

să fie cât mai uniform repartizat în cajele de formar, astfel ca tensiunile care apar în materialul 

benzii să se situeze între domeniul curgerii şi cel al ruperii, aşa cum se arată în figura 12. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Reprezentarea schematică a deformării şi tensiunilor care apar în materialul benzii la trecerea 
acesteia printre cilindri de formare continua [7] 

 

În figura 12 este ilustrată deasemenea partea tensionată a metalului în timpul formării 

benzii. Pe suprafaţa exterioară acţionează o tensiune de întindere, iar pe cea interioară o tensiune 

de comprimare.  

În timpul operației de îndoire,când banda tinde să se muleze după cilindru de deformare, 

luând forma acestuia, şi datorită forţelor de deformare care induc o stare de tensiune de întindere 

în fibrele exterioare,  există o creștere în lungime exterioară a materialului. În acelaşi timp în 
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fibrele de la interiorul zonei indoite apar eforturi de compresiune şi o scădere în lungimea 

interioară a materialului [7,26,10]. 

Există însă şi o zonă neutră, încare nu există nici un fel de tensiune în materialului benzii 

ca urmare a anulări reciproce a tensiunilor de întindere cu cele de comprimare. Acea fibră se 

numeşte fibră neutră iar lungimea ei nu se modifică. 

Pentru a forma în mod corespunzător o ţeavă în vederea sudării ei pe generatoare, 

întregul proces de formare trebuie să fie analizat de la început de la prima cajă când banda are 

formă plată până în ultima cajă de formare când are formă de ţeavă rotundă. Energia consumată 

pe cajele de formare trebuie să fie distribuită cât mai  uniform pe caje , iar deformarea să se facă 

progresiv. Dacă aceste cerinţe sunt îndeplinite atunci unghiul de îndoire a marginilor va creşte 

uniform, iar distanţa dintre ramurile îndoite ale benzii va fi egală (figura 13 a), în caz contrar se va 

obţine o formare incorectă (figura 13 b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 13 a -Formare corectă [5]     Fig 13 b-Formare incorecta [5] 

 

 Dacă formarea ţevii nu este corectă nu se vor putea obţine o formă corectă a “V”-ului de 

sudură şi paralelism între cele două margini ale benzii ce urmează a fi sudate. 

 În figura 14 se reprezintă grafic o formare ideală pe o linie de formare cu 11 caje şi 

variaţia deformaţiei pe fiecare pas. 

 Există mai multe sisteme de formare, funcde diametrul şi grosimea de perete a ţevii ce se 

doreşte a fi obţinută. Cele mai folosite sunt sistemel e ţie de formare cu o singură rază şi sistemul 

de formare cu două raze. Regula de alegere a sistemului de formare este următoarea: 

 -Formarea cu o singură rază se aplică când raportul grosime diametru E/D este între 3%-

8% şi rezistenţa materialului între 35.000 psi şi 40.000psi. 

 -Formarea cu două raze se aplică când raportul grosime diametru E/D este mai mică de 

3% sau mai mare de 8% şi ruperea mai mare de 40.000 psi. 
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Fig. 14 Reprezentarea grafică a unei formări continue larece ideale [7] 

 

Atunci când avem de format o bandă cu grosimea mai mare  decât grosimea specifică 

acelei calibraţii, în timpul formării banda nu se poate modela exact după conturul rolei superioare, 

ca urmare a saltului mic (spaţiul dintre rola inferioară şi cea superioară)  Acest lucru poate duce la 

mai multe probleme: în formarea corectă a benzii. Soluţia pentru asemena cazuri este utilizarea la 

formare şi a unor caje cu cilindrii verticali  

Obţinerea marginilor paralele în “V”-ul de sudură necesită o corelare foarte strânsă între 

ultima cajă a formării şi caja de sudură. Rola cu renură cât şi alte role verticale caare se pot folosi 

între ultima caja de formare şi caja de sudură au numai rol de ghidare.  

Singurul rol pe care-l are caja de sudură este de a presa marginile eboşei încălzite una de 

cealaltă cu o presiune suficient de mare pentru obţinerea unei suduri bune.  

 

2.5.4 Sudarea prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă 

Parametrii specifici procesului de sudare 

Sudura în înaltă frecvenţă HF este un proces electro-mecanic: generatorul de sudură furnizează 

căldura marginilor benzii, dar rolele de presiune efectuează cu adevărat sudura. În ultimă instanţă 

tot ceea ce se  petrece în ”V”-ul de sudură are importanţă majoră asupra calităţii cordonului de 

sudură al ţevii.[5,9,20] 

Desigur, există o serie de factori mecanici, electrici şi de material care afecteaza ”V”-ul şi 

procesele care au loc in aceasta zonă, cum ar fi 

- lungimea şi gradul (unghiul) de deschidere al ”V”-ului (figura 15), 

-modul cum se ating marginile benzii, (paralelismul marginilor) 

-forma geometrică şi calitatea marginilor benzii care alcătuiesc ”V”-ul,  

-poziţionarea bobinei de inducţie şi a impederului  

- compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale  materialului benzii, 
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Fig. 15“V”-ul de sudura [9] 

- puritatea şi cantitatea de lichid de răcire care ajunge in acea zona, 

-constanţa vitezei de laminare, - 

-parametrii electrici ( putere, tensiune, amperaj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Între factorii mecanici şi factorii electrici există o strânsă corelare. Există două direcţii de 

optimizare pentru obţinerea celor mai bune condiţii electrice pentru sudare: 

 a) Cea mai mare parte din curentul total să circule pe calea utilă din ”V”-ul din sudură. 

 b) Marginile ”V”-ului să fie paralele, astfel încât încălzirea să fie uniformă de la exterior la 

interior.[5,9,20] 

 Prima condiţie (a) depinde de forma şi localizarea bobinei de inducţie şi de impederul  

montat in teavă (figura 16). Cea de-a doua condiţie (b) depinde integral de factorii mecanici cum 

ar fi. forma eboşei deschise şi calitatea marginilor benzii. [5,10]. 

 

  Fig. 16 Poziţia bobinei de inducţie şi impederului [9] 

Unde 

-E-distanţa dintre axa cajei de sudură şi ultima cajă de finisare 

-F-lungimea feritei (impederului) 

-B-distanţa dintre mijlocul bobinei şi axa rolelor de sudură 
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-G -diametrul interior al bobinei 

-D- lungimea feritei 

-C- diametrul rolei de sudură 

-A- diametrul ţevii 

 Condiţiile pentru a îndeplini o poziţionare  corectă a impedeului şi bobinei sunt: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Rolul impederului (figura 17) este de a reduce cantitatea de curent HFcare curge prin 

spatele ţevii, concentrând astfel, curentul și căldura, în V-ul de sudură.[5,10] 

Fără o răcire adecvată, ferita va supraîncălzi și deveni nonfuncțională. 

 

Fig. 18 Impederul [9] 

 

 

 

 

Fig 18a Fără un impeder curentul și implicit 

căldura se va împrăstia în masa ţevii. Acest 

lucru duce la consum de putere de sudare și 
se poate supraîncălzi corpul ţevii. [9] 

Fig.18b Impederul concentrează curentul şi 

căldura în marginile ţevii. Ca urmare consumul 
de putere este minim şi corpul ţevii rămâne rece  

 

. 

 

 

G=A+ 6 mm 

D=B=G 

Lungimea minimă a impederului este L=3,5x A 

Pentru ţevi cu diametrul mai mic de 25 mm , L=3 x Lungimea V-ului 

Impederul să depăşescă cu 3 mm axa rolelor de sudare 

Bobina de sudură ar trebui să fie plasată cât mai aproape posibil, de rolele de 

sudură astfel încât VL (lungimea V-ului) estecât mai scurt posibil. 



21 
 
 

Influenţa geometriei V-ului de sudură 

a) Influenţa lungimii V-ului de sudură 

 Principalele corelaţii între lungimea V-ului şi factorii electrici sunt 

1. Lungime mai mică a V-ului necesită putere deîncălzire mai mică deoarece este mai 

puţin metal de încălzit 

2. Lungime mai mică a V-ului va permite viteze de sudare mai mari comparativ cu un V cu 

lungimea mai mare. 

3. Lungime mai mare a V-ulu va permite o difuzie mai mare a căldurii şi ca urmare zona 

influenţată termic (ZIT) va fi mai lată  

In figura 19  este reprezentată dependenţa dintre lungimea V-ului de sudură şi diametrul 

rolelor de sudură şi diametrul ţevii.   

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 Corelaţia diametru ţeavă-lungimea V-ului [9] 

 

Influenţa unghiului V-ului de sudură 

-Unghiul optim pentru V-ul de sudură este 40 ideal, dare poati fi cuprins între 20 şi 60 

-  Unghiuri mai mici sunt mai eficiente, dar există riscul să formeze prearcuri care 

cauzează apariţia oxizilor albi (penetratorilor albi )ăn cordon şi fenomenul de  “sudură rece” 

-Unghiuri mai mari sunt mai puţin eficiente, dar nu generează penetratori [5,27]. 

Influenţa paralelismului marginilor 

 Este foarte important ca în momentul sudurii cele două margini care se îmbină să fie 

paralele. Unul din avantajele procedeului de sudare HFI este că în timpul încălzirii în vederea 

sudării pe suprafaţa celor două margini apare o peliculă topită foarte subţire care permite 

eliminarea oxizilor şi altor impurităţi, rezultând astfel o sudură curată de foarte bună calitate. 

Dacă marginile sunt paralele, oxizii sunt refulaţi în ambele direcţii, ei străbătând drumul cel mai 

scurt, adică jumătate din grosimea de perete [5,10,28]. 

 Dacă marginile interioare se unesc primele, atunci oxizii se elimină mai greu, pentru că 

între cele două margini rămâne un spaţiu ca un creuzet în care sunt prinşi oxizii. La refularea din 
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timpul presării celor două margini, o parte din acesti oxi rămân prinşi in cordonul de sudură 

afectând negativ calitatea sudurii.  

 

 

Fig. 20 a Marginile paralele produc încălzire 
uniformă a marginilor pentru că efectul de 
proximitate este uniform de-alungul 
marginilor [9] 

Fig. 20 b Marginile interioare au fost încălzite mult 
mai puternic deoarece au fost mai apropiate şi 
efectul de proximitate a fost foarte puternic.[9] 

 

2.5.5 Tratamentul termic al cordonului de sudură 

 Când marginile benzii sunt încălzite pentru a fi sudate, oţelul suferă unele modificări 

structurale. Modificări structurale foarte mari apar însă în cordonul de sudură când răc irea este 

rapidă, mai ales dacă cordonul de sudură cald vine în contact direct cu lichidul de răcire.La viteze 

mari de răcire în pot apare în structura sudurii constituenţi de călire de tip bainitic sau chiar 

martensitic care induc tensiuni structurale în sudură şi generează deformări sau chiar microfisuri 

[5,20,29]. 

 Tendinţa de călire a sudurii este crescută când oţelul benzii prezintă neomogenităţi 

chimice cum ar fi segregaţiile de carbon (figura 21) . Neomogenităţile datorate segregaţiilor de 

carbon pot fi uneori aşa de mari încât local concentraţia în carbon poate fi de 3 ori mai mare decât 

concentraţia medie a oţelului. Aceasta face ca în acele zone în urma răcirii sudurii sa apară 

constituenţi duri de călire de chiar de tip martensitic şi sudura să devină fragiă. [5, 30] 

 În asemenea cazuri tratamentul termic al sudurii este foarte indicat şi este singura 

modalitate de a mai remedia calitatea sudurii.  

 Cel mai utilizat tratament termic este cel de normalizare, care pe lângă efectu l de 

descompunere a constituenţilor duri din sudură mai face şi o finisare a structurii cu efecte pozitive 

privind tenacitatea şi plasticitatea sudurii [9,31] 

 Tratamentul termic se aplică direct în flux cu ajutorul unei instalaţii de încălzire electrică 

inductivă, cu inductor liniar( figura 22). Frecvenţa de lucru a inductorului este de circa 3HKz însă 

trebuie acordată mare atenţie la stabilirea lungimii inductorului şi distanţei dintre inductor şi  

ţeavă, în caz contrar adâncimea de pătrundere poate fi mică şi tratamentul termic ineficient.  

 Atenţie sporită trebuie acordată şi deplasării laterale a cordonului de sudură al ţevii faţă de 

inductor, întrcât există riscul ca să nu fie încălzită toată zona influenţată termic a cordonului de 

sudură ci o zonă vecină. Verificarea eficacităţii tratamentului termic al sudurii nu se poate face 

decât prin prelevare de probă din cordon şi vizualizare pe microcopul metalografic. Măsurarea 

temperaturii de tratament termic se face cu ajutorul unui pirometru optic care este montat într-un 

sistem automat de control şi reglare a temperaturii de tratament termic al cordonului.  
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Fig. 21 Sudură dint-un oţel X52 care prezintă 
puternice neomogenităţi chimice şi segregaţii 

de carbon [5] 

Fig. 22 Inductorul liniar al instalaţiei inductive 
de tratament termic al sudurii [5] 

 

 În figura 23 este redată microstructura cordonului de sudură netratat al unei ţevi din oţel 

X52 sudată prin curenţi de înaltă frecvenţă. Se pot observa cele trei zone caracteristice structurii 

unui cordon de sudură, fară tratament termic [5,32]: 

-linia de sudură (de culoare albă, datorită decarburării marginilor produsă la încălzirea in 

vederea imbinării, situată în centrul sudurii), 

-zona influenţată termic (situată de o parte şi d alta a cordonului de sudură) 

-materialul de bază.   

În figura 24 este redată microstructura cordonului de sudură a unei ţevi din oţel X52 după 

efectuarea tratamentului termic de normalizare al sudurii. Se poate observa că vechea zonă 

influenţată termic a dispărut, iar între cordon şi materialul de bază nu mai sunt deosebiri 

structurale mari. 

 

 
 
 
 
Fig. 23 Microstructura sudurii unei ţevi sudate, 
HFI  fară tratament termic, oţel X52  [20] 

 
 
 
 
Fig. 24 Microstructura sudurii unei ţevi sudate, 
cu tratament termic pe cordon, oţel X52  [5] 

  

Aşa cum am menţionat anterior,uneori pot fi prezente în structura benzii segregaţii mari de 

carbon care pot genera apariţia constituenţilor de călire de tip martensitic sau bainitic în cordonul 

Linia de 

sudură LS 

ZIT ZIT 

MB 

Materialul de 
bază -MB 

Zona influentată  
termic- ZIT 

Nu mai există diferenţe structurale între cele 3 zone, 

structura cordonului de sudură s-a omogenizat 
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de sudură. Un astfel de caz este redat în microstructura din figura 25.  Aceşti constituenţi pot 

avea durităţi ridicate, de pană la 400 HV. 

 După efectuarea ubui tratament termic de normalizare aacestei suduri, microduritatea 

cordonului de sudură a scazut drastic, ca urmare a descompunerii după TT a constituenţilor de tip 

martensitic şi bainitic. În figura 26 sunt redate comparativ microstructurile celor două suduri, 

precum  şi variaţia microdurităţii în structura lor. .  

  

Fig 25. Constituenţi de tip martensitic şi bainitic 
prezenţi în ZIT-ul (zona influenţată termic ) a 
sudurii unei ţevi din oţel X60, fară TT pe 
cordon[5] 

Fig 26. Variaţia micodurităţii în cordonul de 
sudură al unei ţevi sudate din otel X60 : a  fără 
TT pe cordon, b –cu TT pe cordon [5, 20] 
     

 Se poate obseva că cele mai mari valori ale microdurităţii Vickers HV se găsesc în ZIT-ul 

sudurii  netratate, la circa 0,1 mm de linia de sudură. După efectuarea tratamentului termic de 

normalizare microduritatea a scăzut circa 100 HV, iar în microstructură nu s-a mai găsit urme de 

martensită sau bainită. 

 

2.5.6 Controlul NDT al tevilor sudate  

Există o gamă relativ largă de metode de control nedistructiv care se aplică produseor 

metalice. Pentru ţevile sudate electric prin presiune cele mai adecvate sunt metodele 

electromagnetice, şi anume metoda cu curenţi turbionari şi metoda cu scăpari de flux magnetic. 

.  

a) Controlul NDT cu curenţi turbionari 

 

Metoda de examinare nedistructivă prin curenţi turbionari se bazează pe principiile inducţiei 

electromagnetice şi este aplicată numai la materialele conductoare din punct de vedere electric . 

Această metodă poate fi folosită la: 

-Detectarea discontinuităţilor (fisuri, goluri, suprapuneri etc.); 

-Măsurarea dimensiunilor (grosimi, excentricităţi etc.); 

-Detectarea variaţiilor unor mărimi sau proprietăţi (conductibilitate electrică,   permeabilitate 

magnetică etc.); 

Variatia microduritatii in sudura 
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Metoda o serie de  avantaje, printre care putem enumera: 

-Detectarea dicontinuităţilor mici şi foarte mici; 

-Acurateţe în majoritatea măsurătorilor; 

-Viteză de examinare foarte mare; 

Nu este nevoie de contact intim între piesă şi traductor 

Printre limitările metodei, mai puţin numeroase, comparativ cu alte metode nedistructive, pot fi 

amintite următoarele: 

-Materialele examinate trebuie să fie conductoare electrice; 

-Limitarea adâncimii de penetrare a curenţilor turbionari, deci examinarea limitată; 

-Examinarea materialelor feromagnetice este adesea dificilă; 

-În majoritatea cazurilor, caracterizarea naturii discontinuităţilor detectate nu este posibilă.  

Metoda are la bază curenţii turbionari. Cel mai simplu echipament folosit la examinarea 

nedistructivă prin curenţi turbionari este formatdintr-o sursă de curent alternativ, un traductor – 

care conţine o bobină conectată la sursa de curent – şi un instrument de măsură a variaţiei 

tensiunii din bobina traductorului, atunci când acesta examinează un material (Figura 27). 

 Traductorul poate fi realizat fie dintr-o simplă bobină sau din două bobine, una de excitaţie, 

alta de recepţie sau dintr-o bobină de excitaţie şi un detector de efect Hall . Frecvenţa curentului 

alternativ se află într-o gamă mai mult sau mai puţin extinsă, cuprinsă într-un interval foarte larg – 

de la câteva zeci de Hz la câţiva MHz –, funcţie de tehnica folosită şi de scopul urmărit. 

 

Fig. 27 Schema de principiu a unei instalatii de examinare prin curenţi turbionari 

 

Metoda are o largă răpândire în domeniul controlului nedistructiv al ţevilor sudate cu 

grosimi de perete mic, de maxim 5 mm. Peste această grosime, sensibilitatea de detectare scade 

considerabil, şi este riscul ca defectele de la suprafaţa interioară a ţevilor să nu mai fie depistate. 

Această limită de detecţie este o limitare de metodă şi este datorată efectului pelicular ale 

curenţilor turbionari, care se accentuează la frecvenţe ridicate. 

Instalaţiile industriale ET utilizate sunt complet automatizate (figura 28), asigarând o viteză 

foarte mare de control şi o productivitate ridicată. Instalaţiile sunt calibrate la fiecare 4 ore sau de 

Echipament de examinare prin curenţi 

turbionari 

1 – sursa de curent electric alternativ;   

2 – traductorul generator/ receptor de 

curenţi turbionari;      

 3   –  instrument  de măsură; 

  4   – material din categoria metalelor 

(conductor de electricitate) 
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câte ori se schimbă sortimentul de ţeavă. Etaloanele (calibrele)  sunt executate  din ţevi cu 

caracteristici chimice, mecanice şi dimensionale asemănătoare.  

     Echipamentul permite localizarea defectului si sortarea automata a ţevilor neconforme. 

     Personalul care opereaza acest echipament este instruit periodic pe nivele si atestat 

(certificat) de organisme abilitate, pe 3 nivele de competenţă.  

 

Fig 28. Instalaţie de control automată cu curenţi turbionari Dr. Foerster 

Instalaţia poate executa controlul atât în fluxul continuu de fabricaţie, cât şi off-line. Funcţie de 

tipul de sondă (bobină) utilizat, instalaţia poate face controlul atât full-body ( pe tot corpull ţevii) cât 

şi numai pe cordonul de sudură.  

 

b) Controlul NDT cu scăpări de flux magnetic 

Este tot o metodă nedistructivă electromagnetică de control. La această metodă ţeava din 

oţel feromagnetic supusă examinării nedistructive este magnetizată de 2 electromagneţi  şi funcție 

de nivelul de magnetizare indus, scăpările de flux magnetic datorite atât defectelor de suprafață 

cât şi celor mai depărtate de suprafaţă sunt detectate de către tensiunea indusă în bobinele 

detector care se rotesc impreună. 

Metoda este utilizată în special pentru detectarea defectelor longitudinale dar se poate 

aplica, în condiţii contractuale şi pentru detectarea defectelor transversale 

Cerinţe generale ale metodei FL (flux leakage) 

 Examinarea nedistructiva FL trebuie făcută dupa ultima etapă de prelucrare 

metalurgică a  procesului specific de fabricaţie al ţevilor (dupa caz :laminare, tratament termic, 

calibrare, îndreptare, etc), cu exceptia cazurilor in care norma de produs sau condiţiile 

contractuale nu prevăd altfel. 

 Țevile supuse controlului nedistructiv trebuie să fie suficient de drepte pentru a se 

garanta corectitudinea controlului. Suprafețele trebuie să fie suficient de curate și să nu prezinte 

impurități care să afecteze corectitudinea controlului.   
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   Examinarea nedistructivă FL trebuie efectuată de personal calificat în conformitate 

cu cerinţele normei ISO 9712, ISO 11484 sau norme echivalente şi trebuie să fie supervizată de 

personal competent numit de catre producător.  

o Limitări ale metodei FL:  

         Ţevile supuse controlului trebuie să fie saturate magneticprin introducerea 

într-un puternic câmp magnetic extern; scopul acestei saturări este cauzarea unui flux de 

scăpări/deviere de la defecte. În timpul controlului nedistructiv cu flux de scăpări al țevilor, 

sensibilitatea de control se află la valoarea maximă atunci când suprafața țevii este în contact cu 

traductorul magnetic și scade pe măsură ce crește grosimea țevii datorită micșorării efective a 

fluxului de deviere de la defectele aflate la suprafața interioară a țevii spre deosebire de cele 

aflate la suprafața exterioară. Semnalul de răspuns de la defectele suprafeței interioare poate fi 

astfel mai redus decât cel de la defectele suprafeței exterioare de aceleași dimensiuni. 

  Aceasta metodă de control nedistructiv nu poate detecta defectele transversale 

pentru că, în acea etapă a procesului de fabricaţi, ţevile au numai o mişcare longitudinală, nu şi de 

rotaţie. 

Instalaţiile industriale de control FL sunt tot echipamente complet automatizate, montate în 

fluxul de control. Cerinţele de personal certificat sunt similare ca la metoda ET 

 O instalaţie modernă de control FL, de ultimă generaţie este instalaţia ROTOFLUX model 

6LFX-190 (figura 29). Instalaţia permite controlul nedistructiv al ţevilor cu diametrul exterior 

cuprins între 2” (60,3 mm) si 7,5” (193 mm) şi grosimea de perete de între 2 mm până la max. 20 

mm. Viteza de testare este cuprinsă între 8 m/min până la 120 m/min. Instalaţia poate detecta 

defecte longitudinale de pe suprafaţa exterioară sau interioară cu adâncimi de min 0,2 mm şi 

lungimea de min 25 mm.  

  

Fig. 29 Instalaţia de control cu scăpări de flux magnetic Rotoflux 6LFX -190 

 

Instalaţia model 6LFX-190 ROTOFLUX are mai multe traductoare magnetice care descriu 

o traiectorie elicoidală pe deasupra suprafeței țevii. Din acest motiv, prin intermediul acestui 
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procedeu se pot detecta defecte longitudinale cu o lungime minimă, în funcție de lățimea 

traductorului și de pasul elicoidal de control (care este funcţie de viteza de laminare a ţevii şi 

respectiv viteza de rotaţie a traductorilor magnetici.  

Ansamblul electromagnetic al instalaţiei ROTOFLUX model 6LFX-190 în care sunt fixati cei 

2 electromagneţi precum şi cele 2 blocuri cu câte 12  bobine de detecţie, se roteşte în jurul ţevii cu 

pâna la 500-600 rotaţii pe minut ceea ce permite controlul nedistructiv al ţevii la viteze de laminare 

de până la 120 m/min. 

        Bobinele detector sunt înglobate intr-o răşină epoxidică şi montate în două dispozitive 

mecanice ( câte 12 bobine în fiecare) care au suprafaţa acoperită cu un strat de carburi metalice 

pentru a preveni protecţia şi uzura ddatorrita contactului dintre ţeavă si bobinele de detecţie.  
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Capitolul 3. PROIECTAREA COMPOZIŢIEI CHIMICE, ELABORAREA ŞI LAMINAREA 

TERMOMECANICĂ A ŞARJELOR EXPERIMENTALE DE OŢELURI MICROALIATE 

DESTINATE OBŢINERII ŢEVILOR SUDATE PRIN INALTĂ FRECVENŢĂ 

 

3.1 Criteriile de stabilire a compoziţiei chimice a şarjelor experimentale 

 
Un prim criteriu de care s-a ţinut seama la proiectarea compoziţiei chimice a şarjelor 

experimentale de oţelurilor  microaliate utilizate la  fabricarea ţevilor sudate prin curenţi de înaltă 

frecvenţă a fost sudabilitatea oțelului.  

Alt criteriu care s-a avut în vedere la proiectarea compoziţiei chimice a fost obţinerea unor 

ţevi sudate cu clasa ridicată de rezistenţă şi o buna tenacitate, astfel încât să se poată obţină 

aceste proprietăţi nu numai în materialul de bază al ţevii ci şi în cordonul de sudură al acesteia. Se 

ştie însă ca obţinerea unor oţeluri cu caracteristici mecanice cât mai ridicate se face in detrimentul 

scăderii sudabilităţii si tenacităţii materialului. Acest aspect metalurgic limitează gama de oţeluri de 

înaltă rezistenţă care sunt apte pentru fabricarea ţevilor sudate longitudinal. Având în vedere 

aceste considerente rezultă că proiectarea compoziţiei chimice este deosebit de grea, domeniul 

de compoziţie în care se pot obţine aceste proprietăţi contradictorii fiind foarte îngust. 

În ce priveşte sudabilitatea oţelurilor, aceasta este dependentă de o serie de factori şi 

anume: conţinutul de carbon, carbonul echivalent, neomogenităţile chimice şi structurale, puritatea 

oţelului.  

Carbonul este elementul care influenţează semnificativ rezistenţă mecanică a oțelului, dar 

tenacitatea și sudabilitatea oțelului scad odată cu creșterea conținutului de carbon. Formulele 

pentru calculul carbonului echivalent CE(IIS) și CE(PCM), stabilite de Institutul Internaţional de 

Sudură şi specificate in norma API 5L sunt următoarele: 

 

CE(IIS) aC+Mn/6+(Cr +Mo+V) /5+(Cu +Ni) /15.. .................................................................(2)  

 

CE(PCM) aC+Si /30+Mn/20+Cu /20+Ni/Cr60+/20+Mo/15+V/10+5B...................................(3) 

 

      Se poate observa din aceste formule că cea mai mare influenţă asupra sudabilităţii o are 

conţinutul de carbon. Prin urmare, reducerea conținutului de carbon poate îmbunătăţi semnificativ 

sudabilitatea. Ca urmare tendinţa actuală de dezvoltare a noilor ţevi de oţel este utilizarea 

oţelurilor cu conţinut redus de carbon. 

Reducerea conținutului de carbon este în beneficiu creşterii tenacităţii și îmbunătăţirii 

sudabilităţii oțelului. La un conţinut de carbon mai mic de 0,06%.structura ţevilor din oţel constă 

din ferită aciculară, fară urme de constituenţi duri de tip martensitic sau bainitc [2,5]. 
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O microstructură cu grăunţi fini şi uniformi ca mărime  este singurul mecanism pentru a 

crește atât rezistența mecanică cât și tenacitatea în același timp [5,33,34]. Prin urmare acesta 

este punctul cheie la proiectarea oţelului destinat fabricării ţevilor din oţeluri microaliate feritice. 

Pentru optimizarea şi finisarea microstructurii oţelului este aplicat un tratament termomecanic 

controlat în timpul procesului de laminare. Ca urmare deformarea finală trebuie făcută in domeniul 

de temperatură în care austenita nu va mai recristaliza. Austenita deformată oferă mai multe 

nuclee pentru  transformarea fazei γ în  α, fază α-formându-se predominant la limitele de grăunte 

austenitic [35,36,37]. 

Niobiul este cel mai eficient element care întârzie restabilirea și recristalizarea austenitei 

deformate. Reducerea conţinutului de carbon favorizează dizolvarea unei cantităţi mai mari de 

niobiu în austenită la temperatură ridicată, prin urmare rolul niobiului  este de a rafina 

microstructura (grăunţii)în mod eficient [35,36].. 

Titanul este un element care are rolul de fixa azotul din oțel. Un procent de aproximativ 

0,02% titan poate fixa pana la 60 ppm azot sub formă de particule foarte fine de TiN, care sunt 

stabile la temperatură ridicată, dar pot precipita în timpul turnării continue în masa slebului. . 

Particulele fine de TiN pot intârzia creșterea grăuntelui austenitic în mod eficient în timpul 

reîncălzirii slebului, și, de asemenea, îmbunătățesc rezistența la impact în ZIT (zona afectată 

termic) după sudare [35,37,38,39]. 

Molibdenul este un element foarte important pentru a controla transformarea austenitei. El 

lărgeşte domeniul γ, întârzie apariţia feritei pro-eutectoide în timpul transformării γ →α și 

favorizează formarea feritei aciculare. Molibdenul poate fi folosit de asemenea pentru acrește 

rezistenţa oțelului prin transformarea de durificare [35, 39]. 

Prin urmare cerinţele chimice pentru obţinerea oţelurilor microaliate destinate fabricării 

ţevilor de înaltă rezistenţă sunt un conţinut de carbon cât mai scazut, conţinut de mangan ridicat, 

elemente de microaliere. Elaborarea oţelului include degazarea în vid, iar în timpul laminării se 

aplică un tratament termomecanic controlat. În timpul procesului de laminare termomecanică se 

poate produce o precipitare a carbonitrurilor microaliate, la o temperatură joasă de laminare 

[37,40]. 

În ultimul timp la producătorii mari de ţevi sudate predomină o tendință generală de a 

reduce conținutul de carbon [2,37,39]. În acest caz, microstructura este monofazică, fiind formată 

în mare parte din bainită inferioară. Pe de altă parte, noile clase de oțeluri microaliate dezvoltate 

pentru aplicații speciale pot avea diferite microstructuri care constau din diferite forme și 

combinații de bainită, martensită și ferită în scopul atingerii obiectivelor privind rezistenţa, 

tenacitatea şi ductilitatea.  

Oţelul poate mai conţine unele elemente chimice precum Cu, Ni şi Mo în cantităţi reduse. 

Oţelul prezintă o structură monofazică bainitică, când răcirea după laminare s-a produs deasupra 

punctului Ar3.  În cazul cand răcirea se începe sub punctul Ar3 se va obţine o structură bifazică, 
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formată din ferită şi perlită. Dacă răcirea după laminare se începe deasupra punctului Ar3 si se va 

opri la o temperatură intermediară cuprinsă în intervalul 600-800 0C., microstructura oţelului va fi 

formată din bainită şi ace fine de martensită,  

Caracteristicile mecanice de rezistenţă, tenacitate şi ductilitate sunt date tocmai de tipul, 

proportia şi mărimea constituenţilor structurali ai oţelului. Cea mai favorabilă structura pentu 

obţinerea unor proprietăţi mecanice de rezistenţă ridicate şi o buna tenacitate este cea bifazică, 

formată din bainită care este incorporată intr-o matrice de ferită moale care previne fragilitatea 

oţelului.  

 
3.2. Procedura experimentală  de elaborare şi laminare a oţelurilor microaliate  

 
3.2.1 Procesul metalurgic de elaborare a oţelulurilor microaliate şi turnarea continuă 

 

Rolul elementelor de microaliere (Nb, Ti, V) introduse in oţelul lichid în condiţii adecvate, 

este de a forma dupa solidificare anumite faze, de tip MX (M-Nb, M-Ti, M-V şi XN şi C) care au 

rolul de a opri cresterea grăuntelui austenitei cristalizate în cursul procesului de prelucrare 

metalurgică ulterioară. De multe ori se adaugă şi mici cantităţi de zirconiu sau bor (max 0,005%), 

aceste elemente având mare afinitate către oxigenul şi azotul prezente în oţelul lichid. Pe lângă 

afinitatea lor mare faţă de carbon şi azot, microelementele de aliere prezintă o puternică activitate 

chimică şi pentru oxigen şi sulf. Acest lucru înseamnă că oţelul lichid trebuie să fie mai întâi 

dezoxidat şi desulfurat şi apoi se introduc elementele de microaliere (Nb, Ti, V).  În caz contrar 

aceste elemente de microaliere s-ar combina cu oxigenul şi sulful, formând oxizi care trec parţial 

în zgură iar o parte rămân inglobaţi în oţel sub formă de oxizi [41].  Pe de altă parte titanul are 

mare afinitate faţă de sulf, formând TiS, care, la fel, o parte trece în zgură, iar o parte rămâne în 

oţel.  

Prima etapă de rafinare a oţelului lichid este reducerea conţinutului de fosfor, etapa numită 

defosforare şi este făcută în convertizorul cu oxigen. Urmează apoi etapele de dezoxidare şi 

desulfurare a oţelului care se fac în oala de turnare. Dezoxidarea se realizează cu ferosiliciu, 

feromangan şi aluminiu, iar desulfurarea se face cu zguri desulfurante cu o concentrație ridicată 

de CaO și cu un conţinut de până la  30% Al2O3 și 5% CaF2 și care sunt pulverizate şi suflate în 

baie [41, 42].  Înainte de introducerea lor în baia de aceste zguri trebuie să fie calcinate (prăjite), 

în scopul de a îndepărta umiditatea şi apa cristalizată. 

Elementele de microaliere se introduc apoi în oţelul lichid iar compoziţia chimică este 

omogenizată prin suflarea unui jet de argon în baie. Urmează apoi vidarea oţelului în instalaţia de 

vidare în scopul de a reduce conţinutul de gaze din oţel [41, 43]. După aceste operaţii oţelul lichid 

este turnat în instalaţia de turnare continuă (figura 30), în atmosferă de argon, obţinându-se 

semifabricatul (brama) destinat laminării termomecanice a benzilor la cald. Instalaţia de turnare 

continuă este prevăzută cu un cristalizor (răcitor cu serpentină de apă) oferind posibilitatea 
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controlului vitezeii de solidificare şi răcire şi implicit controlul formării şi creşterii cristalelor 

columnare formate în timpul solidificării oţelului. 

 

Fig 30. Instalaţia de turnare continuă a oţelurilor microaliate [41] 

 

3.2.2 Laminarea termomecanică 

Pentru a inţelege rolul microelementelor de aliere in obţinerea unei structuri foarte fine, 

trebuie inţeleasă formarea fazelor interstiţiale MX în timpul solidificării oţelului şi stabilitatea 

acestor faze, în timpul laminării termomecanice. Elementul de microaliere M (care poate fi Nb, Ti, 

V, Yr sau B) leaga C sau N (care reprezintă elementul nemetalic), formând acele faze interstiţiale. 

Solubilitatea fezei interstiţiale MX în soluţia solidă (austenita) este dependentă de energia de 

activare şi este exprimată matematic prin relaţia: 

log[M][X] = -Q/2,303RT + A’/2,303,      (4) 

unde    Q este energia de  activare a fazelor MX, R –constanta gazului, T- 

temperature, A- constantă specifică tipului fazei 

 Pe baza acestei relaţii se poate calcula temperatura de început şi de sfarşit a 

precipitării fazei MX, pentru o concentraţie dată a elementului de microaliere M 

 Cunoaşterea tmperaturii de început şi de sfârşit a fazelor MX în austenită este 

foarte importantă pentru proiectarea condiţiilor de deformare plastică a oţelurilor 

microaliate. Efectul dispersiei particulelor de faza MX în austenită poate explica 

mecanismul obţinerii unei structuri cu graunţi fini, datorită schimbării structurii oţelului în 

urma laminării în mai multe treceri a oţelului la temperaturi mai mari decât temperatura de 

recristalizare [44]. În timpul laminării la cald cu reduceri cu grade de deformare suficient 

de mari (> 15% pe trecere) granulaţia grosolană a oţelului, rezultată ca urmare a încălzirii, 

este fărâmiţată şi alungită în sensul deformării şi direcţiei de curgere a materialului, 

rezultând asa zisă structură ecruisată [42, 45]. Aceasta structură are proprietăţi mecanice 

mai ridicate decât  structura iniţială.  Datorită temperaturii ridicate din timpul laminării însă, 
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structura alungită a grăunţilor se reface, grăunţii capătând forma poliedrică iniţială, acest 

fenomen fiind numit recristalizare. Aceşti grăunţi au insă dimensiuni mai mici decât cei 

anteriori deformării. Acest fenomen al modificării structurii se produce după fiecare trecere 

prin caja de laminare, in final obţinându-se o structură foarte fină şi cu proprietăţi 

mecanice mult mai ridicate. În fig. 31 este reprezentată schematic această modificare a 

structurii oţelului în timpul laminării la cald. 

 

Fig. 31 Reprezentarea schematică a schimbărilor structurii metalului laminat la cald, în 
timpul deformării şi după recristalizarea materialului [42]. 

 

Creşterea grănţilor în timpul fenomenului de recristalizare este frânată mult de 

prezenţa acestor faze MX, fin dispersate în structura oţelului. Stabilitatea fazelor MX 

formate de diferitele elemente de microaliere diferă de temperatură, de natura elementului 

de microaliere,  de concentraţia şi solubilitatea lor în austenită. Aceste elemente au mare 

influenţă asupra proprietăţilor mecanice obţinute dupa laminare. Astfel, în cazul oţelurilor 

cu conţinut mic de carbon (max. 0,06% C) , o aliere cu Nb, intr-o anumită concentraţie, are 

ca efect creşterea limitei de curgere după laminare cu pană la 120 MPa, ca urmare a 

finisării granulaţiei, şi până la 160 MPa datorită efectului de durificare a structurii prin 

precipitarea şi dispersarea particulelor de carburi de niobiu (NbC). 

O influenţă mai scăzută asupra durificării şi creşterii proprietăţilor mecanice o are 

Ti, la o concentraţie optimă de 0,08%, datorită faptului că faza MX formată, adică TiN, se 

formează în mare parte deja din timpul solidificării oţelului iar în fază solidă după 

precipitarea Ti(C,N). Precipitarea carburii de titan, TiC, se produce la o temperatură mult 

mai ridicată decât cea a precipitării NbC.  

Precipitarea fazelor MX depinde mult nu numai de temperatura dar şi de 

concentraţia de C şi N din oţel. [42,44,45]. Odată cu scăderea temperaturii aceste faze 

coagulează şi ca urmare efectul de finisare a grăunţilor, precipitarea carburilor şi efectul 

de durificare scad. Ca urmare pentru a obţine oţeluri microaliate cu proprietăţi mecanice 

ridicate, condiţiile de deformare plastică la cald trebuie să fie astfel adaptate la cinetica 

precipitării fazelor MX in austenită. 
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De regulă în cazul produselor metalurgice din oţeluri microaliate obţinute prin 

deformare plastică la cald,se aplică laminarea controlată pentru oţelurile cu structură 

feritică şi ferito-perlitică, în timp ce pentru oţelurile microaliate cu structură martensitică 

sau bainitică se aplică laminarea termomecanică.  

Laminarea controlată [fig.32] constă în laminarea preliminară în domeniul 

temperaturilor înalte, la fel ca la oţelurile obişnuite şi laminarea de finisare în domeniul de 

temperaturi mai joase, corespunzător precipitării fazelor MX, şi care restricţionează 

creşterea grăunţilor în timpul trecerilor succesive de laminare.  

 

Fig. 32 Diagrama schematică a influenţei răcirii accelerate asupra structurii 
oţelurilor cu carbon scăzut, microaliate, în timpul laminării controlate. [46] 

 

Laminarea de finisare se termină de obicei la temperatură mai mică decât 

temperatura Tr de recristalizare a austenitei, ceva mai mică decât cea a punctului Ar3 sau 

Ar1 a oţelului, urmată de răcirea în aer liber [42, 45, 46]. 

Laminarea termomecanică (cu recristalizarea controlată) constă în laminarea la cald în 

domeniul de temperaturi corespunzător precipitării fazelor MX, incluzând unele pauze între 

trecerile succesive pentru a putea avea loc recristalizarea completă a austenitei şi o menţinere 

izotermă a laminatului la o temperatură adecvată în timpul laminării de finisare, o perioadă de timp 

necesară formării unei proporţii de 50% de austenită recristalizată, urmată apoi de o răcire 

accelerată pentru durificarea oţelului.  Oţelurile laminate termomecanic sunt supuse în final unui 

tratament de revenire sau îmbătrânire. 

In schema tehnologică următoare (fig 33) este reprezentat fluxul de fabricaţie a oţelurilor 

carbon microaliate cu elemente de microaliere de tip Nb, Ti, V. 
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Fig. 33 Reprezentarea schematică a procesului tehnologic de elaborare şi laminare a benzilor 

laminate la cald din oţeluri carbon, microaliate cu Nb, Ti, V 
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Capitolul 4. METODE DE CERCETARE ŞI INSTALAŢII UTILIZATE ÎN CERCETĂRILE 

EXPERIMENTALE  PRIVIND DEZVOLTAREA PROCEDEULUI  DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ 

FRECVENŢĂ A ŢEVILOR  DIN OŢELURI MICROALIATE  

4.1 Metode de cercetare şi aparatura utilizată la cercetarea experimentală privind 

fabricarea ţevilor sudate prin curenţi de înaltă frecvenţă 

Având în vedere atât complexitatea şi particularităţile proceselor de prelucrare metalurgică 

a oţelurilor microaliate destinate ţevilor sudate din industria petrolieră, precum şi particularităţile 

procesului de obţinere a ţevilor sudate prin inducţie, cu curenţi de înaltă frecvenţă, pentru studiul 

parametrilor de prelucrare metalurgică este necesară utilizarea unei game largi de metode de 

cercetare  ce implică utilizarea unor aparate şi instalaţii specializate, pentru caracterizarea 

mecanică şi structurală, dar şi utilizarea unor dispozitive şi instalaţii experimentale necesare 

simulării cât mai exacte a condiţiilor reale de solicitare a ţevilor sudate în exploatare. . 

Funcţie de faza tehnologică specifică procesului de obţinere a ţevilor sudate s-a încercat 

să se determine modul şi ponderea cu care diferiţi factori inflluenţează prelucrabilitatea 

metalurgică metalurgică a oţelului microaliat şi obţinerea unor ţevi sudate cu caracteristici de 

tenacitate, plasticitate şi rezistenţă mecanică cât mai ridicate.  

Alegerea metodelor experimentale, aparatura utilizată precum şi realizarea unor 

dispozitive adecvate de testare au fost diferite, funcţie de etapele tehnologice de fabricare a ţevilor 

sudate. Experimentările se  vor axa pe măsurarea şi monitorizarea principalilor parametrii de 

proces în vederea stabilirei unor corelaţii intre caracteristicle oţelului microaliat, parametrii de 

proces sudare şi caracteristicile mecanice şi tehnologice ale ţevilor obţinute  

Astfel pentru faza de formare la rece a ţevilor din benzile laminate din oţel microaliat, 

având în vedere principalii parametrii care influenţează deformarea la rece a oţelului microaliat şi 

anume: gradul critic de deformare, fenomenul de ecruisare la rece, care duce la modificarea 

caracteristicilor mecanice este absolut necesar controlul caracteristicilor mecanice de rezistenţă şi 

tenacitate, atat pe bandă, cât şi pe corpul ţevii formate la rece.  

La etapa tehnologică de sudare prin curenţi de înaltă frecvenţă, s-a urmărit influenţa 

principalilor parametrii de proces de  sudare, asupra obţinerii unui cordon de sudură compact şi cu 

proprietăţi deosebite de plasticitate şi tenacitate ridicate. Ca urmare la aceasta etapă s-au utilizat 

o serie de metode de control nedistructiv (cu curenţi turbionari, cu scăpări de flux magnetic, cu 

lichide penetrante) pentru controlul compactităţii cordonului de sudură al ţevilor. Pentru controlul 

caracteristiclor de tenacitate ale sudurii s-au făcut o serie de teste pentru determinarea energiei 

de rupere la impact pe epruvete KV prelevate din cordonul de sudură, iar pentru aprecierea 

caracteristicilor de plasticitate ale cordonului de sudură s-au efectuat o serie de teste tehnologice 

specifice ţevilor sudate (încercarea la aplatisare, încercarea la lărgire şi încercarea la evazare). O 
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atenţie deosebită s-a acordat examinării metalografice a structurii cordonului de sudură, încercând 

stabilirea unor corelaţii între parametrii procesului de sudare (intensitatea, tensiunea puterea şi 

frecvenţa curentului de sudare, temperatura şi viteza de sudare) şi parametrii de material 

(compoziţia chimică, carcateristicile mecanice şi structura oţelului microaliat utilizat la fabricarea 

ţevilor sudate). 

Având în vedere microstructura specială a oţelurilor microaliate cu Nb, Ti şi V , pentru 

punerea în evidenţă şi caracterizarea microsctructurală a unor elemente microstructurale foarte 

fine, de tipul carburilor, nitrurilor şi carbonitrurilor, s-a apelat la microscopia electronică şi 

determinarea compoziţiei chimice pe microconstituent, cu ajutorul unui microscop electronic de 

mare performanţă.  

O testarea specială şi foarte complexă care poate furniza informaţii deosebit de utile 

despre calitatea cordonului de sudură şi comportarea în exploatare a ţevilor este încercarea la 

oboseala, utilizând tensiuni, amplitudini şi frecvenţe de solicitare asemănătoare cu cele la care 

sunt supuse ţevile în exploatare.  Încercarea la oboseală a fost făcută după diferite  cicluri de 

solicitare axială (de tracţiune, de compresiune, simetrică, asimetrică) cu o variaţie sinusoidală, 

pătratică sau triunghiulară dinţi de ferăstru) a forţei de solicitare.   

O mare atenţie s-a acordat şi studiului influenţei tratamentului termic al cordonului de 

sudură al ţevilor sudate  în vederea creşterii caracteristicilor de plastictate şi tenacitate ale 

acestuia.  Metodele de investigare privind influenţa acestui proces au constat atât în analize optice 

metalografice, microscopie electronică  ale cordonului de sudură, dar şi o serie de teste 

tehnologice şi de microduritate , efectuate înainte şi după tratamentul termic pe cordon.  

În tabelul 1 sunt redate sintetic principalele metode de cercetare a caracteristicilor 

chimice, mecanice şi microstructurale a oţelurilor microaliate utilzate la fabricarea ţevilor sudate 

prin curenţi de înaltă frecvenţă, a parametrilor de prelucrare metalurgică a acestora şi obiectivele  

cercetărilor efectuate  în vederea obţinerii unor şevi sudate cu performanţe de rezistenţă şi 

tenacitate deosebit de ridicate. 

Tabelul 1 Metodele de cercetare, aparatura utilizată şi studii experimentale 

Metoda de cercetare  
 

Aparatura, sau 
instalaţia utilizată 

Metoda 
utilizată 

 

 
Obiectivele cercetării 

Determinarea 
compoziţiei chimice a 

şarjelor elaborate 

Spectrometru de 
emisie optică 
DV6- SUA 

Spectrografia 
de emisie 
optică în 
domeniul 
ultraviolet, în 
vid 

Stabilirea şi optimizarea compoziţiilor  
chimice care să confere oţelului 
caracteristici de sudabilitate, rezistenţă 
mecanică şi tenacitate cât mai ridicată.  

Influenţa elementelor de microaliere 
asupra proprietăţilor oţelurilor 
microaliate şi sudabilităţii oţelului 

Determinarea 
caracteristicilor 

Maşină servo-
hidraulică 

Încercarea la 
tracţiune la 

Stabilirea corelaţiei dintre compoziţia 
chimică, proprietăţile mecanice şi de 
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mecanice de 
rezistenţă (Rm)  şi 
plasticitate (A%) la 
temperatura ambiantă 
ale ţevilor sudate HFI 
din oteluri microaliate  

universală pentru 
încercări, tip MTS 
824.10- SUA 

Extensometru 
digital 

temperatura 
ambiantă 
conform SR 
EN 6892-2010 

plasticitate a oţelurilor microaliate 
funcţie de diverşi parametrii de 
prelucrare metalurgică. 

Determinarea modificării 
caracteristicilor mecanice de rezistenţă 
şi plasticitate ale oţelurilor microaliate  
după laminarea (formarea) la rece şi 
sudare a benzilor laminate utilizate la  
obţinerea ţevilor.  

Determinarea 
energiei de rupere KV 
la şoc (încercarea la 
rezilienţă) a 
materialului de bază 
şi a cordonului de 
sudură 

Ciocan pendul 
Charpy tip Tinius 
OlsenIT 406 – 
SUA  

Incercarea la 
incovoiere şoc 
conform 
normei SR EN 
ISO 148:2011, 

Determinarea tenacităţii materialului 
ţevilor sudate atât în materialul de 
bază al ţevii cât şi în cordonul de 
sudură şi stabilirea unor corelaţii între 
tenacitate, compoziţia chimică a 
oţelului, caracteristicile mecanice de 
rezistenţă şi parametrii procesului de 
sudare. 

Determinarea 
rezistenţei la 
oboseală a cordonului 
de sudură a ţevilor 
sudate HFI 

Maşină servo-
hidraulică 
universală pentru 
încercări, tip MTS 
824.10- SUA 

 Determinarea comportării la oboseală 
a cordonului de sudură al ţevilor 
sudate HFI şi stabilrea unor corelaţii 
între caracteristicile chimice, mecanice 
şi microstructurale ale oţelului şi 
parametrii de proces sudare. 

Măsurarea  
microdurităţii Vickers 
în materialul de bază 
şi în cordonul de 
sudură 

Microdurimetru 
tip Hannemann, 
cu sarcina 0-100gf 

Măsurarea 
microdurităţii 
conform STAS 
7057-78 

Studiul corelaţiei dintre microduritate, 
structură, compoziţie chimică şi 
parametrii de sudare cu curenţi de 
înaltă frecvenţă 

Încercarea la 
aplatisare a ţevilor 
sudate (cu cordonul 
de sudură la 0 

0
si 90 

0
 

faţă de forţa de 
solicitare 

Maşină 
universală pentru 
încercări, tip ZD 
40 

 

Încercarea la 
aplatisare a 
ţevilor conform 
SR EN ISO 
8492-2005    

Determinarea plasticităţii cordonului de 
sudură şi stabilirea unor corelaţii între 
compoziţia chimică, microstructura a 
oţelului microaliat şi parametrii proces 
de sudare 

Încercarea la lărgire a 
ţevilor sudate  

Maşină 
universală pentru 
încercări, tip ZD 
40 

 

Încercarea la 
aplatisare a 
ţevilor conform 
SR EN ISO 
8493-2005    

Determinarea plasticităţii cordonului de 
sudură şi stabilirea unor corelaţii între 
compoziţia chimică ,microstructura a 
oţelului microaliat şi parametrii proces 
de sudare 

Încercarea la 
răsfrângere a ţevilor 
sudate  

Maşină 
universală pentru 
încercări, tip ZD 
40 

 

Încercarea la 
aplatisare a 
ţevilor conform 
SR EN ISO 
8494-2005    

Determinarea plasticităţii cordonului de 
sudură şi stabilirea unor corelaţii între 
compoziţia chimică, microstructura a 
oţelului microaliat şi parametrii proces 
de sudare 

Analiza macroscopică 
şi fractografică (în 
ruptură) a cordonului 
de sudură 

Stereomicroscop 
metalografic 

Fractografia 
clasică 

Studiul mecanismului de fisurare a 
cordonului de sudură al ţevilor sudate 
în urma încercărilor mecanice statice  
(tracţiune pe inel) sau dinamice 
(încecarea la oboseala) precum şi în 
urma încercărilor tehnologice ale 
ţevilor (aplatisare, lărgire, evazare etc). 

Analiza 
microstructurală a 
materialului de bază 

Microscop optic 
metalografic 
Neophot 21 

Metalografia 
optică în câmp 
luminos  

Studiul modificărilor structurale ale 
oţelului microaliat în corpul ţevii şi 
cordonul de sudură funcţie de 
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şi a cordonului de 
sudură al tevilor 
sudate HFI 

parametrii de prelucrare 
metalurgică.(formarea la rece, sudare)  

Studiul fenomenului de ecruisare a 
oeţelului microaliat în urma formării  la 
rece a ţevii. 

Identificarea microstructurii,  naturii şi 
proporţiilor constituenţilor structurali şi 
în cordonul de sudură şi influenţa 
acestora   asupra proprietăţilor 
mecanice şi tehnologice ale ţevilor. 

Analiza microscopică 
electronică a 
materialului de bază 
şi a cordonului de 
sudură al tevilor 
sudate HFI 

Microscopul 
electronic tip 

Quanta 200 3D 
 

Microscopia 
electronică 
SEM, şi EDX 

 Determinarea calitativă şi cantitativă 
unor constituenţi structurali cu 
dimensiuni extrem de mici (carburi fine 
de Nb, Ti, nitruri de Ti sau carbonitruri) 
care nu pot fi evidenţiate prin 
microscopie optică. 

 stabilirea unor corelaţii între tipul de 
şi cantitatea de carburi, nitruri şi 
carbonitruri şi caaractertisticile de 
rezistenţă, plasticitate şi tenacitate ale 
ţevilor sudate.  

Determinarea 
comportamentului 
vâscoelastic al 
oţelului microaliat 
utilizat 

Analizor DMA 242 
E Artemis 

 

 

 Dtermeinarea modulului de elasticitate 

Determinarea punctelor critice de 
transformare  

Determinarea frecării interne 

 

4.2. Determinarea compoziţiei chimice prin spectrometria de emisie optică(OES) 

 Metoda se bazează pe analiza spectrului de emisie al aliajului respectiv. Acest spectru 

este obţinut în urma excitării, prin intermediul unei surse de energie, a atomilor aliajului respectiv. 

Această energie de excitare trebuie să fie suficient de mare pentru a produce local vaporizarea 

atomilor şi ca urmare emiterea spectrului de linii specific materialului. Cela mai utilizate surse de 

excitare sunt arcul electric, scânteia electrică, jetul de plasma şi laserul. 

 Fiecare tip de atom are spectrul lui specific, ca urmare metoda constă în determinarea tipului de 

spectru, mai exact a liniilor spectrului. Apariţia în spectrul de emisie a unor linii, indică prezenţa în 

material a elementului chimic respectiv. Intensitatea liniilor spectrale este dependentă de concentraţia 

elementului respectiv prin relaţia: 

       I=a*Cb         (5) 

unde: I  - intensitatea liniei spectrale, C- concentraţia elementului respectiv 

 a, b  - constante dependente de parametrii descărcării (de scânteiere) 

 Precizia metodei este influenţată de o serie de factori : stabilitatea sursei de excitare, gradul de 
ionizare al atomilor, interferenţa liniilor spectrale, etc.  

Spectrometrul utilizat pentru analiza şarjelor experimentale de oţel microaliat  este un 
spectrometru de emisie optică de mare precizie, model BAIRD – DV6, fabricaţie S.U.A. având 
următoarele caracteristici tehnice: 
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Distanţa focală: Montura Paschen-Range cu raza de 1m 

Controlul temperaturii: Celulă optică controlată la 35  10C 

Reţele de difracţie: 1440 linii trasate/mm pentru domeniul 170-780 nm,  

1667 linii trasate/mm pentru domeniul 120-660 nm,  

Dispersia: 0,66 nm/mm, ordinul I, reţea de 1440 linii/mm 

0,53 nm/mm, ordinul I, reţea de 1667 linii/mm 

Fanta de intrare: 25 m, reşea de 1440 linii/mm 

15 m, reşea de 1667 linii/mm 

Nr canale analitice: 46 

Detectori: Tuburi fotomultiplicatori 

Sursa de excitare HR-400  sursă de înaltă repetiţie, frecvenţă 400 Hz 

Tensiunea de descărcare 350V 

Prescânteiere: HEPS (prescânteiere de înaltă energie) 

Standuri de lucru: 2 (1 baza Fe, 1 pentru neferoase- baza Cu, Zn, Al) 

Gazul de protecţie : Argon puritate 99,996, oxigen max 5 ppm, 

Sistemul de vidare: Vid înalt (max 1 mtorr) asigurat de o pompă de vid  

 

Schema de principiu a acestui spectrometru este redată în Fig. 34  

 

 

 

Principiul de funcţionare al spectrometrului BAID DV-6 (Fig.35) este următorul : între doi electrozi, 

dintre care unul este de wolfram, de înaltă puritate, iar celălalt este chiar proba de analizat, se produce 

o descărcare electrică (scânteie) la o tensiune de câteva mii de volţi. Radiaţiile emise trec printr-o fantă 

primară, o lentilă colimator şi cad pe o reţea de difracţie care le descompune în radiaţii monocromatice. 

În drumul fiecărei linii spectrale se află o fantă secundară, iar în spatele acesteia un fotomultiplicator 
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Fig. 35 Spectrometrul de emisie optică în ultraviolet, 
model BARD DV6 

(celulă fotoelectrică cu vid), care transformă energia radiantă în energie electrică. Fiecare 

fotomultiplicator selectează o anumită linie spectrală caracteristică unui element din programul 

aparatului. Curentul fotoelectric – care este proporţional cu intensitatea liniei spectrale selectate, este 

amplificat apoi şi convertit în semnal digital, fiind măsurat cu voltmetre digitale, iar prelucrarea datelor 

măsurătorilor este făcută automat de un calculator de proces MC20, iar rezultatul final este afişat pe 

monitorul unui computer sau transmis direct la o imprimantă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.3 Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice de rezistenţă prin încercarea la 

tracţiune la temperatura ambiantă 

Cercetările actuale în domeniul deformării materialelor metalice [47] consideră că încercarea la 

tracţiune şi compresiune caracterizează cel mai bine deformabilitatea materialului. Vechile metode de 

apreciere a deformabilităţii se bazau pe încercări de  duritate, asociate uneori cu încercări statice de 

încovoiere.   

Încercarea la tracţiune (sau întindere) este una dintre metodele cele mai sigure şi 

cel mai mult folosite pentru stabilirea modului principial în care se comportă un material 

necunoscut, atunci când este solicitat mecanic. Avantajele ei sunt următoarele: 

 simplitatea relativă de punere în practică a încercării; 

 relaţiile de calcul simple prin care sunt valorificate datele obţinute prin experimente; 

 valabilitatea inclusiv în domeniul deformărilor plastice a relaţiilor de calcul folosite în 

domeniul elastic; 

Prin realizarea încercării la tracţiune se pot atinge simultan mai multe obiective: 

 stabilirea categoriei în care poate fi încadrat materialul studiat, din punctul de vedere al 

răspunsului la solicitările mecanice; 
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 determinarea  valorilor  caracteristicilor  de  rezistenţă  şi  de  ductilitate,  la  tracţiune,  ale 

materialului încercat; 

 trasarea curbei caracteristice la tracţiune a materialului. 

Principiul încercării 

Testul implică aplicarea unui efort pe proba prin forta de tractiune, in general pana la 

rupere, pentru determinarea unuia sau mai multor proprietati mecanice [48]   

Testul este efectuat la o temperatura a camerei intre 10°C si 35°C, cu conditia sa nu se specifice 

altceva. Testele efectuate in conditii controlate vor fi efectuate la o temperatura de 23°C±5°C.  

Termeni si simboluri 

Simbolurile utilizate in încercarea la tracţiune şi definţiile pentru diferiţe caracteristici sau 

parametrii determinaţi sunt date in Tabelul 2 şi sunt in conformitate cu cei din SR EN ISO 6892. 

[48]   

Tabelul 2 – simboluri si definiţii 

Simbol Unitate Destinatie 

Epruveta 

ao, T
a mm Grosimea originala a unei epruvete plate sau grosimea de 

perete a unei tevi 

bo mm Latimea originala a lungimii paralele a unei epruvete plane 
sau latimea medie a fasiei longitudinala luata de pe un tevi 
sau latimea unei sarme plate.  

do mm Diametrul original a lungimii paralele a epruvetei circulare, 
sau diametrul sarmei rotunde sau diametrul interior al unei 
tevi.  

Do mm Diametrul exterior original al tevii 

Lo mm Lungimea originala de masurare 

Lc mm Lungimea paralela 

Le mm Lungimea de masurare comparata 

Lt mm Lungima totala a epruvetei 

Lu mm Lungimea finala de masurare dupa rupere 

So mm2 Zona transversala originala a lungimii paralele 

Su mm2 Zona minima transversala dupa rupere 

Z % Procentul de reducere a zonei 

Elongare 

A % Procentul elongarii dupa rupere  

Awn % Procentul elongarii plastice fara gatuire  

Extensia 

Ae % Procentul de intindere a limitei de curgere 

Ag % Procentul de intindere plastica la forta maxima, Fm 
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Agt % Procentul de intindere totala la forta maxima, Fm 

At % Procentul extensiei totale la rupere 

ΔLm mm Extensia la forta maxima 

ΔLf mm Extensia la rupere 

Forta 

Fm N Forta maxima 

Limita de curgere – rezistenta de control – rezistenta la tractiune 

E MPab Coeficientul de elasticitate 

m MPa Panta procentului de tensiune a extensiei curbei la un 
moment dat pe parcursul testarii 

mE MPa Inclinarea partii elastice a procentului de tensiune a 
extensiei curbei c 

ReH MPa Limita superioara de curgere 

ReL MPa Limita inferioara de curgere 

Rm MPa Rezistenta la tractiune 

Rρ MPa Limita de curgere conventionala, extensia plastica 

Rr MPa Rezistenta permanenta specificata 

Rt MPa Limita de curgere conventionala, extensia totala 

a simbol utilizat in standardele produselor de otel 
b 1Mpa = 1 N mm-2  

 
Epruvete utilizate 

Forma si dimensiunile epruvetelor depind de forma si dimensiunile produsului metalic din 

care se ia proba.  

Epruveta de obicei este obţinută prin prelucrarea unei probe din produs sau o probă 

nefinisată presată sau turnată. Dar, produsele unei secţiuni transversale uniforme (secţiuni, bare, 

sarme, etc) şi epruvetele turnate (ex pentru fontă sau aliaje neferoase) pot fi testate fără 

prelucrare.  

Sectiunea transversală a epruvetei poate fi circulară, patrată, rectangulară, unghiulară , 

sau, in cazuri speciale, alte sectiuni transversale uniforme.  

Epruvetele preferate au o relatie directă intre lungimea iniţială de măsurare, Lo, şi zona secţ iunii 

transversale, So, exprimata de ecuaţia  unde k este coeficientul proportionalităţii, şi 

sunt numite epruvete proporţionale. Valoarea internatională adoptată pentru k este 5,65. 

Lungimea originală de măsurare nu va fi mai mică de 15 mm. Când zona secţiunii transversale a 

epruvetei este prea mică pentru ca această cerinţă sa fie respectata, k = 5,65, o valoare mai mare 

(preferabil 11,3) sau se poate utiliza a epruveta neproporţională [48] 

Tipuri de comportari ale materialelor 
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Fig.36 Aspectul tipic al curbei 
caracteristice pentru otelurile de duritate 
medie.[24] 

Imaginea grafică a dependenţei dintre mărimile relative  si  este specifică fiecarei clase 

de materiale, fiind numita curba caracteristică a materialului (fig. 36)-în acest caz  la tracţiune. Ea 

oferă multe informaţii privind proprietăţile materialului respectiv, aşa cum se va arăta mai jos. 

 Pentru oţelurile de duritate medie, pe curba caracteristică se pot deosebi mai multe zone, 

cărora le corespund o serie de mărimi 

importante. Punctul O corespunde situaţiei 

iniţiale, în care în epruvetă nu există tensiuni 

(=0) si nici deformatii (=0); în prima porţiune a 

curbei, cele două mărimi cresc simultan, dar 

viteza de creştere a lui () este mai mare 

(graficul este mai apropiat de axa tensiunilor). În 

plus, dependenţa dintre cele două mărimi este 

liniară pâna în punctul A, care corespunde limitei 

de proporţionalitate a materialului (p). Ordonata 

punctului B, până la care materialul se comportă 

perfect elastic, adica dupa descărcare (îndepărtarea forţei) epruveta îşi recaptă lungimea iniţială 

L0 se numeşte limită de elasticitate (e). 

Începând din punctul C curba capată tendinţa de a continua pe o directie aproximativ E 

paralelă cu axa absciselor, deoarece se produce creşterea deformaţiei fără ca forţa să crească în 

mod sensibil (se spune ca materialul “curge”). Această zonă marchează intrarea în zona 

deformării plastice a materialului, iar tensiunea corespunzătoare punctului C se numeste limită de 

curgere (c). 

Urmează o porţiune crescătoare a curbei, fără proporţionalitate între cele două mărimi, 

care se termină în punctul de maxim D, considerat a fi limita de rupere (r) sau rezistenţa la 

(rupere prin) tractiune a materialului testat. Dacă se opreşte încercarea într-un punct oarecare P 

 (C’D) si se urmăreste evoluţia epruvetei pe parcursul scăderii fortei către zero, se constată că 

descreşterea celor două marimi nu se face nici pe drumul urmat la încărcare si nici pe directia 

normală la axa absciselor (PP’), ci dupa o linie (PO’), aproximativ paralelă cu zona elastică (OB) a 

curbei. Aceasta arată că deformaţiile înregistrate pe epruvetă nu sunt în totalitate reversibile, 

pentru că din deformaţia specifica(t  existentă în starea de încărcare din punctul P, dispare 

cantitatea (e)numita deformaţie elastică, dar epruveta ramâne cu deformatia (p) – deformaţie 

plastică (permanentă), adică are o lungime mai mare cu (pxL0) decât lungimea iniţiala. 

Este remarcabil că momentul apariţiei gâtuirii pe epruvetă înseamnă pierderea caracterului 

omogen al solicitării (care fusese observabil prin producerea aceloraşi fenomene în întregul volum 

al probei aflat în afara zonelor de prindere), datorită creşterii valorilor locale ale tensiunilor şi 

deformatiilor specifice în acea zonă a epruvetei. Pe lângă forma propriu-zisă a curbei 
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caracteristice, aspectul secţiunii de rupere a epruvetei este un criteriu în plus pentru încadrarea 

materialului analizat într-o anumită categorie: materialele fragile se rup după deformaţii foarte 

mici, aproape inobservabile, iar dimpotrivă cele ductile –se deformează mult, iar curba nu are o 

zonă urcătoare dupa zona de curgere [49, 50]. 

Materialele pentru care s-a descris mai sus forma tipică a curbei de tracţiune, în rândul 

cărora se situează si oţelurile de duritate medie, formează categoria intermediară: ele nu 

manifestă nici fragilitate, dar nici ductilitate pronunţată, în schimb închid sub curba lor 

caracteristica la tractiune o suprafaţă mult mai mare decât la celelalte doua categorii. Această arie 

reprezintă masura energiei de deformare pe care materialul o poate acumula înainte de rupere: cu 

cât aceasta este mai mare, cu atât materialul este mai tenace si va suporta mai bine, de exemplu, 

solicitările prin şoc. Asadar, despre un material care se rupe la tracţiune prin smulgere, după 

apariţia unei gâtuiri pronunţate pe epruvetă şi pentru care pe curba caracteristică apar zonele 

descrise, inclusiv zona  urcătoare dinainte de rupere, se va spune ca are tenacitate mare si că 

este recomandabil pentru preluarea în condiţii de siguranţă a unei game variate de încarcări 

mecanice. 

Relaţii de calcul 
a) Alungirea la rupere  

A% = L/L0 x100  [%]          (6)         deformaţia specifică 

unde:  

 L0 – lungimea iniţială între două repere de referinţă trasate pe epruvetă 

 L- lungirea zonei trasate a epruvetei după încercare 

b) Gâtuirea(“”stricţiunea””) specifică 

           Z= (S0-Su)/S0x100  [%]           (7)   

unde: 

 S0 (mm2) - secţiunea transversală minimă a epruvetei înainte de încercare 

  Su (mm2)- secţiunea transversală a epruvetei după încercare (măsurată în secţiunea de rupere). 

 c) Limita de curgere convenţională 

:      Rp =Fc/S0  [MPa]    (8)  

unde: 

  Fc  [N]– forţa corespunzătoare producerii unei deformaţii plastice remanente 

( începutul domeniului deformării plastice) 

 S0 (mm2) – secţiunea transversală minimă a epruvetei înainte de încercare 

 d) Rezistenţa la tracţiune 

     Rm = Fmax/S0 [MPa]           (9)   
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unde: 

 Fmax [N] –forţa maximă de tracţiune necesară pentru ruperea epruvetei  

 S0 (mm2)- secţiunea transversală minimă a epruvetei înainte de încercare 

Câteva forme tipice de curbe caracteristice 

 

 

Fig. 37 Curbe caracteristice la tracţiune pentru un oţeluri cu plasticitate ridicată  

 

 

Fig. 38 Curbe caracteristice la tracţiune comaparativ  

pentru o  bandă laminata la cald din oţel S 355 J2 şi  
respectiv pe teava formată la rece din aceasta bandă 

Fig 39 Curbă caracteristică la rupere pentru 

un oţel mediu aliat de înaltă rezistenţă 
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Fig 40. Curbe caracteristice la incercarea la tracţiune 

pe ţevi trase la rece, de la un diametru de 8 mm la un 
diametru final de 3 mm 

Fig 41 Curbe caracteristice la tractiune pe 

materiale metalice foarte fragile (siluminuri), 
comparativ cu un duraluminiu 

 

 

Fig. 42 Parametrii ce pot fi determinaţi în cadrul unei încercări la tracţiune pe o maşină 
servohidraulică cu controler digital, de tip MTS  

 

Pentru efectuarea încercării la tracţiune şi determinarea cu mare acurateţe a caracteristicilor 

mecanice de rezistenţă şi plasticitate, se va utiliza  o maşină universală de încercări, servo-
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hidraulică model MTS 824.10 de producţie americană, de mare performanţă  (Fig. 43) echipată cu 

un extensometru electonic digital (Fig. 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Principalele caracteristici ale acestei maşini sunt indicate în tabelul 3: 

Tabelul 3 

Caracteristica Valoarea 

Domeniul maxim de forţă  0- 500 000 N 

Domenii de măsurare pentru forţă la tracţiune 0- 500 000 N 

Subdomenii (traductoare pentru domenii mai mici) 0 – 50 000N 

Eroarea de măsurare a forţei  < 0.5% (clasa de precizie 0.5) 
conform EN 10002-2 -95 

Donenii de măsurare pentru forţă la compresiune 0- 500 000 N 

Drumul traversei mobile 10 – 935 mm 

Domeniul de viteză a traversei 2 m – 600 mm/min 

Rezoluţia traductorului inductiv de deplasare 0,1 m 

Puterea de acţionare 18 KVA 

Tensiunea de alimentare 380 V 

Programe încercare F-l  (forţă- deplasare)  

- (tensiune-deformaţie) 

l/t (creştere constantă a alungirii) 

Încercări ce pot fi efectuate -Încercarea la tracţiune 

-Încercarea la compresiune 

Încercarea la oboseală ciclică 

Maşina poate executa o gama variată de testări şi anume :  

-încercări la tracţiune ( la temperatura ambiantă sau la temperaturi ridicate), 

-încercări la compresiune 

Fig. 43  Maşina servohidraulică universală de 

încercări  mecanice de rezistenţă MTS 824.10 

Fig 44 Extensometrul electronic pentru 

determinarea deformaţiilor specifice 
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-încercări la oboseală la frecvenţe joase (0,01-1 Hz/s) 

- încercări la oboseală la frecvenţe înalte (până la 100 Hz/s) 

-tendinţa de propagare a fisurii la oboseală 

-încercarea de forfecare, precum şi alte tipuri de încercări  

În Fig 45 este redată schema de principiu a acestei maşini. Sistemul (maşina) universală de 

încercări constă din următoarele 3 părţi   principale: 

 Serverul de lucruI (calculator PC) pe care rulează softul TestStar System 

 Controlerul digital (calculator de proces) II  

 Unitatea de forţă III (cadrul de încercare) care este acţionat de grupul hidarulic 1, prin 

intermediul interfeţei analog-digitale 2  

 Toate aceste părţi lucrează împreună, formând un sistem integrat, fiecare având rolul şi funcţiile 

sale.  

Serverul PC, pe care rulează softul specializat al controlerului digital TestStar IIs, precum şi 

softurile specifice de încercări, asigură interfaţa între operator şi sistemul de încercări. Operarea 

exclusivă prin intermediul calculatorului şi utilizarea unor softuri specializate încercărilor mecanice 

permite executarea rapidă şi precisă a aplicaţiilor, repetabilitatea încercărilor, obţinerea directă a unei 

game foarte variate de caracteristici sau proprietăţi mecanice (peste 40 de parametrii), precum şi 

stocarea rezultatelor şi configurarea metodelor de încercare funcţie de diferite norme de testare, pe o 

gamă diversificată de materiale (metale, materiale compozite,  plastic, elastomeri, lemn, textile, etc.) 

sau produse sau subansamble.  

Controlul sistemului  în buclă închisă, viteza mare de comunicaţie între diferitele componente precum şi 

generarea unor funcţii este asigurat de controlerul digital.  

Controlerul digital TestStar II-s este de fapt un calculator de proces care pe lângă placa de bază şi un 

procesor foarte puternic, mai conţine module AC/DC pentru convertire semnale analogice în digitale, 

sau invers, drivere pentru servovalve, precum şi 6 plăci de achiziţii date care colectează semnalele de 

la diferitele traductoare şi anume: 

-traductorul piezorezistiv(3) pentru măsurarea forţei  

-traductorul LVDT (7) pentru măsurarea deplasarii pistonului actutorului, deci implicit a deplasării 

bacului  mobil  

-traductorul pentru actuatorul servohidraulic (HSM) care controlează presiunea, debitul şi sensul de 

mişcare al uleiului hidraulic 
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-traductorul pentru acţionarea servovalvelor care controlează presiunea , debitul de ulei şi viteza de 

solicitare 

-comenzile şi semnalele de la panoul de control al cadrului de încercare 

-traductorul piezorezistiv al extensometrului ( pentru deformaţiile specifice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 Schema de principiu a maşinii universale de încercări model MTS 824.10  

1-grupul hidraulic de acţionare; 2-interfaţa dintre grupul hidraulic şi controlerul digital; 3-traductorul 
piezoresistiv de măsurare al forţei; 4-portbac superior (fix); 5-portbac inferior (mobil- cursă 150 mm);6-
servovalvă; 7-traductor de deplasare; 8-actuator servohidraulic; 9-acumulatori cu azot; 10-traversă 
superioară; 11- coloanele maşinii de încercare; 12- RSC( panou de comandă); 13-extensometru; 14- lift 
hidrau-lic; 15-amortizoare cu aer; 16-calculator PC; 17 – imprimantă 

 

Controlerul furnizează un servo control digital, generarea de funcţii, achiziţii de date, controlul hidraulic, 

I/O digital (4 intrări, 4 ieşiri) 

  Modul de funcţionare  al acestei maşini servohidraulice se bazează pe principiul controlului în 

buclă închisă la aplicarea forţelor sau deplasărilor dorite asupra epruvetelor destinate testărilor.  
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lovire

ciocan

epruvet=

reazeme

4.4  Determinarea energiei de rupere kv la încovoiere la şoc (încercarea la rezilienţă 

Principiu incercării 

 
Incercarea la incovoiere prin şoc cu pendului Charpy este o incercare dinamică în care o 

epruvetă crestată, e lovită cu un ciocan in partea opusă crestăturii si ruptă printr-o singură lovitura. 

Valorile măsurate ale incercării pot fi: energia absorbită, suprafaţa forfecată in procente, dilatarea 

laterală opusă crestăturii sau o combinaţie a acestora. [49]   

 Schema de principiu a încercarii este prezentată in figura 46, iar termenii specifici acestei 

încercări sunt preluaţi din norma SR EN ISO 148:2011  şi sunt sunt indicaţi in tabelul 4 şi fig. 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Schema de principiu a încercării al încovoiere la şoc pe epruvete Charpy cu crestătură în V 

 Tabelul 4 [51] 

Reper Termeni Unitatea de masura 

1 Lungimea epruvetei mm 

2 Inălţimea epruvetei mm 

3 Lăţimea epruvetei                mm 

4 Inălţimea rămasă la baza  crestăturii mm 

5 Unghiul crestăturii grade 

6 Raza bazei cilindrice a crestăturii mm 

7 Distanţa între reazeme mm 

8 Raza reazemelor mm 

9 Unghiul înclinării fiecărui reazem grade 

10 Unghiul la vârf al muchiei conului grade 

11 Raza profilului muchiei ciocanului mm 

12 Lăţimea muchiei ciocanului mm 

13 Energia absorbita prin rupere  KV joule 

     
 

Prelevarea si prelucrarea epruvetelor 
 

Locul de unde trebuie prelevate epruvetele, numărul şi tipul lor sunt specificate in 

standardele de produs sau in condiţiile contractuale.  Faţă de directia de laminare, epruvetele pot 

fi longitudinale, transversale, axiale, tangenţiale sau radiale. In tabelul 4 sunt trecute toleranţele şi 
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dimensiunile nominale ale epruvetelor. Pentru produsele cu grosimi mai mici de 11 mm, ori când 

energia absorbită este de aşteptat să depăşeasca 80% din maximul scalei, trebuie utilizate 

epruvete subdimensionate standard. Epruvetele subdimensionale vor fi prelucrate în aşa fel incât 

să fie înlăturat stratul de suprafaţă cu o grosime de 0,5 mm [51, 52]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 47 Forma şi dimensiunile epruvetei pentru încercare [51] 

 

 Debitarea şi prelucrarea epruvetelor se execută prin aşchiere. Prelucrarea epruvetei 

trebuie făcută astfel încât să se reducă toate fenomenele ce afectează epruveta, de exemplu 

ecruisare sau încălzire. Crestătura trebuie să fie pregatită cu grijă astfel incât să nu apară la baza 

crestăturii urme vizibile cu ochiul liber, paralele cu generatoarea bazei crestăturii.   

Tabelul 5 Dimensiunile şi toleranţele impuse epruvetelor de rezilienţă cu crestătură in V [51,52] 

 
 

Denumire 

 
Dimensiunea 
nominală 

Toleranţa de prelucrare 

Conf. EN ISO 
148-2011 

Conf. ASTM E 
23 

Lungime 55 mm ±0.60 +0,-2.5 mm 

Inaltime 10 mm ±0.60 mm  

 
 

Lăţime 

Epruveta 
standardizată 

10 mm ±0.11 mm ±0.075 mm 

Epruveta cu secţiune 
redusă 

 
7.5 mm 

±0.11 mm ±0.075 mm 

Epruveta cu secţiune 
redusă 

5 mm ±0.06 mm ±0.075 mm 

Unghiul crestăturii 450 ±20 ±10 

Înălţimea la baza crestăturii 8 mm ±0.06 mm ±0.025 mm 

Raza bazei cilindrice a 
crestăturii 

0.25 mm ±0.025 mm ±0.025 mm 

Distanţa planului de simetrie a 
crestăturii  la capetele epruvetei 

27.5 mm ±0.42 mm ±1 mm 

Unghiul dintre planul de simetrie 
al crestăturii şi axa longitudinală 

a epruvetei 

900 ±20 ±20 

Unghiul între feţele longitudinale 
adiacente ale epruvetei 

900 ±20 10 min 

Rugozitatea suprafeţei 2µm  pe suprafaţa crestată si opusă crestăturii 
şi 4µm pe celelalte două suprafeţe 
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Epruvetele pentru încercarea la încovoiere la şoc sunt verificate dimensional cu ajutorul 

unui proiector de profile TESA, care poate măsura dimensiunile cu precizie de 0,001 mm (fig 48) 

Echipamentul utilizat pentru efectuarea acestei încercări este un pendul Charpy model 

Tinus Olsen, fabricaţie SUA.(fig 49) ale carui caracteristici sunt prezentate în tabelul 5.  

Pendulul este verificat atât metrologic, în conformitate cu normele EN,cât şi energetic, în 

conformitate cu norma ASTM E 23, la institutul NIST din SUA.  

Tabelul 5 Caracteristicile pendului Charpy model Tinius Olsen IT 406 [51, 52] 

Reper  Denumire Valoare cf. 
ASTM E23  

Valoare cf.        
EN 10045 

UM 

1 Distanţa dintre reazeme  40±0.5 
40 

+0.2 mm 

 0 

2 Raza reazemelor 1±0.05 
1 

+0.5 mm 

 0 

3 Unghiul de înclinare a 
fiecarui reazem 

100± 20 110± 10 grade 

4 Unghiul la vârf al muchiei 
ciocanului 

300± 20 300± 10 grade 

5 Raza profilului muchiei 
ciocanului 

 
0.25±0.05 

2 
+0.5 mm 

0 

6 Lăţimea maximă a 
muchiei ciocanului 

4 18 mm 

7 Viteza ciocanului in 
momentul impactului 

3 ÷ 6 5 ÷ 5.5  m/s 

8 Unghiul între suporturi şi 
reazeme  

900± 90 900± 0.10 grade  

 

 
 

Fig 48 Proiectorul de profile pentru verificarea 

şi măsurarea epruvetelor pentru rezilienţă  

Fig 49 Pendulul Charpy, model Tinus Olsen 

utilizat pentru determinarea energiei de rupere 
la şoc 
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Fig.  50 Forma suporturilor epruvetei şi 
reazemelor 

 Conditii de executare a încercării  : 

          

 Se face calibrarea maşinii de încercat la inceputul fiecărui set de teste. Rezultatele vor fi 

trecute în registrul maşinii. Dacă rezultatele corespund se face verificarea de rutină a 

componentelor maşinii :  

 Se verifică muchia maşinii şi suporţii. 

Se verifica daca pierderile prin frecare  sunt in toleranţe permise.  

Epruveta trebuie sprijinită exact pe 

reazeme astfel încât planul de simetrie al 

crestăturii să nu se indepărteze cu mai mult de 

0,5 mm de planul de simetrie al reazemelor. 

Epruveta trebuie să fie aşezată pe suport 

astfel încât muchia ciocanului să lovească faţa 

opusă a crestăturii  ( fig 50) 

Dacă temperatura  de încercare este 

specificată în standardul de produs 

corespunzător, fară toleranţă,  aceasta trebuie  

să fie de ±1°C , conf. ASTM E 23  si ±2°C  

În cazul incercării la temperatura diferită de 

temperatura ambiantă, baia de lichid se menţine la temperatura prescrisă cel puţin 30 minute 

după care se cufundă epruveta, un timp suficient ca temperatura specificată să fie atinsa în 

întreaga epruvetă: minim 10 min. in mediu lichid conform EN   ISO  148- 2011  şi minim 5 minute 

conf. ASTM E 23 .  

Se acoperă epruvetele cu cel putin 25 mm lichid si se poziţionează astfel încât crestătura 

în V să nu fie mai aproape de 25 mm de margini sau de baza recipientului . 

 Epruveta trebuie sa fie ruptă într-un interval de max 5 secunde din momentul in care este   

     scoasă din mediu, dacă nu trebuie introdusă din nou in mediu de condiţionare pentru perioada  

menţionată anterior.  

 Interpretarea rezultatelor 

 Când este specificat criteriul de acceptare pentru orice încercare la şoc ca având o valoare medie 

minimă la o temperatură dată, rezultatul testului trebuie să fie media aritmetică a valorilor 

individuale ale testelor pentru trei epruvete dintr-o singură zonă testată.  

 Rezultatele testului sunt acceptate când sunt indeplinite cele de mai jos: 

a) Rezultatele testului este egal sau depăşeşte media minimă specificată (dată in 

specificaţie). 

b) Valoarea individuală a testului pentru nu mai mult de o epruvetă masoară mai putin decât 

minimul mediei specificate. 
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c) Valoarea individuală a testului pentru orice epruvetă masoară nu mai puţin de două treimi 

din media minimă specificată.  

 Dacă cerinţele de acceptare anterioare nu sunt îndeplinite, se procedează la retestarea a trei 

epruvete suplimentare, prelevate din acelaşi loc. Fiecare valoare individuală de testare pentru 

epruvetele retestate trebuie să fie egală sau mai mare decât valoarea mediei minime specificate .                                                                                                                                                                    

 La epruvetele nerupte cu energii absorbite cu valorile mai mici de 80% din capacităţile maşinii 

se poate face media cu valorile de la epruvetele rupte. Dacă energia absorbită depaseste 80% din 

capacitatea maşinii, iar epruveta trece complet printre reazeme, valoarea se raportează ca 

aproximativă şi nu trebuie facută media cu celelalte. Dacă o epruvetă neruptă nu poate trece 

printre reazeme, rezultatul va fi raportat ca depăsind capacitatea maşinii, în nici un caz nu trebuie 

lovită mai mult de o singură dată. În acest caz trebuie verificată maşina pentru a se vedea dacă nu 

e avariată, fiind afectată calibrarea sa [51,52].  

  Procentajul suprafeţei rupte a unei epruvete Charpy poate fi calculat prin  măsurarea 

lungimii si lăţimii suprafeţei fragile (fig. 51)  

 
Fig. 51 Determinarea ruperii prin forfecare in procente 

 
4.5 Incercarea la oboseală axiala prin intindere-compresiune a ţevilor sudate 

Majoritatea ţevilor din oţel din componenţa magistralele de transport a ţiţeiului sau gazelor 

naturale in timpul exploatării, sunt supuse unor variaţii de presiune şi temperatură care generează 

solicitari variabile in timp în materialul conductelor respective. Aceste solicitări variabile conduc la 

fisurarea în timp a ţevilor in condiţiile unei tensiuni mult mai mici decât cea necesară fisurării lor în 

condiţii de solicitare statică. În cazul ţevilor sudate zona cea mai sensibilă şi critică o constituie 

cordonul de sudură al acestora. Ca urmare încercările experimentale vor trebui să se axeze pe 

studiul comportării la oboseală al cordonului de sudură al ţevilor sudate, în condiţii de solicitării 

care să simuleze cît mai fidel solicitările reale în exploatare a ţevilor sudate. 

Incercarea la oboseală prin solicitari axiale prin intindere-compresiune constă in aplicarea 

unei sarcini ciclice, orientate dupa axa longitudinala a probei, pana la ruperea acesteia sau pana 

la atingerea unui numar dat al ciclurilor de solicitare. Directia de aplicare a sarcinii trebuie să 

treacă prin centrul geometric al sectiunii transversale a epruvetei, in asa fel, incat sa nu se 
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Fig. 52  Reprezentarea grafică a variaţie tensiunii 

funcţie de timp la solicitările ciclice variabile [53] 

produca momente de incovoiere in zona calibrată. In functie de obiectivul urmărit, prin incercare 

se realizează solicitarea epruvetei cu sarcini oscilante sau alternante.   

Ruperea in conditiile aplicarii unei sarcini variabile se numeste rupere la oboseala. Ea 

este deosebit de periculoasa deoarece are un caracter fragil si apare fara un avertisment prealabil  

În cazul solicitarilor variabile se admite ca tensiunea este o functie periodica de timp. 

Ansamblul valorilor tensiunilor din timpul unei perioade se numeste ciclu de solicitare si poate fi 

definit prin următoarele variabile, reprezentate grafic în figura 52 

-   tensiunea maxima, σmax.; 

-  tensiunea minima, σmin.; 

-       tensiunea medie,  

σmed.=( σmax+ σmin)/2 

-amplitudinea tensiunii, 

 σa=( σmax- σmin)/2; 

-   durata ciclului sau perioada t; 

-  coeficientul de asimetrie a ciclului,  

          R= σmin/σmax. 

Cifrei care indica rezistenta la oboseala a 

materialului pentru un anumit ciclu de solicitare i se ataseaza de obicei valoarea coeficientului de 

asimetrie. Pentru solicitarea axiala se adauga ca indice semnul si litera t (tractiune). In functie de 

valorile coeficientului de asimetrie "R" se deosebesc diferite cicluri de solicitare, tabelul 6. 

                                                                              Tabelul 6 

Aspectul ciclului Denumirea 

ciclului 

σmax, σmin. σm, σa Coeficientul de 

asimetrie 
 Static σmax≈ σmin>0 σm= σmax= 

σmin>0 
σa=0 

R=+1 

 Oscilant σmax>0; σmin>0 σm>0; σa< σm 0<R<+1 
 Pulsant σmax>0; 

σmax=0 
σm= σmax/2;  
σa= σmax/2 

R=0 

 Alternant σmax>0; 
σmin<0; σmax> 
|σmin| 

σm>0; σa> σm -1<R<0 

 Alternant simetric σmax>0; 
σmin<0; 
σmax=- σmin 

σm=0; σa= σmax R=-1 

 

Metode de determinare a rezistentei la oboseala 

Producerea ruperii la oboseala a unui material este determinata de trei factori de baza: 

-    o tensiune normala maxima mai mare decat limita rezistentei la oboseala presupusa; 

-   o variatie suficient de mare a tensiunii aplicate; 

-    un numar suficient de mare al ciclurilor tensiunii aplicate. 
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Metodele de determinare a rezistentei la oboseala prezinta unele dificultati la aplicarea lor 

in comparatie cu incercarile mecanice statice şi anume: sunt incercari de lunga durata; necesita 

un utilaj complex;iar interpretarea rezultatelor obtinute in urma incercării este dificila.  

 Cele mai utilizate metode de determinare a rezistenţei la oboseală sunt metodel directe care pot 

fi: 

 1.    metoda clasica, cu sarcina constanta in timpul incercarii (metoda Wöhler); 

 2.    metoda cu sarcina progresiva in cursul incercarii (metoda Prot si metoda Locati); 

 3.    metoda Ivanovna, bazata pe rezultatele altor incercari. 

Metoda de determinare a rezistentei la oboseala cu sarcina constanta in timpul 

incercarii (metoda Wöhler) 

  Aceasta metodă este cea mai utilizată şi se foloseste de curba incercarii la oboseala 

construita in coordonate N-σ sau log(N-σ), pe baza datelor experimentale obtinute. σ reprezinta 

tensiunea la care se produce ruperea probei dupa un numar N de cicluri. Pentru trasarea curbei 

este necesar a fi supuse incercarii un numar minim de 6-8 epruvete din acelasi material, avand 

aceleasi dimensiuni, sunt obtinute in aceleasi conditii si prin acelasi procedeu tehnologic. 

Incercarile se vor efectua pe aceeasi masina, in aceleasi conditii si pastrand acelasi coeficient de 

asimetrie. Ordinea incercarii la care sunt supuse probele este de la solicitari mari catre solicitari 

mici, realizate cu scopul evitarii incercarilor sub limita la oboseala. Prima treapta de solicitare se 

recomanda sa fie: 

      -pentru oteluri, σmax=σ1=0,6σr; 

 -  pentru aliaje neferoase, σmax=σ1=0,4σr, 

constatandu-se ca ruperea apare dupa un numar N1 cicluri de solicitare. Epruvetele urmatoare se 

incarca cu o sarcina σmax=σ2=σ1-1.2 daN/mm2, rupandu-se dupa un numar N2>N1 cicluri de 

solicitare. Incercarea se repeta in acelasi mod pana cand se ajunge ca una din epruvete sa nu se 

rupa oricat ar dura incercarea, teoretic infinit. Numarul conventional de cicluri N pana la care se 

efectueaza incercarile, pentru epruvetele care nu se rup, se noteaza cu N0 si are urmatoarele 

valori:  pentru oteluri N0=2∙106.2∙107 cicluri 

pentru aliaje usoare N0=2∙107.2∙108 cicluri.  

   Epruvete pentru încercare 

Epruvetele destinate incercarii la oboseala cu sarcini axiale au sectiunea transversala 

de forma inelară (fig.53) sau rectangulara (fig.54) cu portiunea calibrata de forma prezentata in 

aceste figuri. Dimensiunile efective ale epruvetei sunt determinate de dimensiunea ţevii din care 

acestea sunt prelucrate, de tipul de otel supus incercarii şi de tratamentul termic aplicat,  

Epruvetele cu sectiunea rectangulara se folosesc la incercarea produselor plate (table, benzi) si 

trebuie sa aiba aria sectiunii transversale in zona tensiunii maxime de minimum 30mm2 si 

maximum 650mm2, iar raportul laturilor b/a fiind de 1:1 sau de 4:1. 
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Calitatea cordoanelor de sudura în cazul epruvetelor inelare sudate a fost verificata printr-

un control nedistructiv cu scîpări de flux magnetic şi cu curenţi turbionari  în vederea depistarii 

eventualelor discontinuitati care pot constitui amorse de fisuri 

 

 

Fig. 53 Epruveta de formă inelară prelevată dintr-o 

ţeavă sudata în vederea executării încercării la 

oboseala axială  

Fig. 54 Epruveta de formă rectangulară prelevată 

din corpul unei ţevi sudate în vederea executării 

încercării la oboseala axială 

Forma si dimensiunile capetelor de prindere a epruvetelor se aleg in functie de dispozitivul 

de prindere al masinii de incercat si trebuie sa asigure solicitarea axiala a epruvetei. Abaterile 

dimensionale ale epruvetei sunt date in tabelul 7. 

Tabelul 7. Dimensiunile şi toleranţele epruvetelor pentru încercarea la oboseală 

Dimensiune Simbol Toleranta, [mm] 

Diametrul, [mm] d 

+0,02 Grosimea, [mm] a 

Latimea, [mm] b 

Lungimea calibrata, [mm] Lc ±0.1 

Coaxialitate portiunii calibrate in zona capatelor de 

prindere 

- 0,06 

Abaterea de forma - 0,02 

 

 Maşina de încercare la oboseală 

Masinile de incercat la oboseala au urmatoarele parti principale: 

     sistemul de actionare; 

     sistemul de inregistrare a fortei; 

     sistemul de pretensionare, care permite si asigurarea unui anumit grad de asimetrie a ciclului; 

     sistemul de prindere a epruvetei sau a piesei; 

     sistemul electric de deconectare a masinii de incercat in momentul ruperii probei; 

     contorul de inregistrare a numarului ciclurilor de solicitare. 

Toate subansamblurile amintite sunt fixate pe batiul masinii care trebuie sa fie suficient de 

rigid pentru a putea prelua si amortiza vibratiile ce apar fara a necesita fundatii speciale. 
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Maşina  utilizată pentru efectuarea incercarii la oboseala prin solicitari axiale o constituie 

aceiaşi masina de incercat universală pentru încercări statice şi dinamice de tip MTS 824.10  

Ea are dispozitivul de prindere a epruvetei adaptat dublei solicitari de intindere-

compresiune, iar pentru dezvoltarea solicitării ciclice este folosit actuatorul (pulsatorul) de forţă 

actionat de un grup hidraulic şi o electrovalvă specială (fig. 55).  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 55. Maşina universala MTS 824 utilzată la efectuarea încercării la oboseală axială prin 

întindere-compresiune a ţevilor sudate 

 

Încercarea este asigurată de un soft special de aplicaţie care face posibilă varierea într-o 

gamă foarte largă a parametrilor de încercare ciclică, înregistrarea ciclurilor de solicitare, trasarea 

diagramelor şi stocarea rezultatelor (fig 56) 

 

Fig. 56 Softul special pentru efectuarea încercării la oboseala axiala prin intindere-
compresiune a ţevilor sudate pe maşina universala MTS 824  
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4.6 Microscopia optică metalografică 

 

Este principala metodă de punere în evidenţă şi studiere a modificărilor structurale 

produse în aliaje după diferite etape de prelucrare metalurgică. Această analiză furnizează o serie 

de informaţii foarte utile privind influenţa diferiţilor parametrii de prelucare metalurgică, iar corelată 

cu analiza chimică şi încercările mecanice poate oferii o caracterizare completă şi complexă a 

materialului rspectiv.  În mod uzual de foloseşte  microscopia în câmp luminos, însă există şi alte 

tehnici  metalografice speciale şi anume: 

Microscopia în câmp întunecat  - utilizată când se doreşte punerea mai bine în evidenţă a unor defecte 

ca fisuri, incluziuni etc. Imaginea obţinută este puternic contrastantă, porţiunile denivelate fiind scoase 

în evidenţă.  

Microscopia în lumină polarizată - utilizează lumina incidentă plan polarizată, polarizorul fiind 

plasat lângă sursa de lumină. Observarea se face cu un ocular prevăzut cu un analizor. Metoda este 

folosită pentru punerea în evidenţă a structurii metalelor care cristalizează în sistemul hexagonal sau 

mai ales pentru studiul unor faze intermediare sau incluziuni care au un caracter puternic anizotrop. 

Microscopia în contrast de fază- este o tehnică metalografică modificată, indicată în cazul probelor care 

nu prezintă contraste pronunţate la reflectarea luminii. În acest sistem se realizează o întârzierede 

corespunzătoare unei fracţiuni de lungime de undă a luminii incidente. 

Principalul microscop metalografic utilizat la studierea structurii aliajelor experimentale a fost  

microscopul optic metalografic Neophot 21 . Acesta este un aparat optico-mecanic complex conceput 

pentru studiul în lumină reflectată. El permite studiul microstructurii materialelor metalice, mineralelor, 

ceramicelor prin observare directă şi prin tehnicile speciale menţionate anterior  

Microstructura probelor  poate fi vizualizată fie prin ocular, fie prin proiecţie pe ecran special (prevăzut 

cu lentilă Fresnel) şi poate fi fotografiată  pe plăci fotografice, planfilme sau pe film fotografic prin 

intermediul instalaţiei de microfotografiere  automată BA2. 

În prezent microscopului i s-a ataşat o cameră digitală Nikon 4100 şi o cameră video digitală SonY 

HC22, pentru preluarea digitala a imaginii. 

Principalii parametrii tehnici ai acestui microscop sunt indicate în tabelul 8: 

Tabelul 8 Caracteristicile tehnice ale microscopului Neophot 21 

Grosisment în trepte: 10x – 2000x (conform tabelului 3.2) 

Obiective tip planacromat pentru lumină 
reflectată: 

6,3x/0,12;   12,5x/0,25;   25x/0,5;   50x/0,80;   
100x/1,30 

Obiective tip planacromat pentru lumină 
polarizată: 

6,3x/0,12;   12,5x/0,25;   25x/0,5;   50x/0,80;   
100x/1,30 

Obiective tip planapocromat pentru 6,3x/0,12Ph; 12,5x/0,25Ph; 25x/0,5Ph;  
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analiza în contrast de fază: 50x/0,80Ph;  100x/1,30Ph 

Obiectiv marcator de câmp: Cu excentric, reglabil 0,05mm, domeniu 0-4 
mm 

Oculare Huygens: 8x; 12,5x 

Sistem tubular de lentile intermediare: 8x; 10x; 12,5x; 16x; 20x 

Reglarea ametropiei ochiului:  5 

Distanţa interpupilară: 55  75 mm 

Cursa mişcării rapide: 45 mm 

Cursa mişcării fine: 4 mm 

Valoarea diviziunii pe tamburul mişcării 
fine: 

0,002 mm 

Dimensiunile mesei în cruce:  220 mm 

Posibilităţile de deplasare ale mesei în 
cruce: 

Translaţie longitudinală şi transversală 
20x20mm cu citirea reglajului 0,01 mm  

Rotaţie 3600, regabil,  diviiz. 10, centrabiil  

Sistemul de iluminare: Lampă halogen 12v/100W 

Lampă XBO101 de înaltă presiune (15 atm) 
cu xenon 150 W, 7,5A  

 

Instalaţia de microfotografiere BA2: 

Reglarea sensibilităţii 4 DIN-40 DIN , reglaj 
grosier 3DIN, reglaj fin 1DIN 

Format casete : 13x18 cm, 9x12 cm 

Format film 24x36 mm (normal) 

Reglarea automată a timpului de 
expunere în timpul la microfotografiere: 

20 ms – 20 000 s 

Tensiunea de alimentare: 220V, 50 Hz, c.a 

 

Tabelul 9 Tabela de grosismente (mărire) posibilă la observarea directă în câmp luminos 

Mărirea  
obiectiv/Apertur
ă 

Reglajul de la tubul intermediar de lentile 

8 x 10x 12,5 x 16 x 20 x 

1,25x 10 12,5 16 20 25 

2,5x 20 25 32 40 50 

6,3x /0,12 50 63 80 100 125 

12,5x /0,25 100 125 150 200 250 

25x /0,50 200 250 320 400 500 

50x /0,80 400 500 630 800 1000 

100x /1,30 800 1000 1250 1600 2000 

 

 Microscopul Neophot 21 (Fig.57) se compune din următoarele părţi constructive: 
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  aparatul debază (microscopul propriu-zis) 

  masa de lucru cu două dulapuri: electric şi cel cu accesorii 

 

Fig. 57 Microscopul optic metalografic Neophot 21 

 

 Microscopul propriu-zis se compune la rândul său din următoarele părţI: 

  -sistemul optic (obiective, oculare, lentile intermediare, filtre lumină, polarizor, analizor, 

etc) 

  -sistemul mecanic (sistemul de reglare şi deplasare al mesei, stativ, camera de 

receptare fotografică, etc.) 

  -sistemul de iluminare (lampa cu halogen, arzătorul XBO cu generatorul de impulsuri) 

  -instalaţia de microfotografiere BA2   

 -dispozitive opţionale (dispozitiv de măsurare a microdurităţii Vickers, analizoare de preluare a 

imagini, etc.) 

 Sistemul optic  este cea mai importantă parte a microscopului  performanţele acestuia fiind 

esenţiale pentru un microscop.. 

 Obiectivele sunt de tip plan-acromatice fiind compuse dintr-un set de lentile care se comportă în 

ansamblu ca un ca un sistem pozitiv şi convergent. Ocularele  microscopului Neophot 21 sunt oculare 

de compensaţie, adică oculare corectate care dau imagini clare şi fără aberaţii cromatice.  

 Alte elemente optice care fac parte din sistemul optic al microscopului sunt: filtrele de culoare, 

lentile condensoare, lentile intermediare, oglinzi de reflexie, prisme de separare (divizare), diafragme 

reglabile, lentilă Fresnel, lentile de polarizare simplă a luminii (analizor şi dipol), filtre de interferenţă.   

 Parcursul razelor de lumină şi traiactoria acestora prin sistemul optic al microscopului Neophot  

21 sunt prezentate schematic în Fig. 58 
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Fig. 58 Sistemul optic al microscopului metalografic Neophot 21 

1-iluminator; 2-placă sticlă cu feţe plan paralele; 3-diafragmă reglabilă; 4-obiectiv; 5-proba;  

O1- sursa de lumină (bec halogen); O2- filtre de lumină; O3- sistem de lentile intermediare; 

O4- prismă de deviere; O5- cub de divizare cu închizător; O7- ecran mat de proiecţie;  

O8- instalaţia de microfotografiere 

 

 Sistemul de iluminare  al microscopului Neophot 21 este de tip KÖHLER conform căruia lumina 

ce vine de la sursă este deviată la 450 prin obiectiv spre proba de studiat.  

 Microscopul Neophot 21 este prevăzut cu două surse de iluminare : unul cu lampă de halogen 

de 12V /100W cu posibilitatea  reglării în două trepte a intensităţii luminii şi unul cu lampă de înaltă 

presiune cu argon de 150 W/7,5 A, a cărei amorsare se face cu impulsuri de înaltă tensiune generate 

de circuite electronice speciale de scântei, iar controlul lămpii este asigurat de un circuit de comandă 

pentru impulsuri de timp.  

4.7  Microscopia electronică SEM şi EDX 

 

Microscopul electronic QUANTA 200 3D Dual Beam aflat în dotarea laboratorului de 

Microscopie Electronică – Facultatea de Mecanică prezintă o configuraţie a componentelor ce 

poate fi aplicată cu succes în mai multe domenii. 

Analize ce pot fi efectuate utilizând microscopia electronică sunt:  

- obţinerea de imagini de morfologie a suprafeţelor;  

- obţinerea de imagini de contrast compoziţional;  

- analiza compoziţională din punct de vedere calitativ şi cantitativ;  

- distribuţia elementelor chimice pe suprafaţa probelor.  

Microscopul electronic QUANTA 200 3D Dual Beam (Fig. 58) este o combinaţie a două 

sisteme [QUANTA 200 3D, Fei Company Olanda, 2006]: 
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       a) SEM= este un microscop electronic ce produce imagini mărite ale unei varietăţi de 

eşantioane oferind o mărire de peste 100 000x la o rezoluţie înaltă şi în format digital; 

       b) FIB este un sistem ce funcţionează prin emisia unui fascicul de ioni, fiind capabil să facă 

măcinări rapide şi precise de diverse geometrii (la nivel de µm) ale materialului eşantionului. Se 

pot obţine astfel date despre structura de sub stratul superficial şi secţiuni transversale, se pot 

depune straturi pe anumite zone sau grava diverse amprente, şamd. Sistemul cu fascicul de ioni 

oferă de asemenea o rezoluţie înaltă a imaginilor. 

        c) sistem de achiziţie capabil să facă analize chimice elementare calitative şi cantitative prin 

EDX (energy dispersive X-ray), dar şi analize de cristalografie.  

 

 

Fig. 59. Microscopul electronic Quanta 200 3D 

 

Staţiile de lucru FIB/SEM sunt capabile să funcţioneze în 3 moduri de lucru, selectabile 

software, în funcţie de tipul probei abordată: 

- vid înaintat (High Vacuum) – este modul de lucru convenţional în care pot fi vizualizate probele 

conductoare sau/şi probe care se examinează pregătite convenţional; 

- vid scăzut (Low Vacuum) – este modul de lucru ce dă posibilitatea analizării probelor fără 

pregătire. [QUANTA 200 3D, Fei Company Olanda, 2006]. 

În acestă cercetare au fost achiziţionate iniţial imagini de topografie cu electroni secundari 

a probelor, în diferite zone. S-a lucrat în modulul Low Vacuum, la presiuni de ordinul a 5 · 104 Pa, 

folosind detectorul tip ETD (Everhardt -Thornley Detector) şi o tensiune de accelerare a fascicului 

de electroni de 30kV. S-a lucrat la puteri de mărire cuprinse între 100x – 10.000x, cu o distanţă de 

lucru (distanţă dintre probă şi tunul de electroni) de aproximativ 15 mm. 

Pe parcursul evoluţiei cercetărilor experimentale acest echipament a mai fost utilizat în 

scopul determinării compoziţiei chimice corespunzătoare stratului metalic, cât şi cel intermediar 

Tun pentru fascisul electroni 

Tun pentru facsicul de ioni 

Camera de lucru 

Consola  
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studiate, în vederea observării structurii, a eventualelor modificări apărute la nivelul suprafeţelor 

acestora în urma aplicării tratamentelor termice, a şocului termic, oboseală termică, test de 

coroziune.  

Analiza chimică elementală – EDX 

EDS sau EDX (Energy-Dispersive X-ray spectroscopy – energie de dispersie a razelor X) 

este un sistem de microanaliză elementală ce utilizează razele X. Aceasta este o tehnică utilizată 

pentru analiza chimică elementală sau pentru caracterizarea chimică a probelor, fiind capabilă de 

a sesiza modificările survenite la suprafaţa acestora - rezoluţia de adâncime a metodei de analiză 

este de 0,2 – 2 μm [QUANTA 200 3D, Fei Company Olanda, 2006]. Este o variantă a 

spectroscopiei prin fluorescenţa de raze X, la care investigarea probei se bazează pe 

interacţiunile dintre radiaţia electromagnetică şi probă, analizând radiaţiile X emise de aceasta ca 

răspuns la lovirea cu particule încărcate cu sarcini electrice. Posibilităţile de caracterizare se 

datorează în mare parte principiului fundamental conform căruia fiecare element chimic are o 

structură atomică unică ce permite razelor X caracteristice structurii atomice a unui element să îl 

caracterizeze unic faţă de altul. 

Un spectru EDX nu prezintă doar elementul identificat corespunzător fiecărui peak, ci şi 

tipul de radiaţie X căruia îi corespunde. De exemplu, un peak corespunzător unei cantităţi de 

energie caracteristică unei radiaţii X emisă de un electron ce trece de pe nivelul L pe nivelul K 

este identificată ca „peak K-alfa”. Peak-ul corespunzător radiaţiei X emisă de electronii ce trec de 

pe nivelul M pe nivelul K este identificat ca “peak K-beta”. 

Analiza EDS se efectuată pe microscopul cu baleiaj SEM Quanta 200 3D, cu ajutorul 

modului de analiză care funcţionează conectat la acesta. Detectorul cu care se face analiza este 

de tip Apollo SDD (Silicon Drift Detector).  

Analiza chimică elementală – EDX va fi utilă la stabilirea compoziţiei chimice a fiecărui 

strat studiat şi a eventualelor incluziuni sau neomogenităţi prezente în strat şi determinarea naturii 

acestora. 

4.8. Măsurarea microdurităţii Vickers 

 Măsurarea microdurităţii Vickers este o metodă foarte precisă şi permite ca la analiza 

microscopică să se măsoare duritatea diferiţilor constituenţi structurali. Aparatul pentru măsurarea 

microdurităţii Vickers are aspectul unui obiectiv microscopic mare, el fiind utilizat de fapt împreună cu 

microscopul metalografic Neophot. 

 Pentru înţelegerea modului de funcţionare, în Fig. 60 este redată o secţiune prin dispozitivul 

principal al aparatului de măsurare a microdurităţii. 

Diamantul de încercare 1 are, la fel ca şi penetratorul clasic Vickers, formă de piramidă cu un 

unghi la vârf al feţelor de 1360 şi este plasat centric în lentila frontală 2a obiectivului. Lentilele 

obiectivului, au deplasare liberă în aparat şi sunt fixate într-o montură care le menţine vertical pe axa 
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optică de către arcurile 3. O încărcare crscândă a diamantului de încercare duce la apăsarea 

obiectivului pe arcuri, care opun o forţă egală cu cea de apăsare şi astfel face posibilă şi măsurarea 

forţei de încercare F.  

Pe lentila 4 din fundul obiectivului se găseşte o oglindă 5, 

cu o lentilă ajutătoare 6, care dirijează fasciculul de 

lumină proiectat pe scala 12 ce indică sarcina de 

apăsare. Dacă diamantul este apăsat, obiectivul cu 

oglinda se deplasează în aparat, iar presiunea arcurilor 3 

poate fi citită pe scala gradată 12, întrucât această scală 

este vizibilă şi în ocularul microduritmetrului. Dispozitivul 

pentru indicarea optică a forţei este prevăzut cu două 

ienele de monatare 7 şi 8, care permit să se regleze 

imaginea şi punctul de zero al scalei sarcinii, cu ajutorul 

piuliţei 10 şi inelului excentric 11, acest reglaj fiind 

necesar înainte de fiecare măsurătoare. Lentila 9 asigură 

etanşarea aparatului precum şi corecţia şi racordarea 

optică a acestuia la microscopul metalografic. 

Pentru măsurarea diagonalelor amprentelor pătrate 

(fig27) lăsate de piramida de diamant, microduritmetrul 

este prevăzut şi cu un ocular micrometric cu şurub, 

prevăzut cu o placă fixă şi una reglabilă, ambele avâd 

trasate câte două linii în unghi drept. În poziţia zero 

ambele linii se supapun, formând o reţea în cruce. În 

oricare altă poziţie ele formează un pătrat 

corespunzător amprentei de duritate. 

Microduritatea se calculează cu aceeaşi formulă ca şi duritatea Vickers: 

Hm=1854,4*F/d2 (N/mm2)            () 

      

  

 

 

 

 

 

Fig. 61 Amprente microduritate 
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4.9 Incercari tehnologice ale ţevilor sudate 

 

Aceste încercări au rolul de a furniza informaţii despre comportarea ţevilor sudate la punerea 

operaţiile de prelucrare pentru punerea în instalaţii şi despre comportarea acestora în timpull 

exploatarii.  

Principalele încercări tehnologice specifice ţevilor sudate sunt 

 - Încercarea la îndoire a tronsonului. Conf. SR EN ISO 8491-2005    

 -. Încercarea la aplatisare. Conf SR EN ISO 8492-2005    

 . Încercarea la lărgire. SR EN ISO 8493-2005    

 - Încercarea la răsfrângere a ţevilor. Conf. SR EN ISO  8494-2005 

 
In tabel nr.9 sunt redate specificaţiile notaţiilor specifice încercărilor tehnologice: 

                                                                                                                                     Tabel 9 

Nr.crt Semnificaţii 
 

Simbol UM 

Incercarea la lărgire 

1 Diametrul exterior al ţevii, valoare nominală D mm 

2 Lungimea minimă a apruvetei L mm 

3 Unghiul la vârf al mandrinului  grade 

4 Diametrul exterior maxim după încercare Du mm 

5 Grosimea peretelui ţevii  T mm 

Încercarea la îndoire 

1 Grosimea peretelui ţevii T mm 

2 Lungimea epruvetei înainte de încercare L mm 

3 Raza interioară a fundului canelurii r mm 

4 Unghiul de îndoire   grade 

Încercarea la aplatisae 

1 Diametrul exterior al ţevii D mm 

2 Grosimea peretelui ţevii T mm 

3 Lăţimea interioară a epruvetei aplatisate b mm 

4 Lungimea epruvetei L mm 

5 Distanţa sub plăci măsurată sub sarcină H mm 

 

Încercarea la răsfrângere 

1 Diametrul exterior al ţevii D mm 

2 Grosimea peretelui ţevii T mm 

3 Lungimea epruvetei înainte de încercare L mm 

4 Raza de racordare a dispozitivului de formare r mm 

5 Diametrul exterior maxim al bordurii C mm 

6 Unghiul conului dornului  grade 

 
Principiul încercării  şi aparatura utilizată   

 
În tabelul 10 sunt descriese încercările tehnologice şi aparatura utilizată:  

                                                                                                                         Tabel 10 

Încercarea Principiul încercării Aparatura 

Indoire Se îndoaie un tronson de ţeavă în jurul unei Dispozitiv de îndoire, pe dorn cu 
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role canelate, cu raza r specificată, până când 

unghiul de îndoire   atinge valoarea 
specificată în standardul de produs considerat ( 
a se vedea fig. 1 ) 

profil deschis 
Rolă cu canelură a cărui profil 
trebuie să fie corespunzător 
diametrului ţevii. 

Lărgire Lărgirea cu ajutorul unui dorn tronconic a 
extremităţii unei epruvete prelevate dintr-o 
ţeavă până când diametrul exterior maxim a 
ţevii lărgite atinge valoarea precizată în 
specificaţia produsului. 

Presă cu viteză variabilă 
Dorn conic cu unghiul conform 
specificaţiei tehnice.  

Aplatisare Încercarea constă în aplatisarea între plăcile 
unei maşini a extremităţii unei ţevi sau a unei 
epruvete de lungime specificată, tăiată dintr-o 
ţeavă, în sensul perpendicular pe axa 
longitudinală a ţevii, pînă cînd distanţa dintre 
plăci, măsurată sub sarcină pe direcţia de 
aplatisare, atinge valoarea specificată în 
standardele de produs (fig.2b). În cazul 
aplatizării complete, suprafeţele interioare ale 
epruvetei trebuie să vină în contact una cu 
cealaltă pe cel puţin jumătate din lăţimea b a 
epruvetei aplatizate (fig.2c). 

Presă cu viteză variabilă 
Plăci cu diamterul de minim 1,6D 

Răsfrângere Se răsfrânge extremitate epruvetei prelevată 
din ţeavă, sub forma unei borduri 
perpendiculare  pe axa ţevii, până când 
diamtrul exterior al bordurii atonge valoarea 
precizată în standardul de produs(fig.4 a şi b) 

Un dorn conic cu unghi adecvat 

( de regulă 90) 
Un dorn cu porţiune concentrică 
plană  perpendiculară pe axa 
sculei, cu diametrul cel puţin egal 
cu diametrul impus bordurii.  

  
Schemele de principu ale încercărillor tehnologice sunt redate în figurile 33,34,35,şi 36 

 

 

Fig 62: Încercarea la îndoire Fig 63: Încercarea la aplatisare 

 
 

Fig 64: Incercarea la lărgire Fig.65: Încercarea  la răsfrângere  

 
Epruvetele pentru încercări tehnologice 
 
În tabelul 11 sunt redate conditiile condiţiile ce trebuie respectate la confecţionarea epruvetelor: 
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                                                                                                                                      Tabelul 11 

Tip încercare Condiţii epruvetă 
 

Incercarea la 
îndoire 

D  [½” 1” )   L  min 500 mm 
 

D  (1”  2”]   L  min 1000 mm 
 

Lărgire 1)    30   L  2D 

2)    30   L  1,5D 
3)  Restul părţii cilindrice după lărgire trebuie să fie minim 0,5D. 
4)  Capetele epruvetei să fie paralele şi perpendiculare pe axa ţevii 
5) Dacă rezultatele obţinute nu sunt corespunzătoare, muchiile 
epruvetei  pe capătul încercat trebuie să fie rotunjite prin pilire sau 
şanfrenate. 
6) Refularea de la cordonul de sudură  trebuie îndepărtată.  
 
 

Aplatisare 1) L 10 100 mm 
2) Dacă rezultatele obţinute nu sunt corespunzătoare, muchiile 
epruvetei  pe capătul încercat trebuie să fie rotunjite prin pilire sau 
şanfrenate. 
3) Aplatisarea pe capătul unei ţevi se face după tăierea capetelor 
perpendicular pe axa sa la o distanţă de aproximativ 80% D.  
 

Răsfrângere 1) L  1,5D 
2)  Restul părţii cilindrice după răsfrângere trebuie să fie minim 0,5D. 
3)  Capetele epruvetei să fie paralele şi perpendiculare pe axa ţevii 
4) Dacă rezultatele obţinute nu sunt corespunzătoare, muchiile 
epruvetei  pe capătul încercat trebuie să fie rotunjite prin pilire sau 
şanfrenate. 
5) Refularea de la cordonul de sudură  trebuie îndepărtată. 

 
Condiţii de mediu pentru executarea încercării 

Toate încercările descrise în această procedură trebuie executate la temperatură ambiantă 
în limitele  10-350C. Când se impun condiţii controlate , încercarea trebuie efectuată  la o 
temperatură de 23+50C. 
 
MOD DE LUCRU 
În tabelul 12 este redat modul de lucru pentru fiecare tip de încercare :  
                                                                                                                                  Tabelul 12  

Tip încercare Descriere mod de lucru 
 

Îndoirea 

a) Se îndoaie tronsonul de ţeavă gol pe maşina de îndoit ţevi, asigurând contactul 
dintre ţeavă şi rola canelată pe toată lungimea de îndoire, pânâ când unghiul de 
îndoire specificat este atins ( fig.1).  
b) Dacă încercarea se efectuează pe ţevi sudate, poziţia sudurii trebuie să fie la 

90 faţă de planul de îndoire, adică pe axa neutră, în afara cazului în care se indică 
astfel în standardul de produs specificat.  

Aplatisare 

a) Proba se aşează între cele două plăci. 
b) Sudura trebuie să fie pe direcţia specificată în standardul de produs. 
c) Se aplatizează epruveta prin mişcarea plăcilor pe direcţie perpendiculară pe axa 
longitudinală a ţevii până la înălţimea prescrisă în norma produsului. În cazul 
aplatizării complete, suprafeţele interioare ale epruvetei trebuie să vină în contact 
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una cu cealaltă pe cel puţin jumătate din lăţimea b a epruvetei aplatizate (fig.2).  
d) În caz de litigiu viteza de apropiere a plăcilor nu trebuie să depăşească 25 
mm/min. 

Lărgire 
 

a) Se introduce dornul fără şoc în epruveta de încercat până cînd atinge diametrul 
exterior prescris. Diametrul exterior maxim al părţii lărgite a epruvetei Du, sau 
lărgirea relativă, în procente, a diametrului iniţial D, trebuie să corespundă 

prescripţiilor din standardul de produs. Unghiul  al conului dornului poate fi de 
asemenea specificat în acest standard. Dornul poate fi prevăzut cu un canal care 
trebuie să cuprindă cordonul interior de sudură (fig.3). 
b) Dornul poate fi lubrifiat. El nu trebuie să se rotească în raport cu epruveta în 
timpul încercării. 
c) În caz de litigiu, viteza de pătrundere a dornului nu trebuie să depăşească 50 
mm/min. 
d) Interpretarea datelor încercării la lărgire a ţevilor este stabilită în standardul de 
produs.În absenţa acestor prescripţii epruveta trebuie să fie considerată 
satisfăcătoare dacă nu se observă nici o fisură vizibilă fără mijloace de mărire. O 
uşoară fisurare a marginilor nu trebuie să fie considerată  cauză de respingere. 

 
 
 
 
 
 
 
Răsfrângere 

a) Încercarea se execută în două faze: 
- în prima fază se preformează epruveta prin introducerea forţată a sculei 
tronconice de formare pînă cînd diametrul părţii lărgite atinge valoarea specificată 
pentru bordură (fig.4). 
- în a doua fază se scoate scula tronconică de formare şi dacă este necesar se 
înlocuieşte cu cea de a doua sculă de formare apoi se continuă să se exercite o 
forţă axială pe epruvetă pînă cînd porţiunea lărgită formează o bordură 
perpendiculară pe axa epruvetei, de diametru prescris (fig. 7). 
b) Dornul de formare poate fi lubrifiat. El nu trebuie să se rotească în raport cu 
epruveta în timpul încercării. Interpretarea datelor încercării la lărgire a ţevilor este 
stabilită în standardul de produs.În absenţa acestor prescripţii epruveta trebuie să 
fie considerată satisfăcătoare dacă nu se observă nici o fisură vizibilă fără mijloace 
de mărire. O uşoară fisurare a marginilor nu trebuie să fie considerată  cauză de 
respingere. 
c) Diametrul bordurii şi raza R trebuie precizate în standardul de produs specificat.  
d) În caz de litigiu viteza de pătrundere a sculelor de formare nu trebuie să 
depăşească 50 mm/min. 

 
În figurile 66 ,67 şi 68 sunt redate aspecte din timpul încercărilor tehnologice ale ţevilor şi 
aspectul epruvetelor dupa încercările tehnologice 

 

 
Fig. 66 Incercarea la apaltisare  Fig. 67 Încercarea la lărgire 
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Fig. 68 Epruvete de ţevi după încercrea la răsfrângere şi lărgire 

 
Interpretarea rezultatelor 

 
În tabelul 13 este redat modul de interpretare a rezultatului încercării :  
                                                                                                                                  Tabelul 13 

 

 
4.10 Analiza mecano-dinamica(DMA). 

 

Analiza mecanico- dinamică (DMA), cunoscută sub numele de spectroscopie 

mecanico-dinamică este o tehnică utilizată pentru a studia și caracteriza materialele. 

Metoda este cel mai utilizată pentru studierea comportamentului vâscoelastic al 

materialelor.  O tensiune cu variaţie  sinusoidală este aplicată asupra materialului ea 

provocând o deformaţie a cărei amplitudine şi defazaj pot  fi determinate  permițând să se 

determine modulul  complex E  Temperatura probei sau frecvența tensiunii introduse  sunt 

adesea variate, ceea ce duce la variația modulului complex; această abordare poate fi 

utilizată pentru a localiza temperatura de rigidizare a materialului, precum și pentru a 

identifica tranzițiile corespunzătoare altor mișcări moleculare. 

Modul de deformare prezentat în fig. 69 reglementează dacă modulul complex este E *, G 

*, K *, sau L *., asa cum se prevede în norma ASTM D 4092 

Tip încercare Interpretarea rezultatelor 
Îndoire Interpretarea încercării la îndoire trebuie efectuată conform condiţiilor standardului 

de produs. În lipsa acestor specificaţii, încercarea se condideră admisă dacă nu 

sunt vizibile fisuri, fără a folosi mijloace de mărire.  

În urma îndoirii, ţeava nu trebuie să se ovalizeze pe zona îndoită. 

Aplatisare, 
Lărgire, 
răsfrângere 

Interpretarea datelor încercării la apaltisare,lărgire, răsfrângere este stabilită în 

standardul de produs. În absenţa acestor prescripţii epruveta trebuie să fie 

considerată satisfăcătoare dacă nu se observă nici o fisură vizibilă fără mijloace de 

mărire. O uşoară fisurare a marginilor nu trebuie să fie considerată  cauză de 

respingere. 
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Fig 69 Oscilația sinusoidală și răspunsul dintr-un material cu liniar vascoelasticitate liniară; -

unghiul de fază, E = modulul de tracțiune, G = modul de forfecareforfecare, K = modulul de 
compresie, L = coeficient uniaxial de deformare 

 
Modulul complex E * este raportul dintre amplitudinea tensiunii introduse şi  la amplitudinea 

deformaţiei provocate și este ⌊ ⌋=    si  reprezintă rigiditatea materialului. 

O curba specifică unui oţel microaliat cu Nb, Ti şi V este prezentată în fig. 70 

 

 
Fig. 70 Curba de variaţie a modului de elastocotate E cu tempertura pentru un oţel 
microaliat cu Nb, Ti şi V 
 
 Analizor utilizat 
 

Există două tipuri de analizoare DMA utilizate în prezent: analizoare cu vibraţie forțată și 

analizoare fără vibraţie. Analizoare fără vibraţie măsoară amortizarea oscilațiile libere ale proba 

de testat prin suspendarea și balansarea probei. O restricție a analizoare fără vibraţie este faptul 

că este limitată pentru probe sub forma de tijă sau formă dreptunghiulară.  cu vibraţie forțată sunt 

cele mai folosite analizoare La aceste tipuri de analizoare forța aplicată fac ca proba să oscileze 

cu o anumită  frecvență și sunt recomandate pentru efectuarea analizei la o variaţie a  temperaturii 
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Analizorul fi utilizat în cercetările experimentale este analizorul Artemis DMA 242 E din 

dotarea laboratorului de la Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor.(fig. 71) care are 

următoarele caracteristici tehnice 

 

Domeniul de temperaturi: -170°C la 600°C  

Viteza de încălzire: 0.01 la 20 K/min  

Domeniul de frecvenţe: 0.01 la 100 Hz 

Domeniul de forţe: 24 N (12 N static şi 12 N dinamic) 

Rezoluţie înaltă a domeniul de forţe: 8 N (4 N static şi 4 N dynamic)  

controlul amplitudinii deformaţiei: ± 240 µm 

Deformaţia statică: până la  20 mm  

Domeniul modului de elasticitate: 10-3  

to 106  MPa 

Modul de răcire 

-Aer comprimat cu tub vortex 

pentru răcire la 0°C 

Moduri de deformaţie: 

-îndoire în 3 puncte 

-Single / dual îndoire-

forfecare  

-întindere  

Compresiune-penetrare 

Geometria probelor: depinde de modul de deformare  

Accesorii opţionale: Baie de imersie Generator de umiditate Echipament UV 

Analizor dielectric (DEA) 

Analizorul  Artemis DMA 242 E funcţionează sub softul  Proteus® în mediul Windows.  Software  

Caracteristicile analizorului DMA: 

Rezultatele sunt reprezentate grafic, după o scala liniară sau logaritmică (de ex. Stocarea modulului, pierderea 

modulului, rezilienţa, modificarea lungimii ) până la 4 axe. 

Afişarea parametrilor de măsură (de ex forţă, deplasare, amplitudine, setare ) în funcţie de forţă, 

deplasare, amplitudine şi frecvenţă.. 

Curba de schimbare a lungimii cu evaluarea coeficientului de dilatare termică  

Curba master in conformitate cu ecuaţia Williams-Landel-Ferry-  

 Energia de activare.  

 Diagrama forţă-deplasare sau tensiune-deformaţie  

 

 

Fig. 71 Analizorul   DMA 242 
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Capitolul 5. REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND OBŢINEREA UNOR ŢEVI CU 

SUDABILITATE RIDICATĂ, DIN OŢELURI MICROALIATE cu Nb PRIN PROCEDEUL DE 

SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ 

 

 Obţinerea unor ţevi sudate prin procedeul de sudură în înaltă frecvenţă, din oţeluri 

microaliate din oţeluri de tip S355, microaliat cu Nb este destul de dificilă din cauza sudabilităţii 

reduse a acestui oţel. Când conţinutul de carbon sau de CEV al acestui oţel este ridicat, există un 

risc major de apariţie a fenomenului de fisurare la rece a cordonului de sudură, cu precădere în 

zona influenţată termic [54]. Fisurarea la rece este cauzată în principal de următorii factori: nivelul 

ridicat al hidrogenului difuzat în cordonul de sudură, structura fragilă din zona influenţată termic 

(ZIT), un nivel mare de tensiuni structurale în cordonul de sudură 

 Ca urmare parametrii de sudare trebuie proiectaţi cu mare atenţie, funcţie de nivelul de 

C% sau CEV şi de grosimea peretelui ţevii. Dacă conţinutul echivalent de carbon, CEV este însă 

mai mare de 0,30% este necesară efectuarea unui tratament termic al ţevii, în zona cordonului de 

sudură, dar acest lucru înseamnă costuri suplimentare şi acest lucru nu este agreat de 

producătorii de ţevi sudate. O alternativă o reprezintă obţinerea unui oţel microaliat cu o foarte 

buna sudabilitate, acest lucru însemnând un conţinut cât mai mic de C% şi Mn%. Dar scăderea 

conţinutului de C şi Mn duce la scăderea drastică a proprietăţilor mecanice.[21].  Pentru a 

compensa acest lucru este necesar ca acest oţel să fie microaliat cu microelemente cum ar fi Nb, 

Ti, V, Mo,  cu rol de finisare a granulaţiei şi de durificare a structurii prin precipitarea unor faze 

metalice în grăntele de austenită.  

La proiectarea compoziţiei chimice a şarjelor experimentale de oţel microalit cu conţinut 

redus de carbon, un factor major de care s-a ţinut seama a fost factorul economic, cunoscându-se 

costurile relativ ridicate ale feroaliajelor de Nb, Ti, V şi diferenţele majore de preţ dintre aceste 

feroaliaje.Ca urmare în prima etapă a cercetărilor (trial 1) am proiectat un oţel microaliat cu Nb, în 

proporţie de 0,04-0,055 % wt, cu un conţinut de carbon de max 0,1%, şi de Mn de max 0,85%. În 

acest mod CEV acestui oţel va fi mai mic de 0,25, ceea ce conferă oţelului o foartă bună 

sudabilitate şi implicit excluderea tratamentului termic al cordonului de sudură al ţevilor sudate.  

. Alegerea acestei prime variante de microaliere a oţelului S 355 cu Nb în proporţie 0,04-

0,055 % wt a avut în vedere preţul relativ scăzut al feroniobilui. dar şi excelenta capabilitate a 

acestuia de a îmbunătăţii rezistenţa şi tenacitatea oţelului, ca urmare a finisării granulaţei şi 

durificării structurii prin precipitarea în timpul laminării la cald a carburilor fine de niobiu, NbC 

[2,18, 21] .Acest trial a constat din elaborarea şi laminarea a 15 şarje de oţel microaliat cu niobiu 

cu diverse compoziţii chimice. Din aceste şarje au fost obţinute prin laminare controlată la cald 

benzi cu diferite grosimi, corespunzătoare ţevilor sudate ce se dorea a fi obţinute. 
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5.1 Rezultatele analizelor chimice şi caracteristicilor mecanice obţinute pe benzile 

laminate din şarjele experimentale din oţeluri microaliate cu Nb cu sudabilitate ridicată 

 

Compoziţia chimică, carcateristicile mecanice de rezistenţă şi tenacitate obţinute pe aceste 15 

şarje de benzi laminate experimental sunt indicate în tabelul 14. 

Tabelul 14. Compozi ţ ia  ch im ică ş i  p rop r ie tă ţ i le  mecan ice  obţ inu te  pe 
benzi le  laminate  la  ca ld  d in  o ţe l  S355 J2 microa l ia t  cu  Nb ( t r ia l  1 )  

 

Grosime 

bandă 

(mm)  

 

 
 
Nr 
şarjă 

 
Compoziţia chimică (wt %) 

Caracteristici 

mecanice 

obţinute 

Energia 

de 

rupere 
 

C 
 
Mn 

 
Si 

 
P 

 
S 

 
N 

 
Nb 

 
Ti 

 
CEV 

Rp0.2 
(Mpa) 

Rm 

(MPa) 

 
A(%) 

 
KV(J) 

 
6 921202 0,07 0,58 0,008 0,010 0,009 0,07 0,045 0,001 0,17 474 505 32 91 

 
6 921203 0,07 0,55 0,009 0,009 0,009 0,07 0,042 0,001 0,17 469 501 31,2 94 

 
6 922117 0,08 0,54 0,013 0,008 0,007 0,08 0,044 0,003 0,17 446 481 31 102 

 
6 919869 0,07 0,59 0,012 0,010 0,008 0,07 0,045 0,001 0,18 468 490 33,5 93 

 
6 919592 0,09 0,81 0,016 0,010 0,011 0,09 0,053 0,001 0,23 512 533 23 72 

 
8 933395 0,08 0,78 0,007 0,009 0,010 0,08 0,045 0,001 0,23 490 514 25 81 

 
8 932935 0,08 0,51 0,018 0,006 0,007 0,08 0,050 0,001 0,22 461 482 31,6 117 

 
8 918965 0,08 0,89 0,01 0,016 0,011 0,08 0,045 0,001 0,22 556 575 22 23 

 
8 916867 0,09 0,73 0,02 0,012 0,008 0,09 0,041 0,001 0,23 492 523 23 36 

 
8 925171 0,09 0,82 0,015 0,015 0,008 0,09 0,046 0,001 0,23 521 546 21 31 

 
10 928174 0,09 0,84 0,017 0,012 0,01 0,09 0,053 0,001 0,25 523 559 23,5 32 

 
10 920557 0,08 0,79 0,01 0,013 0,011 0,08 0,049 0,002 0,22 492 543 21 22 

 
10 933394 0,08 0,81 0,01 0,011 0,0106 0,08 0,046 0,001 0,23 506 531 24 32 

 
10 920556 0,08 0,53 0,01 0,0105 0,0086 0,08 0,040 0,001 0,23 421 456 32,5 31 

 
10 925598 0,09 0,79 0,014 0,015 0,012 0,09 0,045 0,001 0,24 517 536 25 22 

 

 La o primă analiză a rezultatelor se poate observa o dependenţă între conţinutul de Mn% 

wt şi limita de curgere şi rezistenţa la tracţiune. Astfel cu cât conţinutul de mangan este mai 

ridicat, cu atât cele două caracteristici mecanice sunt mai ridicate (conform graficului din fig 72), 

dar plasticitatea oţelului, exprimată prin valoarea alungirii la rupere, va fi mai mică, aşa cum se 

poate vedea din graficul din fig 73.  
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Fig 72. Variaţia limitei de curgere Rp0,2 şi rezistenţei la tracţiune Rm cu conţinutul de Mn pentru 
cele 15 rulouri de benzi laminate la cald din şarjele de oţel microaliat cu Nb 

 

Fig 73. Variaţia plasticităţii, exprimată prin alungirea la rupere A5%  cu conţinutul de Mn pentru 
cele 15 rulouri de benzi laminate la cald din şarjele de oţel microaliat cu Nb 

 

În ce priveşte tenacitatea oţelului, determinată prin măsurarea energiei de rupere, se pare la o 

primă analiză că este legată mai mult de puritatea oţelului, adică de conţinutul de S% şi P%, 

neputandu-se stabili în primă fază dependenţa acesteia şi cu conţinutul de Nb%. 

În fig 74 este redată variaţia energiei de rupere KV pentru cele 15 rulouri de benzi, funcţie de 

conţinutul de S% şi P % al oţelului microaliat cu Nb. Se poate observa ca benzile cu conţinut mai mic 

de P şi S prezintă valori mai mari ale energiei de rupere. Este normal să fie aşa întrucât se cunoaşte ca 

sulful şi fosforul provoaca fragilitate pentru oţel scăzundu-i tenacitatea, în special la temperaturi 

scazute.  
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Fig. 74 Dependenţa energiei de rupere KV (J) funţie de conţinutul de S% şi P% pentru cele 15 

rulouri de bandă de oţel microaliat cu Nb 

5.2 Parametrii de sudură în înaltă frecvenţă utilizaţii la fabricarea ţevilor sudate din 

şarjele experimentale din oeţel microaliat cu Nb 

 

După cum se ştie sudura în înaltă frecvenţă este un proces electromecanic care depinde 

de două fenomene fizice şi anume efectul pelicular şi efectul de proximitate 

Efectul pelicular constă în tendinţa curentului de a se concentra la suprafaţa conductorului, iar 

efectul de proximitate duce la o concentrare mai mare a curentului în zona în care cei 2 conductori 

prin care circulă curentul, sunt mai apropiaţi. 

 Principalii factori care influenţează calitatea sudurii, în procesul de sudare în înaltă 

frecvenţă sunt: 

 -I) Factorii mecanici : unghiul marginilor ce sunt sudate (V-ul de sudură),paralelismul 

marginilor benzii, poziţia relativă a acestora ( să nu prezinte decalaj) 

 II) Factorii electrici: frecvenţa de sudare, puterea de sudare, curentul de sudare, tensiunea 

de sudare şi viteza de sudare  

III)  Presiunea de sudare şi mărimea upset-ului (diferenţa între circumferinţa ţevii înainte şi 

dupăsudare)  

IV) Temperatura de sudare 

V) Proprietăţile materialului de bază: compoziţie chimică, sudabilitate structură  

Daca aceste variabile privind sudura sunt stabilite şi menţinute corect se va obtine o 

sudură de forma unei clepsidre care va prezenta o banda feritica pe centrul sudurii (fig 75). 

Dacă unele din aceste condiţii nu sunt indeplinite pot apărea defecte in sudură cum ar fi: 

sudură rece, lipsă de pătrundere, oxizi nerefulaţi, pori, etc. Sudura rece este defectul generat de o 

energie şi temeperatură de sudare scăzută, suprafaţa de rupere a sudurii având aspect plat, iar pe 
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Material de  bază 
(BM) 

Zona influenţată termic 
(ZIT) 

Linia de sudură 

suprafaţa de rupere se pot vedea mici şi subţiri pete de oxizi. In cazul unei exces de putere la 

sudare şi depăşirii domeniului optim de temeperaturi de sudare, in linia de sudură apar 

penetratorii, care sunt oxizi formaţ (de Fe, Mn şi Si)i ca urmare a temperaturii ridicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 75 Aspectul macroscopic al cordonului de sudură al unei ţevi sudate electric în curenţi de înaltă 

frecvenţă. Se pot distinge 3 zone-linia de sudură (LS), zona influenţată termic (ZIT) şi materialul de 
bază (MB) [22] 
 

Rulourile experimentale de bandă laminată la cald au fost fâşiate inainte de introducerea in 

fabricaţie în inele cu lăţimea corespunzătoare diametrului ţevilor ce urmau a fi produse. Laminarea 

ţevilor a fost făcută pe laminorul SRR 200 din cadrul societaţii ArcelorMittal Tubular Products Iasi. 

Pe acest laminor se pot produce ţevi cu diametrul exterior cuprins între 60,3 şi 193,7 mm, cu 

grosimi de perete de la 2 la 10 mm. Laminorul este echipat cu un generator de sudură cu curenţi 

de înaltă frecvenţă, fabricat de firma Thermatool (fig. 76) care poate măsura şi stoca principalii 

parametrii de sudură ( Fig. 77) 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 76 Pupitrul de comandă al generatorului de 

sudură cu curenţi de inaltă frecvenţă, tip Thermatool  
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Fig. 77 Displayul  parametrilor de sudură 

Fig.78 Parametrii geometrici ai zonei de sudare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminorul SRR 200 este echipat cu două instalaţii de control nedistructiv, prima instalaţie 

este tip Dr. Foerster şi foloseşte metoda electromagnetică de control cu curenţii turbionari,cu rolul 

de a depista defectele de suprafaţă din cordonul de sudură,  iar cea de-a doua  este bazată pe 

metoda de scăpări de flux magnetic,este tipl Rotoflux 190 şi are rolul de a depista defectele de pe 

întregul corp al ţevii.  

Aşa cum am mentionat anterior, calitatea sudurii în procesul de fabricaţie all ţevilor prin 

sudură electrică cu curenţi de înaltă frecvenţă, este influenţată de un numar mare de parametrii 

electrici şi mecanici, dar cei mai importanti sunt temperatura de sudare şi presiunea de sudare. 

Din acest considerent în timpul experimentărilor o parte din parametrii au fost menţinuţi constant şi 

au fost variaţi decât următorii parametrii: unghiul format de cele două margini ale benzii în timpul 

sudurii (“V”-ul de sudură), poziţia bobinei de inducţie (fig. 78), viteza de sudare, puterea de 

sudare, temperature de sudare si presiunea de sudare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a evita stropi şi arcurile de sudură în timpul procesului de sudare, puterea si viteza 

de sudare au fost crescute treptat, pâna la stabilizarea procesului de sudare. După stabilizarea 
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procesului, puterea de sudare a fost variată treptat cu ± 15% faţă de valoarea stabilită iniţial. 

Pentru fiecare valoare intermediară a puterii de sudare s-a măsurat şi înregistrat temperatura 

punctului de sudare şi au fost prelevate probe din ţeavă pentru testarea şi evaluarea calităţii 

cordonului de sudură.  

Intr-un mod asemănator s-a procedat apoi prin varierea presiunii de sudare, marimea V-

ului de sudură şi poziţia bobinei de sudură, înregistrându-se continuu temperatura în punctul de 

sudare şi prelevand probe din ţevi pentru testare şi evaluarea calităţii cordonului de sudură pentru 

fiecare valoare aleasă a acestor parametrii. 

Evaluarea compactităţii cordonului de sudură a fost facută prin control nedistructiv in-line, 

cu ajutorul celor 2 instalaţii de control nedistructiv, iar testele distructive pentru evaluarea calităţii 

sudurii au constat in apaltisări, lărgiri şi tracţiuni pe inel. Suplimentar s-au făcut investigaţii de 

laborator constând în analize microstructurale şi măsurări ale microdurităţii  Vickers în secţiune 

transversală a cordonului de sudură, pe cele 3 zone caracteritice: linia de sudură, zona influenţată 

termic şi materialul de bază.  

Presiunea de sudare, uniformitatea presiunii în cele două margini îmbinate, unghiul liniilor 

de curgere, tipul şi cantitatea constituenţilor microstructurali au putut fi determinate prin pregătirea 

corespunzătoare a probelor metalografice prelevate din cordonul de sudură şi analiza 

metalografică optică a acestora. Prelevarea probelor din cordonul de sudură al ţevilor s-a efectuat 

direct din linia de laminare cu ajutorul unui dispozitiv de tăiere cu plasmă, evitând astfel procesul 

de debitare clasică care ar fi putut afecta microstructura probelor ca urmare a încălzirii acestora în 

timpul operaţiei de debitare 

Parametrii referitori la formarea la rece a benzii, sub formă de ţeavă au fost menţinuţi 

constant pe tot timpul experimentărilor. Parametrii de sudură aleşi initial după stabilizarea 

procesului de sudare sunt arătaţi în tabelul 2.  

Tabelul 15 Parametrii de sudare utilizaţi la sudarea tevilor din oţeluri cu înaltă sudabilitate  

Lăţimea 
inelului de 
bandă (mm) 

Diametr
ul 
exterior 
al ţevii 
(mm) 

Putere 
de 
sudare 
(Kw) 

Frecvenţa 
curentullui 
de  sudare 
(Hz) 

Tensi
unea 
(%) 

Amper
ajul 
(%) 

Viteza de 
sudare 
(m/min) 

Poziţia 
bobinei 
de 
sudare 
(mm) 

Unghiul V 
al 
marginilor 
(grade) 

603.5X5.85 
 

193,7 234 299 62 63 23,3 202 4050’ 

601.5 X 6 
 

193,7 269 303 66 68 22,1 205 4045’ 

597.3 X 8 
 

193,7 340 302 77 78 21,0 208 3025’ 

593.5 X 10 
 

193,7 305 299 78 78 18,6 212 3015’ 

 

Valoarea presiuni de sudare şi cantitatea de material refulat în cordonul de sudură au fost 

calculate ca diferenţa dintre circumferinţa ţevii înainte şi după sudare. Pentru această 

măsuratoare s-a utilizat o ruletă specială pentru măsurarea diametrelor. 
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Temperatura de sudare a fost măsurată cu un pirometru digital model IMPACT IGA 15 

Plus montat în caja de sudură (fig 79). În tabelul 16 sunt aratate datele tehnice ale acestui 

pirometru  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 16 Specificaţiile tehnice ale pirometrului model IMPACT IGA 15 Plus 

Model pirometru IMPACT IGA 15 plus 

Facilităţi -Pozitionare a punctului de măsurare cu ajutorului razei 
laser 
-Afişarea şi stocarea valorilor  Min./ Max./ Medie a 
temperaturii 
- Lentile adişionale pentru obţinerea unui spot punctiform 
de măsurare de până la 1.25 mm 

 Domeniul de măsurare 250...1800°C 

Domeniul spectral 1.45...1.8 µm 

Câmpul de vizualizare  
(Mărimea minima a 
spotului in mm) 

200 : 1 (min 1.25 mm) 
 

Timpul de măsurare t90 20 ms 

   Ieşire serial date USB 
 

5.3 Rezultate obţinute pe ţevile sudate în curenţi de înaltă frecvenţă din oţeluri cu 

înaltă sudabilitate microaliate cu Nb 

 
Ţevile sudate din benzi laminate la cald cu conţinut scăzut de carbon, cu o sudabilitate 

ridicată au fost supuse unei game largi de testări, incluzând încercări la tracţiune, de încovoiere la 

şoc (tenacitate), încercări tehnologice de aplatizare şi lărgire, incercări de microduritate în 

secţiune transversală a cordonului de sudură şi analize macro şi microstructurale pe cordonul de 

sudură. Rezultatele acestor testări au fost analizate şi prelucrate statistic în vederea stabilirii unor 

corelaţii între diferiţii parametrii de sudare, caracteristicile chimice, mecanice şi microstructurale  şi 

calitatea sudurii obţinută pe ţevile laminate. .  

 

Fig79 Caja de sudură şi pirometrul model IMPACT IGA 15 Plus 
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 5.3.1 Rezultate obţinute pe ţevile laminate privind caracteristicile mecanice de 

rezistenţă şi tenacitate 

 Pentru a vedea influenţa şi modificările caracteristicilor mecanice şi de tenacitate ale 

benzilor laminate produse în urma procesului de formare şi laminare la rece a ţevilor, în tabelul 4 

sunt prezentate comparativ aceste caracteristici, ale benzilor utilizate şi ţevilor laminate.  

 Comparând rezultatele obţinute în urma testării ţevilor cu rezultatele obţinute pe bandă se 

pot observa unele modificări ale carcteristicilor mecanice de rezistenţă şi tenacitate ale oţelului în 

urma prelucrării la rece a benzilor în vederea obţinerii ţevilor sudate. Se constantă astfel o 

creştere cu 30-44 MPa (circa 6,0-9,5%) a limitei de curgere Rp0,2 şi cu 25-35 MPa (5-7%) a 

rezistenţei la rupere Rm. Dar constatăm în acelaşi timp o scădere a alungirii la rupere A5 cu 4-6 

unitati procentuale ( circa 14-21%) şi a energiei de rupere KV cu 7-11 J (procentual 10-32%). 

 Aceste modificări ale caracteristicilor mecanice de rezistenţă şi plasticitate ale oţelului 

microaliat este datorată efectului de ecruisare a oţelului apărut în timpul operaţiei de formare la 

rece a benzii sub formă de ţeavă, precum şi calibrării la rece a ţevii formate şi sudate. Acest 

fenomen de ecruisare produce o uşoară deformare plastic remanentă a grăunţilor, pe direcţia de 

deformare, lucru care explică şi scăderea alungirii oţelului. 

Tabelul 17 Caracteristicile  mecanice de rezistenţă şi tenacitate obţinute pe ţevile sudate 

laminate din oţel marca S 355 JR şi microaliat cu Nb 0,04-0,055 % wt (Trial 1), comparativ cu 
caracteristicile mecanice şi tenacitate ale benzilor utilizate 
 

Dimensiune 
ţeavă 

 
 
Nr sarjă 

Caracteristici bandă Caracteristici ţeavă 

Caracteristici 
mecanice  

Energie 
impact 

 

Caracteristici 
mecanice  

Energie 
impact 

 Dext 
(mm) 

g 
(mm 

Rp0.2 
(Mpa) 

Rm 
(MPa) 

 
A5(%) 

 
KV(J) 

Rp0.2 
(Mpa) 

Rm 
(MPa) 

 
A5(%) 

 
KV(J) 

168,3 6 921202 474 505 32 91 518 530 26,5 82 

168,3 6 921203 469 501 31,2 94 512 537 25,7 84 

168,3 6 922117 446 481 31 102 489 511 27,1 91 

168,3 6 919869 468 495 33,5 93 512 526 28,2 82 

168,3 6 919592 502 523 27,9 72 542 555 22 63 

193,7 8 933395 488 514 29,5 41 527 541 25 32 

193,7 8 932935 461 489 31 53 501 517 25,7 46 

193,7 8 918965 536 555 29,6 23 578 584 24,3 15 

193,7 8 916867 479 513 30,5 28 519 541 27,4 21 

193,7 8 925171 511 526 28,4 31 547 559 24,3 22 

193,7 10 928174 523 559 29,6 23 557 582 25,4 16 

193,7 10 920557 492 523 31,1 22 525 551 26,4 15 

193,7 10 933394 506 511 29,8 32 537 539 25,2 22 

193,7 10 920556 421 456 30,3 31 443 481 26,2 22 

193,7 10 925598 507 526 29,5 28 539 550 25,1 20 
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 În figura 80 sunt prezentate comparativ, sub formă grafică, caracteristicile mecanice de 

rezistenţă (limita de curgere Rp0,2 şi rezistenţa la tracţiune Rm) ale benzilor experimentale 

utilizate şi ale ţevilor laminate din acestea.  

 

Fig. 80 Reprezentarea grafică comparativ a caracteristicilor mecanice de rezistenţă (Rp0,2 şi Rm) 

ale benzilor laminate şi tevile sudate obţinute din acestea 
 

În figura 81 sunt prezentate comparativ, sub formă grafică, alunirea la rupere A5 (%) şi 

energia de rupere KV(J)  de rezistenţă ale benzilor experimentale utilizate şi ale ţevilor laminate 

din acestea. 

 

  
 
Fig. 81 Reprezentarea grafică comparativă a alungirii la rupere A5 (%) şi energiei de rupere KV 

(J) ale benzilor laminate şi tevile sudate obţinute din acestea. 
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5.3.2 Studiul structurii cordonului de sudura prin metalografie optică  

 Verificarea calităţii cordonului de sudură prin metalografie optică este o metodă larg 

utilizată, prin această verificare putând obţine o serie de informaţii utile privind calitatea sudurii. 

Analiza metalografică a sudurii se face pe slifuri metalografice, prelevate în secţiune transversal a 

sudurii. Punerea în evidenţă a microstructurii este posibilă după pregătirea suprafeţei slifurilor 

metalografice prin şlefuire şi lustruire, urmată de atacul chimic cu soluţie nital 3-5 % sau cu soluţie 

de acid picric, pentru punerea în evidenţă a microstructurii.  

Prin analiza optică metalografică se poate verifica atât geometria sudurii (poziţia şi alinierea celor 

2 margini îmbinate) dar se pot depista şi posibile defecte de sudură cum ar fi microfisurile, porii, 

oxizii nerefulaţi, lipsa de pătrundere a sudurii, etc.) Deasemeni se pot obţine informaţi i privind 

presiunea de sudare cât şi direcţia de curgere a materialului sudurii, unghiul liniilor de forţă, 

regimul termic de sudare, lăţimea zonei influenţate termic etc.  

 

 

 

 

Liniile de curgere a materialului sunt vizibile după atacul macro al şlifului metalografic prelevat din 

sudură şi ele se evidenţiază datorită alungirii sau deformării incluziunilor nemetalice plastice sau 

grăunţilor de ferită sau altor elemente structural care sunt atacate selective de reactivul chimic. La 

o sudură normal, liniile de curgere a materialului sunt curbate către exteriorul ţevii (jumătatea 

superioară) şi către interiorul ţevii (jumătatea inferioară), ca în figura 82. 

În figurile 83, 84 şi 85 sunt arătate forma bavurii de sudură şi macrostructura cordonului 

de sudură obţinute după sudare cu diferiţi parametrii. Se poate observa că pentru temperaturi de 

sudare mai mari de 1400 0C, zona influenţată termic este mai lată şi defecte de tipul penetratorilor 

şi microfisurilor sunt prezente în cordonul de sudură (fig. 83) În cazul în care temperatura de 

sudare este mai mica de 1200 0C, zona influenţată termic este foarte îngustă şi apare sudura 

rece, care este deasemenea o structură defectuoasă (fig. 84) 

 

Fig.82 Liniile de curgere a 

materialului la o sudura normala 
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Forma cordonului de sudură Macrostructura cordonului de sudură 
în secţiune transversală 

Parametrii de sudare 

 
 

 
T= 1430 0C 
Upset= 4,7 mm 
-Putere ridicată de 
sudare 
-Exces de căldură 
-Temperatură de 
sudare depăşită, 

Fig. 83 Forma bavurii interioare a cordonului de sudură şi macrostructura sudurii în secţiune 

transversală în cazul temperaturilor ridicate de sudare >1400 0C 

 
Forma cordonului de sudură Macrostructura cordonului de sudură 

în secţiune transversală 
Parametrii de sudare 

  

T= 1180 0C 
Upset= 4,7 mm 
Putere mică de sudare 
Căldură insuficientă  -
Temperatură de sudare 
scăzută, 

Fig. 84 Forma bavurii interioare a cordonului de sudură şi macrostructura sudurii în secţiune 

transversală în cazul temperaturilor scăzute de sudare <1200 0C 

 

În figura 85 este arătată forma buvurii interioare şi macrostructura cordonului de sudură a 

unei ţevi de 193,7 x 7,8 mm obţinute înn condiţii optime de sudare 

Forma cordonului de sudură Macrostructura cordonului de sudură 
în secţiune transversală 

Parametrii de sudare 

  

 
T= 1330 0C 
Upset= 4,7 mm 
Putere optimă de 
sudare 
Caldură normal 

Temperatură optima 
de sudare pentru otel 
microaliat 

Fig. 85 Forma bavurii interioare a cordonului de sudură şi macrostructura sudurii în 
secţiune transversală în cazul temperaturilor optime de sudare T=1330 0C 



86 
 
 

185

190

195

200

205

210

215

220

225

-2 -1 0 1 2

M
ic

ro
d

u
ri

ta
te

a 
V

ic
ke

rs
 H

V
0,

1
 

Distanta fata de linia de sudura (mm) 

Fig.87 Variaţia microdurităţii Vickers în secţiunea 

transversală a  cordonului de sudură al unei ţevi 
193,7 x10 mm din oţel S355 microaliat [22] 

 

. Microstructura in linia de 
sudura  

Microduritatea HV=2o1 

Microstructura in ZIT 
Microduritatea 

 HV
0.1

= 295 

Microstructura in BM 
Microduritatea  

HV
0.1

= 197 

În figura 86 sunt prezentate structura macro şi detalii microstructurale ale cordonului de 

sudură, în cele trei zone specifice, obţinute la ţeava 193,7x10 mm din otel microaliat cu Nb 

0,045%  după sudare cu curenţi de înaltă frecvenţă in condiţii optime de sudare. Se poate distinge 

clar linia de sudură care are aspectul unei dungi albe, fiind o zona cu structură preponderent 

feritică ca urmare a decarburării marginilor benzii în irma încălzirii la temperatura de sudare. Se 

poate obseva în zona influenţată termic (ZIT) prezenţa onstituenţilor stucturali duri, de tip bainitic, 

acesţia prezentând microduritatea cea mai ridicată.  

În figura 87 este prezentată variaţia microdurităţii Vickers in secţiunea transversala a 

cordonului de sudură a acestei ţevi.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86 Macro şi detalii microstructurale 
ale cordonului de sudură a unei ţevi din 

oţel microaliat [22] 
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5.3.3. Aprecierea sudabilităţii ţevilor prin testarea la diferite încercări tehnologice ale ţevilor 

sudate din oţeluri microaliate cu Nb 

 Unele din metodele practice şi eficiente de verificare a calităţii sudurii şi proprietăţilor de 

plasticitate ale acesteia sunt încercările tehnologice ale ţevilor sudate. 

Graficele din figurile 88 şi 89 arată corelaţia  dintre temperatura de sudare şi calitatea 

sudurii. Plasticitatea şi compactitatea cordonului de sudură sunt corespunzătoare pentru un 

domeniu limitat al temperaturilor de sudare, în afara acestui interval sudurile fiind neconforme. 

Dependenţa dintre aptitudinea la aplatisare a ţevii şi temperatura de sudare este aratată în fig. 88.  

 

 
Temperatura 

de sudare (0C) 

Distanţa între 
plăcile aplatisare (mm) 

Upset 

5,4 mm 

Upset 
6,5 mm 

1120 182 1120 

1150 171 1150 

1200 120 1200 

1250 80 1250 

1300 24 1300 

1350 23 1350 

1400 25 1400 

1420 45 1420 

Fig. 88 Dependenţa aptitudinii la aplatisare funcţie 

de temperatura de sudare 

1450 70 1450 

Se poate observa că cea mai bună comportare la aplatisare au avut-o ţevile sudate la 

temperaturi cuprinse între 1300-1400 0C. 

În fig. 89 este arătată dependenţa dintre comportarea la lărgire a ţevii funcţie de 

temperatura de sudare. 

  
Temperatura de 

sudare (0C) 

Diametrul exterior 
dupa lărgire (mm) 

Upset 
5,4 mm 

Upset 
6,5 mm 

1120 198 201 

1150 205 206 

1200 208 212 

1250 214 218 

1300 220 223 

1350 234 240 

1400 227 229 

1420 215 217 

Fig. 89 Dependenţa aptitudinii la lărgire funcţie de 

temperatura de sudare   

Şi în acest caz s-a ajuns la concluzia că cea mai bună comportare la lărgire au avut-o 

ţevile sudate la temperaturi cuprinse tot între 1300-1400 0C. 
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5.4  Concluzii şi contributii privind obţinerea unor ţevi sudate prin înaltă frecvenţă 

din oţeluri microaliate cu niobiu, cu sudabilitate ridicată  

 Sudabilitatea oţelului S 355 este dependentă în principal de CEV, respectiv de conţinutul 

de C% şi Mn%. Pentru obţinerea unui oţel cu bună sudabilitate CEV şi % C şi %Mn trebuie 

să fie cât mai mici, însă sunt afectate caracteristicile mecanice  

 

 Alegerea unei prime variante de microaliere a oţelului S 355 cu Nb în proporţie 0,04-0,055 

% wt a avut în vedere excelenta capabilitate a acestuia de a îmbunătăţii rezistenţa şi 

tenacitatea oţelului, ca urmare a finisării granulaţei şi durificării structurii prin precipitarea 

în timpul laminării la cald a carburilor fine de niobiu, NbC, dar şi preţul relativ scăzut al 

feroniobiului. 

 
  Deşi microalierea cu Nb are ca efect îmbunătăţirea tenacităţii oţelului, totuşi obţinerea 

unor valori bune ale energiei de rupere KV depinde foarte mult şi de parametrii de 

laminare termomecanică. Obţinerea unor valori ridicate al tenacităţii a fost posibilă în 

primă fază numai la benzile  cu grosime de perete mai mică de 6 mm.  Pentru grosimi mai 

mari de 6 mm este necesară modificarea compoziţiei chimice, constând în primul rând în 

scăderea %Mn şi % C, ceea ce implică şi modificarea parametrilor laminării 

termomecanice.  

 
 O soluţie de creştere a energiei de rupere şi pentru benzile şi ţevile cu grosimi mai mari de 

6 mm este microalierea şi cu Ti. 

 
 Obţinerea unor ţevi cu bună sudabilitate şi o calitate ridicată a cordonului de sudură 

depinde nu numai de compoziţia chimică ci şi de parametrii de sudură, în primul rând de 

temperatura şi presiunea de sudare, care sunt limitate la un interval foarte ingust de 

variaţie. În cazul ţevilor din oţel microaliat cu Nb, temperatura optimă de sudare se 

situează în intervalul 1300-1400 0C.  

 
 Microalierea numai cu Nb a oţelului de tip S 355 permite obţinerea unor ţevi sudate cu 

sudabilitate ridicată şi o tenacitate bună numai la ţevi cu grosimi mai mici de 6 mm. Deşi 

această microaliere este foarte avantajoasă din punt de vedere economic, pentru ţevile cu 

destinaţie specială şi cerinţe ridicate de tenacitate şi plasticitate este necesară 

microalierea şi cu alte elemente cum ar fi Ti sau V, precum şi o puritate ridicată a oţelului şi 

un conţinut de P şi S cât mai redus. 
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Capitolul 6.  REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND OBŢINEREA UNOR ŢEVI CU 

SUDABILITATE ŞI TENACITATE RIDICATĂ, DIN OŢELURI MICROALIATE cu Nb şi Ti, PRIN 

PROCEDEUL DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ 

 
Aşa cum am menţionat în foarte multe aplicaţii. inclusiv în transportul şi depozitarea 

produselor petroliere, ţevile sudate din componenţa instalaţiilor de transport sunt supuse unor 

şocuri de presiune. Acest  lucru înseamnă că ţevile sunt supuse nu doar unor solicitări statice ci 

şi dinamice. Pentru a suporta în bune condiţii aceste solicitări dinamice, ţevile sudate trebuie să 

prezinte şi proprietăţi bune de tenacitate, adică să suporte o energie mare de rupere la şoc.  

Pentru proiectarea compoziţiei chimice în vederea obţinerii unor proprietăţi bune de 

tenacitate a fost necesară o prelucrare statistică a rezultatelor obţinute pe diferitele benzi 

laminate experimental, pentru a se putea stabili unele corelaţii între compoziţia chimică, 

microstructura şi tenacitatea oţelurilor microaliate. Din această analiză s-a ajuns la concluzia că 

pentru obţinerea unor valori ridicate ale energiei de rupere (ale tenacităţii) este absolut necesară 

microalierea oţelului pe lângă niobiu şi cu titan. Deasemeni pentru benzile laminate cu grosimi 

mai mari de 6 mm a fost necesară şi modificarea regimului de laminare termomecanică.   

Avand în vedere aceste considerente s-au elaborat noi 12 sarje de oţel microaliat cu Nb 

în concentraţii de 0,024-0,030% şi Ti în concentraţii de 0,013-0,017%. Efectul pozitiv al 

microalierii oţelului cu Ti a fost obţinerea unei structuri extrem de fine, titanul având proprietatea 

de a frâna creşterea grăuntelui austenitic ca urmare a fomării nitrurii de titan. Microal ierea cu Ti 

are deasemenea ca efect şi durificarea feritei.  

Concentraţiile foarte scăzute de sulf şi fosfor din cele 12 şarje experimentale au avut un 

efect pozitiv în ce priveşte obţinerea unor proprietăţi de tenacitate şi ductilitate ridicate pentru că a 

fost astfel posibilă evitarea apariţiei segregaţiilor de fosfură de fier care ar fi dus la deteriorarea 

tenacităţii.  

 

6.1 Rezultatele analizelor chimice şi caracteristicilor mecanice obţinute pe benzile 

laminate la cald din şarjele experimentale din oţeluri microaliate cu Ti şi Nb  

 

Din cele 12 şarje experimentale de benzi din oţel microaliat cu Ti şi Nb s-au 

fabricat numai ţevi cu grosime mare de perete şi anume 193,7 X 8 mm şi 193,7X10  . 

Testele care au fost efectuate atât pe cele 12 şarje de benzi laminate au constat în încercări la 

tracţiune în conformitate cu norma EN ISO 6892, pentru a putea determina limita de curgere 

Rp0,2, rezisţenţa la tracţiune Rm şi alungirea la rupere A5%, dar şi teste de încovoiere la şoc 

conform normei ISO 148 pentru a determina energia de rupere KV. 

În tabelul 17  este arătată compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale bezilor 

laminate din cele 12 şarje experimentale, microaliate cu Ti şi Nb. 
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Table 17 Compoziţia chimică şi proprietăţile mecanice obţinute pe benzile laminate la cald 

din oţel S355 J2 microaliat cu Nb şi Ti (trial 2) 
 
 

Grosime 

bandă 

(mm)  

 

 
 
Nr şarjă 

 
Compoziţia chimică (wt %) 

Caracteristici 

mecanice 

obţinute 

Energia 

de 

rupere 
 

C 
 
Mn 

 
Si 

 
P 

 
S 

 
N 

 
Nb 

 
Ti 

 
CEV 

Rp0.2 
(MPa) 

Rm 

(MPa) 

 
A(%) 

 
KV(J) 

 8 911395 0,08 0,98 0,02 0,007 0,006 0,006
1 

0,024 0,016 0,27 462 484 35 187 

 8 911396 0,08 0,95 0,02 0,008 0,007 0,006
1 

0,024 0,016 0,27 467 481 31,5 183 

 8 911385 0,08 0,97 0,02 0,008 0,007 0,006
1 

0,024 0,016 0,27 453 479 33,3 176 

 8 911399 0,08 0,99 0,02 0,007 0,007 0,006
1 

0,024 0,016 0,27 453 479 31 176 

 8 934735 0,08 0,99 0,009 0,006 0,005 0,005
8 

0,023 0,013 0,25 486 508 34 191 

 8 911495 0,08 0,99 0,02 0,008 0,007 0,006
1 

0,024 0,016 0,27 511 537 32 181  

 10 922122 0,09 1,06 0,013 0,008 0,005 0,006
4 

0,030 0,015 0,26 490 516 32 178 

 10 922131 0,09 1,05 0,013 0,009 0,005 0,006
4 

0,030 0,015 0,26 493 519 31,5 179 

 10 922111 0,09 1,06 0,013 0,008 0,005 0,006
4 

0,030 0,015 0,26 467 489 37,5 180 

 10 934735 0,08 1,04 0,009 0,009 0,007 0,005
8 

0,023 0,013 0,25 470 493 35 184 

 10 934736 0,08 0,99 0,009 0,008 0,006 0,005
8 

0,023 0,013 0,25 467 501 34,5 193 

 10 922113 0,10 1,06 0,011 0,007 0,005 0,006
2 

0,030 0,017 0,27 458 495 33 185 

 
 Aşa cum se poate observa din tabelul 17, benzile laminate la cald din cele 12 şarje 

experimentale de oţeluri microaliate cu Nb şi Ti prezintă înalte valori ale energiei de rupere KV, 

acestea ajungând la valaori de aproape 200 J, fapt ce confirmă că oţelul are foarte bune 

proprietăţi de tenacitate. Se observă deasemeni obţinerea unor valori ridicate ale alungirii la 

rupere A5% , de peste 30%, ceea ce indică faptul că oţelul are şi o buna plasticitate.  

 În diagrama din fig 90 este arătată corelaţia dintre conţinutul de S şi P şi energia de rupere 

KV obţinute pe cele 12 şarje experimentale de oţel microaliat cu Nb şi Ti. Se poate observa că 

cele mai mari valori ale energiei de rupere le prezintă şarjele care au conţinutul de S% şi P% cele 

mai mici. 

 

 
Fig. 90 Diagrama de corelaţie între energia de rupere KV şi conţinutul de S% şi P %  

ale celor 12 şarje experimentale. 
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6.2 Parametrii de sudură în înaltă frecvenţă utilizaţii la fabricarea ţevilor sudate din 

şarjele experimentale din oţel microaliat cu Nb şi Ti cu tenacitate ridicată 

 
 Majoritatea parametrii mecanici (schema de formare, razele de formare, etc.) privind  

formarea la rece a benzii, sub formă de ţeavă au fost asemănatori cu cei utilizaţi la laminarea 

ţevilor din oţel microaliat numai cu Nb. Unele deosebiri au fost în unghiurilor V-ului de sudură. 

În ce priveşte parametrii de sudură utilizaţi la sudarea ţevilor au fost unele diferenţe, optându-

se pentru un regim de sudare cu viteză de încălzire mai mica, implicit o viteză de sudare mai 

redusă. Pentru a putea face o încălzire mai uniform şi cu viteză mai mica a marginilor benzii, 

bobina de sudare a fost mai indepărtată de V-ul de sudură, iar unghiul dintre cele 2 margini ale 

benzii a fost redus cu 0,5-10 . În acest mod energia generată de curenţii de înaltă frecvenţă nu 

este concentrată numai în capătul V-ului de sudură, ci pe toată lungimea acestuia, ceea ce face 

ca încălzirea marginilor să se facă mai lent. Pentru a ajunge totuşi la temperatura de sudare 

necesară în vârful V-ului de sudură, a fost necesară creşterea puterii de sudare cu 15-20 %.  

Pentru obtinerea unei suduri cu proprietăţi superioare de ductilitate şi tenacitate, a fost 

redusă deasemeni viteza de laminare cu 0,5-1m/min asigarând astfel şi mai mult condiţiile unei 

încălziri mai lente şi uniforme a celor 2 margini ale benzi care se îmbină.  

Parametrii de sudură aleşi initial după stabilizarea procesului de sudare sunt arătaţi în tabelul 

18.  

Tabelul 18 Parametrii de sudare utilizaţi la sudarea tevilor din oţeluri cu înaltă sudabilitate  

Lăţimea 
inelului de 
bandă (mm) 

Diametr
ul 
exterior 
al ţevii 
(mm) 

Putere 
de 
sudare 
(Kw) 

Frecvenţa 
curentullui 
de  sudare 
(Hz) 

Tensi
unea 
(%) 

Amper
ajul 
(%) 

Viteza de 
sudare 
(m/min) 

Poziţia 
bobinei 
de 
sudare 
(mm) 

Unghiul V 
al 
marginilor 
(grade) 

597.3 X 8 
 

193,7 352 302 77 78 19,1 212 2035’ 

593.5 X 10 
 

193,7 347 299 78 78 17,2 217 2045’ 

 
 

6.3 Rezultate obţinute pe ţevile sudate prin procedeul cu curenţi de înaltă frecvenţă 

din oţeluri microaliate cu tenacitate ridicată 

Ţevile sudate din benzi laminate la cald cu conţinut scăzut de carbon, cu o tenacitate 

ridicată au fost supuse unei game de testări similară cu cea utilizată în cadrul ţevilor cu 

sudabilitate ridicată şi anume încercări la tracţiune, de încovoiere la şoc (tenacitate), încercări 

tehnologice de aplatizare şi lărgire, incercări de microduritate în secţiune transversală a cordonului 

de sudură şi analize microstructurale pe cordonul de sudură. Rezultatele obţinute în urma acestor 

testări au fost analizate şi prelucrate în vederea stabilirii unor corelaţii între diferiţii parametrii de 

sudare, caracteristicile chimice, mecanice şi microstructurale  şi tenacitatea ţevilor, în special a 

cordonului de sudură .  
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 6.3.1 Rezultate obţinute privind caracteristicile mecanice de rezistenţă şi tenacitate 

Şi în acest caz pentru a scoate în evidenţă modificările caracteristicilor mecanice şi de 

tenacitate produse asupra oţelului microaliat, în urma formării şi sudării benzilor, în  tabelul 19 se 

prezintă în paralel caracterisricile mecanice şi ale energiei de rupere ale benzilor laminate din cele  

12 şarje experimentale de oţel. microaliat cu Nb şi Ti, cu cele ale ţevilor sudate  

Tabelul 19 Caracteristicile  mecanice de rezistenţă şi tenacitate obţinute pe ţevile sudate 
laminate din oţel marca S 355 JR şi microaliat cu Nb 0,04-0,055 % wt (Trial 2), comparativ cu 
caracteristicile mecanice şi tenacitate ale benzilor utilizate 
 

Dimensiune 
ţeavă 

 
 
Nr sarjă 

Caracteristici bandă Caracteristici ţeavă 

Caracteristici 
mecanice  

Energie 
impact 

 

Caracteristici 
mecanice  

Energie 
impact 

 Dext 
(mm) 

g 
(mm 

Rp0.2 
(Mpa) 

Rm 
(MPa) 

 
A5(%) 

 
KV(J) 

Rp0.2 
(Mpa) 

Rm 
(MPa) 

 
A5(%) 

 
KV(J) 

193,7 8 911395 462 484 35 187 498 512 26,5 182 

193,7 8 911396 467 481 31,5 183 501 507 25,7 172 

193,7 8 911385 453 479 33,3 176 489 511 27,1 163 

193,7 8 911399 453 479 31 176 487 506 28,2 169 

193,7 8 934735 486 508 34 191 522 535 22 181 

193,7 8 911495 511 537 32 181 547 561 25 174 

193,7 10 922122 490 516 32 178 527 547 25,7 169 

193,7 10 922131 493 519 31,5 179 531 551 24,3 170 

193,7 10 922111 467 489 37,5 180 507 521 27,4 172 

193,7 10 934735 470 493 35 184 517 525 24,3 177 

193,7 10 934736 467 501 34,5 193 507 532 25,4 185 

193,7 10 922113 458 495 33 185 495 521 26,4 174 

    

 Se constată şi în cazul laminării acestor ţevi o creştere a limitei de curgere Rp0,2 cu 34-40 

MPa, a rezistenţei la tracţiune Rm cu 25-32 MPa faţă de valorile obţinute la benzile laminate, în 

timp ce se produce o scădere a plasticităţi cu 6-12% (exprimată prin alungirea la rupere A5%) şi a 

tenacităţii cu 5-13 J.  

 In figura 91 sunt arătate comparative curbele de tracţiune a două benzi din cele 12 şarje 

experimentale, respective curbele de tracţiune ale ţevilor laminate din acestea. Este foarte 

evidentă modificarea caracteristiclor mecanice, constând în creşterea limitei de curgere Rp0,2  cu 

circa 40 MPa şi a rezistenţei la tracţiune cu circa 25 MPa, în timp ce alungirea la rupere A5% 

scade de la valori de 34 % la 24-26 %. Creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii 

este cauzată tot de fenomenul de ecruisare a oţelului în urma formării şi calibrării la rece a ţevii 

sudate.  

 În figura 92 sunt prezentate sub formă grafică, caracteristicile mecanice de rezistenţă 

(limita de curgere Rp0,2 şi rezistenţa la tracţiune Rm) ale celor 12 benzi experimentale din oteluri 

microaliate cu Nb şi Ti  , în comparaţie cu caracteristicile mecanice ale ţevilor sudate obţinute din 

aceste benzi.  
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Fig. 91 Curbele de rupere a două benzi experimentale din oţel microaliat cu Nb şi Ti, 

comparativ cu curbele de rupere a ţevilor laminate din aceste benzi. 

 

 

. Fig. 92 Reprezentarea grafică a caracteristicilor mecanice de rezistenţă (Rp0,2 şi Rm) ale 

benzilor laminate din oţel microaliat cu Nb şi Ti , comparative cu cele ale tevile sudate obţinute din 
acestea 

 

 În figura 93 sunt prezentate comparativ alungirile la rupere A5% ale benzilor laminate din 
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oţel microaliat cu Nb şi Ti şi cele ale ţevilor laminate din acestea, iar în garficul din figura 94 

sunt comparate energiile de rupere KV ale acestora. 

  

Fig. 93 Comparaţie între alungirile de rupere 

ale benzilor din oţel microaliat cu Nb şi Ti şi 
ale ţevilor laminate din acestea 

Fig. 94 Comparaţie între energiile de rupere 

ale benzilor din oţel microaliat cu Nb şi Ti şi ale 
ţevilor laminate din acestea 

 

 6.3.2 Studiul structurii cordonului de sudura prin metalografie optică şi microcopie 

electronică 

Analizele optice metalografice făcute pe şlifuri metalografice prelevate în secţiune 

transversală a cordonului de sudură ale tevilor sudate din oţel microaliat cu Nb şi Ti au avut ca 

scop tot identificarea parametrilor optimi ai regimului de sudare, în primul rând a temperaturii şi 

presiunii de sudare.  

În figurile 95, 96 şi 97 sunt prezentate macrostructurile cordonului de sudură al unei ţevi 

sudate 193,7x10 mm, din oţel microalita cu Nb şi Ti, după sudarea la diferite temperaturi de 

sudare. 

   

Fig 95 Macrostructura cordonului de 
sudură a unei ţevi sudate 193,7x 10 
mm din oţel microaliat cu Nb şi Ti, la 
o temperatură de sudare de 1400 

0
C 

şi un upset de 4,2 mm. Temperatura 
ridicată a dus la obţinerea unui ZIT 
foarte lat şi o creştere a granulaţiei 
oţelului şi la o comportare 
necorespunzătoare a ţevii la 
încercările tehnologice. . 

Fig.96 Macrostructura 
cordonului de sudură la o 
temperatură de sudare de 1300 
0
C şi un upset de 4,0 mm. 

Analiza microstructurală şi 
încercările tehnologice efectuate 
pe ţeavă au dus la concluzia ca 
aceasta este o temperatură 
optimă de sudare. 

Fig.97Macrostructura cordonului 
de sudură la o temperatură de 
sudare de 1180 

0
C şi un upset 

de 4,2 mm. Temperatura scăzută 
a dus la obţinerea unui ZIT foarte 
îngust şi o comportarea 
necorespunzătoare a ţevii la 
încercările de aplatisare şi 
lărgire. Aspectul sudurii indică o 
sudură rece. 
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În figurile 98,99 şi 100 sunt prezentate structura macro şi detalii microstructurale ale 

cordonului de sudură, în cele trei zone specifice, obţinute la ţeava 193,7x10 mm din otel microaliat 

cu Nb 0,024%  şi Ti 0,015% după sudare cu curenţi de înaltă frecvenţă in condiţii optime de 

sudare. Se poate distinge clar linia de sudură care are aspectul unei dungi albe, fiind o zona cu 

structură preponderent feritică ca urmare a decarburării marginilor benzii în irma încălzirii la 

temperatura de sudare. În zona influenţată termic (ZIT) sunt prezenţi constituenţii stucturali duri, 

de tip bainitic, acesţia prezentând microduritatea cea mai ridicată.  

      
     Analiza macroscopică: 

 Nu s-au depistat defecte de sudură 
ca: lipsă de pătrundere, fisuri, pori sau alte 
defecte de compactitate. 
 Aspectul sudurii este normal, iar 
lăţimea zonei influenţate termic este între 
1.88-2.53 mm 
. 
 Poziţionarea marginilor benzii în 
timpul sudurii şi presiunea în calibru de 
sudare au fost corecte. 

 
 

 

Fig. 98 Aspectul macro al cordonului de sudură 
Atac nital 3%. Mărire: 14X 

 

     

  
Fig 99 Microstructura în linia de sudură 
(LS)  şi a zonei influenţate termic (ZIT), din 
zona apropiată LS,  a ţevii.  

Structura în LS este cu precădere feritică, cu 
aspect acicular, de tip Widmannstätten (ferită 
probainitică),  
Nu sunt prezenţi constituenţi duri de tip 
martensitic.  
Atac nital 3%. Mărire: 100X 
 

Fig 100 Microstructura în zona de trecere 
dintre zona influenţată termic (ZIT) şi 
materialul de bază (MB), a ţevii.  

Structura în ZIT (zona din stânga), constă  
ferită probainiitică şi urme de bainită 
superioară. Granulaţia acestei zone este mai 
mică decât a materialului de bază (MB)  
Structura MB (zona din dreapta) este ferito-
perlitică normală, corespunzătoare unei 
structurii de normalizare.  
Atac nital 3%. Mărire: 100X 
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In urmatoarele imagini obţinute cu microscopul electronic SEM Quanta 200 3D sunt redate 

diferite aspect  microscruturale ale cordonului de sudură al unei ţevii  193,7x10 mm din oţel 

microaliat cu Nb 0,024%  şi Ti 0,015% după sudare cu curenţi de înaltă frecvenţă în condiţii 

optime de sudare. Astfel in fig. 101 este redat aspectul microstructurii pe linia de sudură al 

cordonului de sudură. Se poate observa aspectul uşor acicular al feritei probainitice, precum şi 

particule foarte fine de carburi de Ti şi Nb 

 

Fig 101. Aspectul microstructurii pe linia de sudură a cordonului ţevii  193,7x10 mm din 

otel microaliat cu Nb 0,024%  şi Ti 0,015% redat la o putere de mărire de 5000x.  

 

În imaginea din fig. 102 este redat aspectul microstructurii în zona influenţată termic a 

cordonului de sudură al ţevii. Se poate observa că pe lângă ferita probainitică de tip 

Widmannstätten este prezentă şi bainita superioară, de formă aciculară, mai închisă la culoare. 

Prezenţa segregaţiilor de carbon în cazurile cand elaborarea oţelului a fost mai puţin 

controlată conduce la apariţia în microstructura cordonului de sudură a unor constituenţi strcuturali 

mult mai duri şi fragile care pot afecta negative proprietăţile de tenacitate şi plasticitate ale ţevii. În 

fig 103 este redată o astfel de microstructură prezentă în cordonului de sudură al unei ţevi sudate, 

microaliate cu Ni şi Ti, dar care prezenta şi segregaţii de carbon. 
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Fig. 102 Microstructura cordonului de sudură, în ZIT, obţinută prin microscopie electronică 

SEM , la o putere de mărire de 5000X 

  

 

Fig. 103 Microstructura cordonului de sudură într-o zonă cu segregaţii de carbon 
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În figura 104 este prezentată variaţia microdurităţii Vickers in secţiunea transversala a 

cordonului de sudură a unei  ţevi sudate 193,7x10mm fabricată dintr-o bandă laminată la cald de 

oţel S 355 microaliat cu 0,024% Nb şi 0,015% Ti . Din graficul de variaţie al microdurităţii faţă de 

distanţa de linia de sudură, se poate observa ca maximul microdurităţii Vickers se atingeîn ZIT 

(zona influenţată termic), la circa 0,1 mm depărtare de linia de sudură LS.  

 

Fig. 104 Variaţia microdurităţii Vickers în cordonul de sudură al unei ţevi din oţel S355 

microaliat cu 0,024% Nb şi 0,014%  Ti 
 
Se constată ca valorile microdurităţii Vickers obţinute în cordonul de sudură al ţevilor din 

oţel S355 microaliat cu Nb şi Ti sunt similare cu cele obţinute la ţevile din oţel S355 microaliat cu 

Nb, fiind uşor mai scăzute, cu circa 4-5 unităţi HV. În fig. 105 sunt redat, comparativ, variaţiile 

microdurităţii Vickers în cordonul de sudură al ţevilor din S355 microaliat cu Nb şi respectiv al 

ţevilor din S 355 microaliat cu Nb şi Ti.   

 

Fig. 105 Curbele de variaţie ale microdurităţii Vickers, comparativ între o ţeavă din S 355 

microaliat cu Nb şi o ţeavă din S 355 microaliat cu Nb şi Ti 
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6.3.3. Aprecierea calităţii ţevilor sudate din oţeluri microaliate cu Nb şi Ti prin testarea la 

diferite încercări tehnologice 

 Unul din criteriile de evaluare a calităţii tevilor sudate obţinute din benzile de oţel microaliat 

cu Nb şi Ti a fost şi în acest caz testarea comportării ţevilor la încercările tehnologice de laărgire şi 

aplatisare.  

Dependenţa dintre aptitudinea la aplatisare a ţevii şi temperatura de sudare este aratată în 

graficul din figura 106. 

 

Fig. 106 Dependenţa aptitudinii la aplatisare funcţie 
de temperatura de sudare  

 
Temperatura de 

sudare (0C) 

Distanţa între 
plăcile aplatisare 

(mm) 

Upset 
4,0 mm 

Upset 
4,2 mm 

1050 190 186 

1120 179 168 

1150 163 151 

1200 115 102 

1250 32 21 

1300 19 14 

1350 24 19 

1400 25 18 

1420 45 40 

1450 70 65 

Analizând rezultatele obţinute la aplatisare, funcţie de temperatura şi presiunea de sudare 

se poate afirma că domeniul optim de temperaturi de sudare ale benzilor din oţel S 355 microaliat 

cu Nb şi Ti este cuprins între 1280-1380, la un upset de 4,2 mm. 

În fig. 107 este arătată dependenţa dintre comportarea la lărgire a ţevii funcţie de 

temperatura de sudare şi presiune de apăsare a marginilor.  

 

 
Temperatura de 

sudare (0C) 

Diametrul exterior 
dupa lărgire (mm) 

Upset 
4,0 mm 

Upset 
4,2 mm 

1050 195 196 

1120 198 201 

1150 208 211 

1200 214 220 

1250 220 226 

1300 235 242 

1350 234 240 

1400 229 232 

Fig. 107 Dependenţa aptitudinii la lărgire funcţie de 
temperatura de sudare  1420 215 217 

 

Şi în acest caz s-a ajuns la concluzia că cea mai bună comportare la lărgire au avut-o 

ţevile sudate la temperaturi cuprinse tot între 1280-1380 0C. 
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6.4 Concluzii şi contribuţii privind obţinerea ţevilor sudate prin înaltă frecvenţă din 

oţeluri microaliate cu Nb şi Ti cu tenacitate ridicată  

 

 Rezultatele foarte bune obţinute privind caracteristicile de sudabilitate, energie de rupere la 

şoc şi plasticitate a cordonului de sudură, după microalierea oţelului S 355 pe lângă Nb şi 

cu Ti duc la concluzia ca această soluţie este mult mai bună, deşi implică costuri 

suplimentare generate atât de costul ferotitanul utilizat la aliere, dar şi costurile generate 

de defosforarea şi desulfurarea avansată a oţelului S 355 utilizat. 

 Efectul pozitiv suplimentar al Ti privind îmbunătăţirea caracteristicilor de tenacitate şi 

plasticitate este ca urmare a afinităţii acestui element chimic de a forma cu azotul prezent 

în oţel nitrura de titan TiN, foarte fină şi care pe de o parte frânează şi mai mult creşterea 

grăuntelui, dar în plus înlătură efectul negativ al azotului prezent inevitabil în oţel.  

 Îmbunătăţirea considerabilă a energiei de rupere la şoc se datorează însă în oarecare 

măsură şi reducerii conţinutului de P, evitând astfel formarea şi segregarea fosfurii de fier 

care conferă multă fragilitate oţelului. 

 Pentru a putea stabili o corelaţie între carbonul echivalent CEV, conţinutul de P şi S şi 

energia de rupere la şoc KV  a ţevilor fabricate în cele 2 trialuri şi a putea face şi o 

comparaţie între valorile de tenacitate ale ţevilor din oţel S355 microaliat cu Nb şi cel 

microaliat cu Nb şi Ti, s-au ridicat graficele de variaţie prezentate în figurile 37 şi 38.   

În fig. 108 este arătată variaţia energiei de rupere la şoc KV cu  %Nb, %Ti şi CEV, comparativ 

pentru ţevile laminate în trial 1 şi trial 2.  

 

Fig. 108 Variaţia energiei de rupere KV cu CEV, %Nb, şi %Ti, comparativ pentru  

ţevile laminate în trial 1 şi trial 2.  
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Cele mai bune rezultate ale energiei la rupere KV s-au obţinut pe ţevile sudate provenite 

din şarja cu 0,024 %Nb, 0,016 %Ti şi CEV 0,27 

În fig. 109 este arătată variaţia energiei de rupere la şoc KV cu  %P şi %S, comparativ 

pentru ţevile laminate în trial 1 şi trial 2.  

 

Fig. 109 Variaţia energiei de rupere KV cu %S, şi %P, comparativ pentru  

ţevile laminate în trial 1 şi trial 2.  
 

Rezultate foarte bune ale energiei de rupere KV s-au obţinut pe îevile provenite din şarjele 

cu fosfor mai mic de 0,08% . Pentru un procentaj mai mare de P este posibil ca în timpul elaborării 

şi laminării sa se separe fosfura de fier care imprimă fragilitate.  
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Capitolul 7  TRATAMENTUL TERMIC AL ŢEVILOR SUDATE DIN OŢELURI MICROALIATE 

PRIN PROCEDEUL DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ 

 

 7.1 Necesitatea tratamentului termic al ţevilor sudate 

 

 În multe aplicaţii şi în special pentru ţevile destinate industriei petrolului şi petrochimice, 

cordonul de sudură trebuie normalizat sau revenit.  

 Când marginile benzii sunt încălzite pentru a fi sudate, oţelul suferă diferite modificări 

structurale. Dacă zona de sudură se răceşte rapid, mai ales dacă lichidul de răcire ajunge pe ea, 

în aceasta zonă pot apare constituenţi structurali duri cu fragilitate ridicată, de tip bainitic sau 

martensitic. Prezenţa acestor constituenţi structurali fragili afectează calitatea sudurii şi pot genera 

în timp apariţia microfisurilor sa crăpăturilor în cordonul de sudură. Formarea acestor constituenţi 

structurali duri şi fragili este legată direct de conţinutul de carbon din compoziţia oţelului şi de 

omogenitatea chimică şi structurală a acestuia. Mulţi producători de ţevi sudate cred ca la sudarea 

oţelului cu conţinut scăzut de carbon (0,05-0,15% C) apariţia martensitei nu este posibilă. Ei nu 

iau în considerare însă segregarea inevitabilă a carbonului, în special în mijlocul benzii. Conţinutul 

de carbon din aceste zone poate fi de 2-3 ori mai mare decât conţinutul nominal de carbon. Astfel 

un oţel cu 0,06% C poate avea benzi de segregare de până la 0,20% C iar când se asociază cu 

un conţinut ridicat de mangan, poate genera durităţi excesive de până la 40 HRC. Asemenea 

durităţi şi constituenţi duri pot iniţia fisuri şi crăpaturi în zona în care sunt prezenţi, cu timpul 

acestea ducând la fisurarea pe toată grosimea peretelui ţevii.  

În figura 110 este prezentată la o ţeavă 219,1X10 mm din oţel de tip X60 (microaliat cu Ti, 

Nb, V,) prezenţa segregaţiilor de carbon şi microfisura generată de acestea, iar în foto din figura 

111 este aratată în detaliu aceasta microfisură.  

 

 

Fig. 110  Prezenţa segregaţiilor de carbon şi 
microfisurii generate de acestea la o teava 
sudată  219,1x10 mm, din oţel X60 

Fig. 111 Detaliu al neomogenităţilor şi 
microfisurii prezente în cordonul de sudură al 
unei ţevi sudate 219x10 mmm din oţel X60 
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 Neomogenităţi structurale şi segregaţii puternice de carbon s-au întânit şi la benzi cu 

grosimi mai mici, chiar până la 6 mm grosime, aşa cum se poate observa in microfotografiile din 

figurile 112 şi 113.  Din păcate aceste neomogenităţi nu pot fi depistate prin metode nedistructive 

ci doar printr-o analiză metalografică a benzii sau ulterior a cordonului de sudură al ţevii. Şi în 

acest caz segregaţiile puternice de carbon au generat apariţia microfisurii pe linia de sudură a ţevii 

193,7x8 mm (vezi fig.112). În fig. 113 este redat un detaliu al acestei segregaţii de carbon, iar 

măsurătorile de microduritate Vickers au indicat valori ridicate chiar de 384 HV0,1 pe constituenţii 

duri prezenţi în microstructura cordonului de sudură al acestei ţevi. 

  

Fig. 112 Puternice segregaţii de carbon ce au  

generat apariţia microfisurii pe linia de sudură a  
unei  ţevi  193,7x 8 mm, din oţel X60 

Fig. 113 Detaliu al segregaţiilor de carbon 

prezente în cordonul de sudură al unei ţevi 
sudate 193,7x8 mmm din oţel  microaliat X60 

 

7.2 Tratamente termice aplicate ţevilor sudate din oţeluir microaliate cu Nb şi Ti 

 Tratamentul termic aplicat ţevilor sudate în înaltă frecvenţă, din oţeluri cu carbon redus, 

microaliate, poate fi de mai multe feluri, funcţie de scopul de utilizare a acestor ţevi, de compoziţia 

chimică a acestora, de structura şi de proprietăţile mecanice şi tehnologice ale acelor ţevi.  

 Astfet tratamentul termic aplicat ţevilor sudate poate fi tratament de normalizare, de 

recoacere sau de revenire (detensionare). Tratamentul termic poate fi aplicat numai pe cordonul 

de sudură sau pe întreg corpul ţevii,  

  

7.2.1 Tratamentul termic de normalizare al cordonului de sudură 

 

 Echipamentul necesar pentru tratamentul termic al cordonului de sudură constă dintr-o 

instalaţie de încălzire cu curenţi de înaltă frecvenţă cu un inductor liniar (figura 114), un sistem de 

răcire, un pirometru de măsurat temeperatura de încălzire şi un înregistrator de temperatură.  

Puterea maximă a sursei de înaltă frecvenţă este 600KW  frecvenţa de 1-3 KHz şi este reglabilă 

funcţie de dimensiunile ţevii, de viteza de deplasare a acesteia prin dreptul inductorului şi de 

temperatura de încălzire. Alegerea frecvenţei este funcţie de adâncimea de pătrundere, adică de 

grosimea de perete a cordonului de sudură. Pentru ţevile sudate cu grosimi de perete de maxim 
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10 mm este suficientă o frecvenţă de încălzire de 1 Kz.  Pentru grosimi mai mic de perete se pot 

utiliza şi instalaţii cu frecvenţă mai mica de 1 KHz.  

Partea activă a inductorului linear este o o ţeavă de cupru prin care curge apa de răcire, iar 

lăţimea inductorului este funcţie de lăţimea zonei tratate termic a cordonului de sudură. 

 

Fig. 114 Inductorul linear al instalaţiei de tratament termic prin inducţie al cordonului de sudură al 

ţevilor sudate 

 În timpul tratamentului trermic,o atenţie deosebită trebuie sa se acorde stabilităţii poziţiei 

cordonului de sudură, pentru că în timpul laminării există tendinţa acestuia de a se răsuci faţă de 

poziţia verticală, necesitând realinierea inductorului sau reglajul laminorului pentru restabilirea 

poziţiei cordonului.  

 Dintre tratamentele termice aplicate pe cordonul de sudură cel mai utilizat este tratamentul 

termic de normalizare, care presupune încălzirea zonei de tratament a cordonului de sudură până 

la temperaturile specifice tratamentului de normalizare, adică peste 900 0C. Datorită însă vitezei 

mari de încălzire, există inertia termică şi de transformare structurală, ceea ce are ca efect 

deplasarea punctelor critice de transformare cu 50-100 0C. Ca urmare, temperatura de tratament 

termic la încălzirea prin inducţie va fi mai ridicată cu 50-100 0C, ajungând în cazul oţelului de tip S 

355, microaliat cu Nb şi Ti, la 950-1000 0C, funcţie de viteza de laminare. După încălzirea la 

această temperatură, oţelul va suferi din nou transformări structurale, similare ca la sudură, însă 

trebuie evitată răcirea rapidă, implicit ajungerea apei de răcire pe zona tratată, pentru a evita 

apariţia în structură a martensitei sau bainitei, care sunt constituenţi duri şi fragili şi care ar afecta 

tenacitarea şi plasticitatea oţelului. Depăsirea temperaturii de tratament peste 980-1000 0C trebuie 

evitată pentru că ar duce la creşterea grăuntelui austenitic şi ar avea efect negative asupra 

proprietăţilor mecanice şi de tenacitate.  

Este nesesar controlul metalografic al tratamentului termic pe cordon prin prelevarea şi 

pregătirea de şlifuri metalografice, luate în secţiune transversală a cordonului. Se va verifica în 

acest caz dacă inductorul a fost centrat pe cordonul de sudură, dacă încălzirea a fost pătrunsă şi 
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dacă în structură sunt prezenţi constituenţi structurali duri şi fragili de tipul martensitei sau bainitei 

inferioare. 

 În figurile 115-122 sunt redate macro şi microstructurile cordonului de sudură ale unei ţevi 

sudate prin curenţi de înaltă frevenţă, din oţel S 355, microaliat cu Nb şi Ti, din cele 12 şarje 

experimentale, înainte şi după tratamentul termic de normalizare. Se poate observa că după 

tratamentul termic de normalizare structura cordonului de sudură se omogenizează complet, 

nemaifiind diferenţe structurale între cele 2 zone specific cordonului de sudură (linia de sudură şi 

zona influenţată termic).  In microstructurile din fig 121 şi 122 se poate observa deasemenea, ca 

după tratamentul termic de normalizare grăunţii şi-au redus dimensiunile şi şi-au recăpatat 

poliedrică, iar structura constă numai din ferită şi o cantitate mică de perlită.  Prin comparaţie, 

după cum se poate observa din microstructurile din figurile 117 şi 118 , structura din cele 2 zone 

ale cordonului de sudură, înainte de tratamentul de normalizare, este uşor aciculară,şi constă din 

grăunţi de ferită probainitcă aciculari, cu aspect de structura Widmannstatten şi uşoare urme de 

bainită superioară.   

  

Fig 115 Macrostructura cordonului de sudură 

înainte de tratamentul termic de normalizare 
Fig 116 Macrostructura cordonului de sudură 

înainte de tratamentul termic de normalizare în 
detaliu. 

  
Fig 117 Microstructura liniei de sudură (LS)  
înainte de tratamentul termic de normalizare 

Fig. 118 Microstructura zonei afectate termic 
(ZIT) înainte de tratamentul termic de 
normalizare 
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Fig 119 Macrostructura cordonului de sudură 

după tratamentul termic de normalizare 
Fig 120 Macrostructura cordonului de sudură 

după tratamentul termic de normalizare în 
detaliu 

  
Fig 121 Microstructura liniei de sudură (LS)  

după tratamentul termic de normalizare 
Fig 122 Microstructura zonei afectate termic 

(ZIT) după tratamentul termic de normalizare 
   

O metodă uşoară şi eficientă de verificare a calităţii şi eficienţei tratamentului termic pe 

cordonul de sudură al ţevilor sudate o constituie, încercările tehnologice pe tronsoane prelevate 

din ţevile respective, inainte şi după tratamentul termic. Comportarea ţevilor sudate la încercarea 

tehnologică de aplatisare sau lărgire furnizează importante informaţii despre proprietăţile de 

plasticitate şi tenacitate ale cordonului de sudură, precum şi de compactitatea acestuia şi prezenţa 

constituenţilor structurali fragili 

 În fotografiile din figurile 123-126 sunt redate aspectele comportării la aplatisare ale unor 

tronsoane de ţevi sudate din oţel S 355 microaliat cu Nb şi Ti, prelevate înainte şi după 

tratamentul termic de normalizare a acestora. În foto din fig 123 este aratat aspectul ţevii sudate, 

înainte de tratament, după aplatisarea până la o distanţă între plăcile de apla tisare de 35 mm, 

când au apărut în cordonul de sudură prima fisură. La aplatisarea completă, faţă pe faţă, a acestui 

tronson, fisura s-a propagat pe toată lungimea cordonului, aşa cum se poate vedea în fig. 124.  În 

cazul aplatisării tronsonului de ţeavă tratată termic pe cordon, atât în cazul aplatisării până la o 
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distanţă prescrisă, cât şi după aplatisarea completă, în cordonul de sudură nu a apărut nici o 

fisură nu a apărut nici o fisură, aşa cum se poate vedea în fig 125 şi fig 126. 

 

  

Fig.123  Apariţia primei fisuri în cordonul de 

sudură, la testul de aplatisare a ţevii,la o 
distanţă de 35 mm, înainte de tratamentul de 
normalizare a cordonului.  

Fig. 124 Propagarea fisurii pe toată lungimea 

cordonului după aplatisarea completă a 
tronsonului de ţeava sudată fără tratament pe 
cordon. 

 
 

Fig.125   La aplatisarea trosonului de ţeavă 
sudată normalizată pe cordon, la o distanţă de 
35 mm între plăcile de aplatisare, în cordonul de 
sudură nu apăruse încă nici o fisură. .  

Fig. 126 Nici după aplatisarea completă a 
tronsonului de ţeavă sudată, normalizată pe 
cordon, nu a apărut nici o fisură pe cordonul de 
sudură, ceea ce indică o structură foarte 
plastică a sudurii şi eficienţa tratamentului 
termic de normalizare.  

 

 Şi încercarea tehnologică la lărgire poate furniza informaţii bune despre eficacitatea 

tratamentului termic de normalizare a cordonului de sudură. În fotografiile din figurile 127-130 

sunt redate aspecte de la încercarile de lărgire a unor tronsoane de ţevi sudate din oţel S 355 

microaliat, înainte şi după efectuarea tratamentului termic de normalizare pe cordonul de sudură. 

Testul de lărgire s-a făcut la o lărgire relativă de 12 %, iar rezulatele testări sunt evidente pentru a 

evidenţia importanţa tratamentului termic al cordonului de sudură.  
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Fig. 127 Fisurarea cordonului de sudură a 

ţevii sudate din oţel S 355 microaliat, fără 
normalizare pe cordonul de sudură, la o 
largire relativă de 12% 

Fig 128. Aspectul tronsonului lărgit de ţeava 
sudată fără tatament termic, şi a fisurii apărute  

 
 

Fig. 129 Încercarea la lărgire a trosonului de 
ţeavă  sudată din oţel S 355 microaliat, 
normalizată pe cordonul de sudură, la o 
largire relativă de 12% 

Fig. 130 Aspectul tronsonului lărgit de ţeava 
sudată  din oţel S 355 microaliat, cu tratament 
termic de normalizare pe cordon, după o 
lărgire relativă de 12% 

 

 Tratamentul termic de normalizare a cordonului de sudură produce modificări majore şi în 

ce priveşte microduritatea cordonului în linia de sudură şi zona influenţată termic , în sensul ca are 

loc o scădere considerabilă a valorilor de microduritate, obţinându-se practic o duritate uniformă 

pe toată lăţimea şi grosimea cordonului. Acest scădere a durităţii este datorată faptului ca toţi 

constituenţii duri şi fragili, de tip martensitic sau bainitic sunt transformaţi în constituenţi de 

echilibru, de tip feritic sau ferito-perlitic care au duritate mult mai scăzută şi plasticitate ridicată. În 

figura 131 este redat comparativ variaţia microdurităţii Vickers în cordonul de sudură al unei ţevi 
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sudate prin înaltă frecvenţă, din oţel S 355 microaliat, înainte şi după tratamentul termic de 

normalizare pe cordonul de sudură. Este evidentă scăderea microdurităţii Vickers în cordonul de 

sudură după efectuarea tratamentului termic de normalizare. 

 

Fig, 131 Variatia microduritatii Vickes în cordonul de sudură al unei ţevi sudate din oţel S 355 

microaliat, înainte şi după tratamentul termic de normalizare pe cordon 

 
 

7.2.2 Tratamentul termic de revenire (detensionare) al cordonului de sudură 

 
 Tratamentul termic de detensionare a cordonului de sudură numit şi tratament termic de 

detensionare se face cu aceaiaşi instalaţie de tratament termic cu care se face şi normalizarea, 

dar temperature de încălzire a cordonului este mult mai joasă, între 530-650 0C, adică sub limita 

intervalului de transformări structurale de fază. Ca urmare acest tratament nu face decât o 

revenire a constituenţilor duri de tip martensitic sau bainitic,ce are ca efect o scădere 

considerabilă a durităţii cordonului  şi o creştere a plasticităţii acestuia. 

  Răcirea cordonului de sudură la acest tratament facându-se de la temperaturi sub 

temperaturile critice de transformare,nu mai este pericol de durificare dacă cordonul vine în 

contact cu apa, dar datorită şocului termic pot apare unele deformaţii sau încovoieri ale ţevii. 

Astfel este de preferat ca răcirea să se facă tot în aer liber.  

 

 7.2.3 Tratametul termic în toată masa ţevii 

 

 Tratamentele termice care pot fi aplicate pe întreg corp al ţevii pot fi de normalizare, 

revenire sau recoacere, funcţie de scopul de utilizare al ţevii.  Instalaţia de tratament poate consta 

tot dintr-o instalaţie de încălzire prin inducţie, dar cu inductor circular, montată direct în în linia de 

laminare sau se poate face separate într-un cuptor tunel de încălzire cu gaz metan. 

 Avantajele încălzirii prin inducţie sunt numeroase şi anume: nu este necesar timp de 

preîncălzire, poate fi cuplată şi decuplată rapid, odată cu laminorul, produce mai puţin ţunder, este 
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mai uşor de întreţinut şi mult mai controlabilă.  Prezintă însă dezavantajul că aceste instalaţii sunt 

mult mai scumpe decât cuptoarele tunel, însă datorită costurilor mai mici se poate amortize 

repede.  

 Tratamentul termic de normalizare în toată masa se face prin trecerea ţevii printr-un 

inductor inelar (bobină) de regulă înglobată intr-un material refractar şi este răcită la interior cu 

apă. Dacă bobina este sufficient de lungă sau sunt utilzate mai multe bobine in serie, ţeava poate 

fi normalizată la viteze mari, comparabile cu vitezele de sudură. Temperatura de încălzire şi 

regimul de răcire este similar cu cel făcut pe cordonul de sudură.  

 Tratamentul termic de revenire în toata masa ţevii sudate, se face similar ca la 

tratamentul de revenire al cordonului, tot la temperaturi de 530-650 0C. Prin controlul timpului şi 

temperaturilor de revenire, se pot atinge diverse valori ale duritaţii şi rezistenţei la rupere, în 

funcţie de compozitia chimică a oţelului.  

 Tratamentul termic de recoacere în toată masa  

 Recoacerea este tratamentul termic care constă în încălzirea ţevii la o anumită 

temperatură, menţinerea o perioada mai lungă la această temperatură şi răcirea în cuptor la o 

viteză controlată. Funcţie de temperatura la care se face, recoacerea la temperaturi ridicate, peste 

punctul de transformare Ac3 se mai numeşte şi recoacere de normalizare, iar cea sub punctual 

Ac3 se numeşte recoacere subcritică. Aplicarea uneia din cele 2 tipuri de recoacere se face 

funcţie de destinaţia de utilizare a ţevilor respective.  

 

 7.2.4 Concluzii şi contribuţii privind tratamentul termic al ţevilor sudate. 

 

 -Rolul tratamentelor termice ale cordonului de sudură sau al întregii mase a ţevilor sudate 

este esential în pentru obţinerea unor caracteristici structurale adecvate şi caracteristici superioare 

de plasticitate şi tenacitate superioare. Alegerea tipului de tratament termic aplicat ţevilor se face 

funcţie de destinaţia ţevii, de compoziţia şi caracteristicile mecanice de rezistenţă şi duritate ale 

acestora.  

 Reducerea conţinutului de carbon al oţelului din care este fabricată ţeava, joacă un rol 

predominant în evitarea apariţiei în cordonul de sudură a constituenţilor duri şi fragili de tip 

martensitic, care au impact negative asupra proprietăţilor de plastictate şi tenacitate ale sudurii. 

 -Eliminarea operaţiei de tratament termic al ţevilor poate fi posibilă numai în anumite 

cazuri, cand sudabilitatea oţelului este extrem de ridicată. Pentru a îmbunătăţi această 

caracteristică, proiectarea compoziţiei chimice a oţelului are la bază reducerea conţinutului de 

carbon echivalent, adică a conţinutului de carbon şi de mangan şi microalierea oţelului cu 

elemente de microaliere precum Nb, Ti şi V. 

 . 
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Capitolul 8.  STUDII  PRIVIND COMPORTAREA LA OBOSEALA A ŢEVILOR SUDATE 

DIN OŢELURI MICROALIATE PRIN PROCEDEUL DE SUDARE ÎN ÎNALTĂ FRECVENŢĂ 

 

8.1 Factorii care influenţează rezistenţa la oboseală a ţevilor sudate longitudinal prin 

curenţi de înaltă frecvenţă 

 

In timpul transportului sau depozitării diferitelor fluide, ţevile sudate din componenţa 

instalaţiilor de transport, sunt supuse unei solicitări ciclice variabile, ca urmare a fluctuaţiilor de 

presiune care de multe ori pot depăşi valorile normale prescrise Aceste solicitări ciclice pot reduce 

semnificativ viaţa ţevilor. Ca urmare proiectarea ţevilor sudate din aceste instalaţii trebuie să ia în 

calcul rezistenţa la oboseală, nu numai rezistenţa statică.  

În general rezistenţa la oboseală a ţevilor este dependentă de rezistenţa mecanică a 

oţelului, de tenacitatea acestuia şi de geometria şi calitatea suprafeţei.  În cazul ţevilor sudate 

electric longitudinal, însă, rezistenţa la oboseală este limitată semnificativ de tensiunile reziduale 

şi de prezenţa defectelor cum ar fi sudură rece, oxizi, pori, incluziuni şi penetratori în cordonul de 

sudură [23].  După cum se ştie aceste defecte nu pot fi detectate de metodele uzuale de control 

nedistructiv.  Aceste defecte pot apare în procesul de sudură al ţevilor în cazul unei puteri mici de 

sudare sau unei presiuni de sudare insuficiente. O sudură rece este definită ca o slaba fuziune 

între cele două margini ale benzi care se îmbină prin sudare, şi este datorată unei energii, 

respective putere de sudare mica sau unei presiuni mici de sudare a marginilor [24]. Oboseala 

este procesul de degradare structurală cauzată de fluctuaţiile de tensiune sau deformaţie specifică 

în material. Aceste tensiuni sau deformaţii se concentrează cu precădere în zonele de 

neomogenităţi structurale ale materialului, defecte sau deteriorări mecanice, suprafeţe neregulate, 

etc.  

Oboseală unui material se produce în trei paşi. Primul pas înseamnă apariţia fisurii, şi se 

mai numeşte şi faza de iniţiere, al doilea pas constă în propagarea fisurii, iar în al treilea pas se 

produce efectiv ruperea materialului. Oboseala apare efectiv în urma unor cicluri variabile de 

tensiune aplicată materialului în timpul exploatării. Noţiunea de ciclu implică o încărcare variabilă 

repetitivă saau o fluctuaţie aleatoare de sarcină.  

În cazul ţevilor solicitările variabile la care sunt supuse în timpul exploatării generează 

starea de solicitare la oboseală. Iniţierea fisurii se poate produce pe defecte ca pori, incluziuni sau 

zone structural neomogene. În cazul particular al ţevilor sudate iniţierea fisurii se poate produce în 

cordonul de sudură şi poate fi generate de unele defecte de compactitate din sudură dar şi de 

tensiunile reziduale existente în sudură. 

Comportarea la fisurarea la oboseală a ţevii poate fi descrisă de curbele S-N care 

reprezintă un graphic dintre tensiunea indusă şi numărul de cicluri pe care le suportă materialul 

până la rupere. Curbele S-N se ridică pe baza unui număr mare de încercări, la diferite nivele de 

tensiune.  
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Una din normele specifice testării la oboseală a ţevilor este norma germană DIN 2413. 

Rezistenţa la oboseală după această normă se face tot pe baza trasării graficelor S-N, însă norma 

încearcă o corelare între fluctuaţiile de presiune la care sunt supuse ţevile şi parametrii de testare 

la oboseală.  

 

 8.2 Metode de testare la încercarea la oboseală  

 

Rezistenţa la oboseală R este definită ca cea mai mare valoare a tensiunii maxime la care 

epruveta nu se rupe, ori cât de mare ar fi numărul de cicluri de solicitare la care este supusă. 

Această valoare se determină experimental şi depinde de tipul soliciării, condiţiile de lucru şi 

coeficientul de asimetrie al ciclului.  

Sunt mai multe metode de determinarea a rezistenţei la oboseală şi anume: 

- Metode directe : metoda clasică a lui Wöhler, metoda Probit, metoda treptelor, metoda 

treptelor progressive (metoda Prot) şi metoda Ivanova. 

-  Metode indirecte – sunt metodele bazate pe modificarea unor constant fizice în 

timpul încercării la oboseală şi anume: modulul de elasticitate, lucrul mecanic de 

deformaţie, temperatura epruvetei, coeficientul de dialatare liniară, permeabilitatea 

magnetică.  

În cazul ţevilor cea mai utilizată metodă este metoda Wöhler. Această metodă constă în 

trasarea pe bază experimentală a unei curbe ’ (N), unde  este tensiunea maximă la care se 

rupe epruveta iar N nr de cicluri. Pentru încercare sunt necesare mai multe epruvete executate din 

ţevi din acelaşi oţel,  acelaşi lot şi în aceiaşi stare de tratament. Se recomandă ca testarea 

epruvetelor să se facă de la nivele mari de tensiune către nivele mai mici, în trepte de 20-30 MPa 

la nivele de sus, şi în trepte de 10-20 Mpa în zona limitei la oboseală. Prima treaptă de solicitare 

se recomandă să fie 60% din rezistenţa la rupere.  

La schimbarea ciclului de solicitare, pentru păstrarea aceluiaşi grad de simetrie se poate 

menţine pentru toate epruvetele fie aceiaşi tensiune minimă, fie aceiaţi valoare medie.  În cadrul 

încercării se notează valoarea tensiunii maxime max i şi a numărului de cicluri corespunzător. Se 

descreşte în trepte tensiunea şi se continuă încercarea până se ajunge ca cel puţin o epruvetă să 

nu se mai rupă. Cu perechile de valori obţinute se construieşte diagrama S-N care reprezintă 

curba rezistenţei la oboseală sau curba Wöhler.  

  
8.3 Prelevarea şi pregătirea epruvetelor şi cicluri de solicitare aplicate epruvetelor 
 

Una din ţintele programului de testare la oboseală a ţevilor sudate a fost obţinerea unei 

baze de date care să poate fi prelucrată statistic în scopul de a determina diferiţii factori care au 

influenţă asupra rezistenţei la oboseală a ţevilor sudate. Datorită volumului mare de lucru şi 

costurilor foarte ridicate ale încercării la oboseală, în prezent nu se pot găsi în literatura de 

specialitate date despre comportarea la oboseală a ţevilor sudate, în urma solicitării la diferite 
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cicluri de solicitare variabilă ( cicluri simetrice, cicluri asimetrice pozitive sau negative, cu variaţia 

tensiune după o formă sinusoidală, pătratică sau tringhiulară) 

Pentru a putea obţine rezultate cât mai relevante, testarea a fost făcută atât pe epuvete 

plate longitudinale, extrase din ţevi, cît şi pe epruvete sub formă de inel, prelevate în secţiune 

transversală a ţevii sudate.  

Metoda de testare pe epruvete inel este mult mai relevantă, pentru ca poate furniza 

informaţii pentru întreaga secţiune a ţevii, ea cuprinzând toată circumferinţa ţevii. În plus testarea 

pe epruvete tip inel poate furniza informaţii mult mai complete despre tensiunile reziduale din 

cordonul de sudură [26].     . 

Epruvetele longitudinale au fost confecţionate în următorul mod: din ţevile sudate supuse 

testărilor la oboseală, au fost extrase inele. Aceste inele au fost despicate şi apoi indreptate, după 

care au fost prelucrate prin frezare în conformitate cu dimensiunile recomandatîn standardul de 

încercare la oboseală. Epruvetele tip inel s-au obţinut tot prin prelevare secţionare transversală a 

tevii şi ele au fost finisate pe suprafeţele secţionate prin şlefuire, pentru a elimina muchiile vi i care 

ar putea constitui amose de iniţiere a fisurii. Aspectul şi forma epruvetelor longitudinale şi 

transversale pot fi văzute în fig 132. 

Pentru a putea cunoaşte şi influenţa tratamentului termic privind tensiunilor reziduale 

existente în cordon, s-au făcut testări pe pruvete extrase atât din ţevi fară tratament termic pe 

cordon (notate cu T),cât şi cu tratament termic pe cordon (notate NT), aşa cum se poate observa 

în fotografia din fig 129 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 132 Aspectul şi forma epruvetelor longitudinale şi tip inel extrase din ţevile sudate 

pentru încercarea la oboseală. 
 

Maşina de încercare pe care s-au făcut testările a fost o maşină servo-hidraulică 

electronică, model MTS 824.10, (fig 133) care poate dezvolta o forţă de 500 KN la o frecvenţă 

variabilă în trepte de 0,01Hz, de la 0 la 100 Hz.   

Epruvetele longitudinale şi tip inel au fost supuse la incercarea la oboseală la diferite 

niveluri de tensiune, la diferite frecvenţe, la diferite cicluri de solicitări variabile, aşa cum se poate 

vedea în figurile 134-137. Încearcarea s-a făcut sub control de sarcină, respective de nivel de 

tensiune.  Primul nivel de tensiune a fost ales 60% din rezistenţa la tracţiune a ţevii testate, după 

care nivelul de tensiune a fost scăzut în trepte. Epruvetele au fost testate pînă la ruperea 
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completă. Suprafaţa ruptă a epruvetelor a fost analizată atât macro cât şi prin microscopie 

electronica SEM 

 

Fig. 133 Maşina servo-hidraulică MTS 824.10 pentru 
încercarea la oboseală 

Detaliu prindere epruvetă 

  

  

Fig 134 Ciclu de solicitare simetric, cu variaţie 

sinusoidală 

Fig 135 Ciclu de solicitare asimetric pozitiv, cu 

variaţie sinusoidală 

  

Fig 136 Ciclu de solicitare asimetric pozitiv, cu 

variaţie dreptunghiulară 

Fig 137 Ciclu de solicitare asimetric pozitiv, cu 

variaţie triunghiulară (dinţi de fierăstrau) 
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8.4 Rezultate obţinute la încercarile la oboseala ale ţevilor sudate. 

Întrucât ar fi fost nevoie de sute de încercări şi un timp de lucru extreme de lung, dar şi 

pentru a putea face diferite comparaţii, testările principale, pe epruvetele longitudinale s-au făcut 

după cicluri simetrice cu variaţie sinusoidală la frecvenţe de 1 şi 5 Hz, sub control de sarcină-  

Primul nivel de tensiune (fig. 135) a fost de 292 MPa (aproximativ 60 % din rezistenţa la 

tracţiune a unei ţevi din oţel S355 microaliat cu 0,024%Nb şi 0,015 %Ti, din trial 2 ), după care 

nivelul de tensiune a fost scăzut treptat, pentru celelalte epruvete, până la 260 MPa (fig. 136), 

maximul amplitudinii ciclului fiind de 0,35 mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 135. Încercarea la oboseală pe epruvetă logitudinală, după un ciclu alternant simetric, 

sinusoidal, la o frecvenţă de 5 Hz şi un nivel de tensiune de 292 MPa (primul nivel) 

 

Fig. 136. Încercarea la oboseală pe epruvetă logitudinală, după un ciclu alternant simetric, 
sinusoidal, la o frecvenţă de 5 Hz şi un nivel de tensiune de 260 MPa (ultimul  nivel) 
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Numărul ciclurilor suportate până la rupere, la diferite niveluri de tensiune, comparativ între 

ţevile sudate tratate termic pe cordon şi cele fără tratament termic pe cordon, sunt indicate în 

tabelul 18 .Pe baza rezultatelor obţinute s-a trasat curba Wohler ( fig 140) 

Nr cicluri suportate 
până la rupere 

Amplitudine

a (mm) 

 

 Ţevi 
tratate 

Ţevi 
netratate 

 

19700 9200 292 

37500 19730 285 

72370 37560 280 

105380 50670 275 

139470 70370 270 

205560 100370 265 

Tabelul 18 Nr de cicluri suportate de 
epruvetele longitudinale, funcţie de 
nivelul tensiunii 

Fig. 140 Curba S-N( Wohler) pentru incercarea la 
oboseală a epruvetelor longitudinale, după un ciclu 
alternant simetric 

 

Se poate observa că epruvetele longitudinale prelevate din ţevile cu tratament termic pe 

cordonul de sudură au rezistat la un număr mult mai mare de cicluri până la rupere (aproape 

dublu), în aceleaşi condiţii de solicitare.  

În figurile 141 la 144 este arătat aspectul macroscopic al suprafeţelor de rupere ale 

epruvetelor longitudinale după ce au fost solicitate la un nr de cicluri şi nivel de tensiune, până la 

rupere, iar în figurile 145 la 148 sunt redate detalii ale acestor suprafeţe de rupere, obţinute prin 

microscopie electronica SEM.  

 
 

Fi.138 Teava făra TT pe cordon.  Aspectul  macro 
al suprafeţei de rupere al epruvetei longitudinale 
după solicitarea la 292 MPa. Epruveta a cedat după 
9229 cicluri  

Fig.139 Teava făra TT pe cordon. Aspectul  
macro al suprafeţei de rupere al epruvetei 
longitudinale după solicitarea la 270 MPa. 
Epruveta a cedat după 70271 cicluri  
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Fig.140 Teava cu TT pe cordon.  Aspectul  macro 
al suprafeţei de rupere al epruvetei longitudinale 
după solicitarea la 292 MPa. Epruveta a cedat după 
19705 cicluri  

Fig.141 Teava cu TT pe cordon.  Aspectul  
macro al suprafeţei de rupere al epruvetei 
longitudinale după solicitarea la 270 MPa. 
Epruveta a cedat după 139470 cicluri  

 

 

 

Fig.142 Detaliu al suprafeţei de rupere a epruvetei din fig. 138 
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Fig.143 Detaliu al suprafeţei de rupere a epruvetei din fig. 139 

 

 

 

Fig.144 Detaliu al suprafeţei de rupere a epruvetei din fig. 140 
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Fig.145 Detaliu al suprafeţei de rupere a epruvetei din fig. 141 

Din analiza macroscopică şi prin microscopie electronică a suprafeţelor de rupere a 

epruvetelor longitudinale, este evident că aspectul ruperii epruvetelor prelevate din ţevile fără 

tratament termic pe cordon este preponderant fragil. Acest aspect de rupere fragilă este mai  

pronunţat la epruvetele solicitate la nivel mai mare de tensiune.  

Încercarea epruvetelor tip inel, prelevate din tevile tratate pe cordon cât şi fără tratament 

termic pe cordon, a fost făcută tot după un ciclu alternant simetric, la frecvenţe de 1Hz şi 5 Hz 

însă a fost variată amplitudinea ciclului  de la 2 la 15 mm, fiecărei trepte de amplitudine 

corespunzându-i un nivel de tensiune. Primul nivel al amplitudinii a fost de 15 mm, după care a 

fost scăzut treptat pentru seriile următoare de epruvete, până la 2 mm ( Fig. 146 şi Fig. 147).  

  

Fig. 146 Încercarea la oboseală a unui inel de 

ţeavă la o frecvenţă de 1 Hz şi amplitudine de 8 
mm, după un ciclu alternant simetric, cu variaţie 
sinusoidală a sarcinii 

Fig.147 Încercarea la oboseală a unui inel de 

ţeavă la o frecvenţă de 5 Hz şi amplitudine de 2 
mm, după un ciclu alternant simetric, cu variaţie 
sinusoidală a sarcinii 
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În tabelul 19 sunt indicate numărul ciclurilor suportate de epruvetele inel până la rupere, la 

diferite niveluri de amplitudine, comparative, între ţevile sudate tratate termic pe cordon şi cele 

fără tratament termic pe cordon,.Pe baza rezultatelor obţinute s-au trasat curbele Wohler ( fig 

148)  

Şi în acest caz se poate observa că epruvetele tip inel din ţevile tratate termic pe cordonul 

de sudură au rezistat la un număr mult mai mare de cicluri faţă de ţevile fără tratament, în condiţii 

identice de solicitare 

Nr cicluri suportate 
până la rupere 

Amplitudine

a (mm) 

 

 Ţevi 
tratate 

Ţevi 
netratate 

 

14240 7450 15 

33500 15730 12 

64370 32560 9 

93380 45670 6 

139470 70370 4 

295560 151370 2 

Tabelul 19 Nr de cicluri suportate de 
epruvetele longitudinale, funcţie de 
nivelul tensiunii 

Fig. 148 Curba S-N( Wohler) pentru incercarea la 
oboseală a epruvetelor longitudinale, după un ciclu 
alternant simetric 

 

8.5 Concluzii şi contribuţii privind comportarea la oboseală a ţevilor sudate din 

oţeluri microaliate 

Variaţiile mari de presiune care se produc în ţevile sudate incluse în instalaţiile de transport 

petrol, gaz sau apă induc în aceste ţevi solicitări ciclice care pot reduce drastic durata de viaţă a 

ţevilor. Prin aceste încercări la oboseală făcute pe epruvete longitudinale sau de tip inel, extrase 

din ţevile sudate,  s-a încercat să se simuleze solicitările la care sunt supuse ţevile în exploatare şi 

să se identifice factorii care influenţează rezistenţa la oboseală a ţevilor. După analizele de 

microstructură prin metalografie optică şi electronica şi după efectuarea testelor la oboseală pe 

eşantioane prelevate din diverse ţevi, următoarele concluzii se pot trage:  

-Există mai mulţi factori care au influenţă asupra comportării la oboseală a ţevilor sudate, 

dar cei mai importanţi sunt calitatea suprafeţei, tenacitatea (energia de rupere la şoc) oţelului şi 

nivelul de tensiuni reziduale din cordonul de sudură. Este clar că rezistenţa la oboseală a ţevilor 

sudate este mai mică decât cea a ţevilor fără sudură, datorită tensiunilor concentrate în cordonul 

de sudură, în special în zona influenţată termic 

-Ţevile sudate care au fost tratate pe cordonul de sudură prezintă o comportare mult mai 

bună la oboseală ca urmare a faptului ca tratamentul termic de normalizare efectuat a înlăturat 

tensiunile reiduale şi a refăcut structura oţelului în zona cordonului de sudură.  
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CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII ORIGINALE ŞI DIRECIŢI DE CERCETARE  

 

Concluzii finale 

Fabricarea ţevilor sudate din oţeluri microaliate prin procedeul de sudură cu curenţi de 

înaltă frecvenţă constituie o variantă modernă şi eficientă, permiţând obţinerea unor ţevi cu 

performanţe tehnice şi de durabilitate deosebite. În prezent este  cel mai modern şi avantajos din 

punct de vedere economic procedeu industrial de fabricare a ţevilor sudate, trezind în ultima 

perioad un interes deosebit de mare în rândul producătorilor de ţevi.  

  Sudura în înaltă frecvenţă HF este un proces electro-mecanic dar importanţă majoră 

asupra calităţii cordonului de sudură al ţevii o au fenomenele care se  produc în ”V”-ul de sudură.  

Având în vedere acest lucru cercetările şi experimentările în fază de laborator şi ulterior în 

fază industrială s-au axat pe determinarea influenţei principalilor parametrii de proces, de natura 

mecanică şi electrică, şi impactul acestora asupra procesului de sudare în înaltă frecvenţă a 

ţevilor din oţeluri microaliate, destinate industriei petroliere.  

Concluziile generale deprinse din analiza stadiului actual al procedeului de sudare în 

înaltă frecvenţă a ţevilor din oţeluri microaliate, precum şi experimentărilor şi monitorizării în fază 

industrială a parametrilor  de proces în cadrul societăţii ArcelorMittal Iaşi, sunt: 

 există o serie de factori mecanici, electrici şi de material care afecteaza procedeul de 

sudură în înaltă frecvenţă, respective  procesele care au loc în”V”-ul de sudură şi anume: 

lungimea şi unghiul de deschidere al ”V”-ului , paralelismul şi calitatea marginilor benzii 

care alcătuiesc ”V”-ul, poziţionarea bobinei de inducţie şi a impederului, parametrii electrici 

(putere, tensiune, amperaj), viteza de laminare, presiunea de laminare dar şi compoziţia 

chimică şi caracteristicile mecanice ale  materialului benzii din care se fabrică ţevile.  

 

 există o strânsă corelare între factorii mecanici şi factorii electrici. Există două direcţii de 

optimizare pentru obţinerea celor mai bune condiţii electrice pentru sudarea cu curenţi de 

înaltă frecvenţă: 

  a) Cea mai mare parte din curentul total să circule pe calea utilă din ”V”-ul din 

sudură. 

  b) Marginile ”V”-ului să fie paralele, astfel încât încălzirea să fie uniformă de la 

exterior la interior. 

 Prima condiţie (a) depinde de forma şi localizarea bobinei de inducţie şi de impederul  

montat in teavă. Cea de-a doua condiţie (b) depinde integral de factorii mecanici: unghiul şi 

lungimea V-ului de sudură, calitatea marginilor benzii. 



 

 

122 
 
 

 

 Principalele corelaţii între lungimea V-ului şi factorii electrici sunt:  

a)lungime mai mică a V-ului necesită putere de încălzire mai mică deoarece este mai puţin 

metal de încălzit. Acest fapt va permite viteze de sudare mai mari comparativ cu un V cu lungimea 

mai mare. 

b) lungime mai mare a V-ulu va permite o difuzie mai mare a căldurii şi ca urmare zona 

influenţată termic (ZIT) va fi mai lată  

c) Unghiul optim pentru V-ul de sudură este 40 ideal, dare poati fi cuprins între 20 şi 60.  

Unghiuri mai mici sunt mai eficiente, dar există riscul să formeze prearcuri care cauzează apariţia 

oxizilor albi (penetratorilor albi) în cordon şi fenomenul de  “sudură rece”. 

 

Utilizarea oţelurilor microaliate cu niobiu, titan si vanadiu la fabricarea ţevilor destinate 

transportului produselor petroliere la lungă distanţă este o cerinţă tot mai mare, ca urmare a 

avantajului major pe care-l prezintă aceste ţevi si anume ca pot suporta presiuni de lucru si 

solicitări mecanice mult mai mari, în condiţiile scăderii cantităţii de oţel utilizate şi implicit scăderii 

costurilor. Concluziile generale principale desprinse din cercetările şi experimentările făcute 

privind obţinerea unor ţevi sudate din oţeluri microaliate cu Nb şi Ti, prin sudare cu curenţi de 

înaltă frecvenţă sunt: 

 

 Oţelurile microaliate utilizate la fabricarea ţevilor sudate de înaltă performanţă, pot fi 

obţinute printr-o combinaţie între o compoziţie chimică adecvată şi o laminare 

termomecanică la anumiţi parametrii de reducere de sectiune şi temperatură. 

 

 Rolul elementelor de microaliere (Nb, Ti) este de a forma în microstructura oţelului  

anumite faze, de tip MX (M-Nb, M-Ti, XN şi C care au rolul de a opri cresterea grăuntelui 

austenitei cristalizate în cursul procesului de prelucrare metalurgică ulterioară şi de a 

conferi nişte proprietîţi deosebite de rezistenţă şi tenacitate . 

 

 Deşi este cea mai ieftină soluţie, microalierea numai cu niobiu nu poate asigura proprietăţi 

de tenacitate satisfăcătoare pentru toate dimensiunile şi grosimile de ţevi. Efectul pozitiv al 

microalierii şi cu Ti privind îmbunătăţirea caracteristicilor de tenacitate şi plasticitate este 

datorat afinităţii mare a acestui element chimic de a forma cu azotul prezent în oţel nitrura 

de titan TiN, foarte fină şi care pe de o parte frânează şi mai mult creşterea grăuntelui, dar 

în plus înlătură efectul negativ al azotului prezent inevitabil în oţel.  

 

 Îmbunătăţirea energiei de rupere la şoc depinde însă şi de puritatea oţelului şi necesită un 

conţinut redus de P şi S, evitând formarea şi segregarea fosfurii de fier care conferă multă 

fragilitate oţelului. Microalierea oţelului cu Ti duce şi la formarea sulfurii de titan (TiS), 

reducând astfel efectul negativ al sulfului. 
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 Aplicarea unui tratament termic de normalizare al cordonului de sudură al ţevii sudate este 

benefic pentru obţinerea unor caracteristici superioare de plasticitate şi tenacitate 

superioare, ca urmare a îndepărtării constituenţilor structurali duri şi fragili exinţenţi zona 

influenţată termic. Această operaţie înseamnă însă costuri suplimentare, lucru care nu este 

agreat de producîtorii de ţevi sudate.   

 

 Reducerea conţinutului de carbon al oţelului din care este fabricată ţeava, joacă un rol 

predominant în evitarea apariţiei în cordonul de sudură a constituenţilor duri şi fragili de tip 

martensitic, care au impact negative asupra proprietăţilor de plastictate şi tenacitate ale 

sudurii. 

 

 Eliminarea operaţiei de tratament termic al ţevilor poate fi posibilă numai în anumite cazuri, 

cand sudabilitatea oţelului este extrem de ridicată. Pentru a îmbunătăţi această 

caracteristică, proiectarea compoziţiei chimice a oţelului are la bază reducerea conţinutului 

de carbon echivalent, adică a conţinutului de carbon şi de mangan şi microalierea oţelului 

cu elemente de microaliere precum Nb, Ti şi V. 

 

 Ţevile sudate din oţeluri microaliate prezintă o comportarea bună la solicitările ciclice la 

oboseală, dar rezistenţa lor la oboseală este mai mică decât a ţevilor fără sudură, datorită 

tensiunilor concentrate în cordonul de sudură, în special în zona influenţată termic. 

Aplicarea unui tratament termic de normalizare a cordonului de sudură duc la înlăturarea 

acestor tensiuni reziduale şi refacerea structurii ducând la o îmbunătăţire considerabilă a 

rezistenţei la oboseală şi obţinerea unor valori comparabile cu cele ale îevilor fără sudură- 

 

Contribuţiile personale aduse în cadrul prezentei teze de doctorat sunt următoarele: 

 

 S-au proiectat compoziţii chimice noi de oţeluri microaliate plecându-se de la un oţel 

carbon obisnuit de tip S 355 care a fost microaliat în timpul elaborării cu niobiu şi titan 

Obiectivul principal al cercetărilor l-a constituit obţinerea unor ţevi cu o sudabilitate şi 

tenacitate ridicate, ca să poată răspunde cât mai bine cerinţelor de utilizare şi exploatare, 

şi care să prezinte o durată de viaţă cât mai mare. 

 

 S-au monitorizat principalii parametrii de proces ai procedeului de sudare cu curenţi de 

înaltă frecvenţă şi pe baza unor prelucrări statistice a rezultatelor obţinute, s-au stabilit o 

serie de corelaţii între parametrii procesului de sudare şi caracteristicile mecanice de 

rezistenţă, tenacitate şi sudabilitate ale ţevilor. 
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 S-au elaborat o gamă mare de şarje de oţel S 355 microaliat cu compoziţii chimice 

diferite, cu  procente controlabile de Nb şi Ti, iar pe baza rezultatelor obţinute în 

experimentările în faza industrială s-a optimizat compoziţia chimică. 

 S-au obţinut ţevi sudate pentru industria petrolieră, cu deosebite performanţe de 

tenacitate şi sudabilitate, din oţeluri de tip S 355 microaliat cu procente mici de Nb şi Ti şi 

s-a stabilit şi optimizat tehnologia de obţinere în fază industrială a acestora. De menţionat 

şi scăderea considerabilă a costurilor de fabricaţie a ţevilor destinate industriei petroliere 

prin aplicarea acestei tehnologii 

 

Valorificarea rezultatelor cercetării şi direcţii noi de cercetare 

 

Cercetările experimentale realizate în cadrul prezentei teze de doctorat și rezultatele 

obținute au contribuit într-o măsură considerabilă la asimilarea şi stabilirea unor tehnologii de 

fabricaţie a ţevilor sudate din oţeluri microaliate destinate industrie petroliere, în cadrul societăţii 

ArcelorMittal Tubular Products Iaşi. Confirmarea acestui lucru rezultă din volumul comenzilor şi 

contractelor încheiate în ultima perioada cu diferiţi client externi sau companii din domeniul 

industriei petroliere.  

Există un interes major din partea acestui producător de ţevi sudate în continuarea 

cercetărilor şi extinderea gamei de ţevi sudate destinate industriei petroliere fapt concretizat prin 

achiziţionarea de noi laminoare de fabricaşie a acestor ţevi, precum şi modernizarea celor vechi. 

Dezvoltarea şi optimizarea acestui procedeu de sudare a ţevilor în cadrul AMTP Iaşi a dus la 

obţinerea unor viteze de laminare deosebit de ridicate şi o creştere considerabilă a productivităţii 

procedeului, cu implicaţii şi rezultate economice deosebit de pozitive. Achiziţionarea de noi 

echipamente de monitorizare şi control ai parametrilor de proces de sudare dă posibilitatea 

stabilizării procesului de fabricaţie, dezvoltării, imbunătăţirii procedeului şi stabiliri şi mai exacte a 

unor corelaţii între parametrii procesului de sudare, compoziţia chimică şi caracteristicile 

mecanice obţinute pe ţevile sudate fabricate. 

Rezultatele cercetării au fost publicate intr-o serie de lucrări de cercetare şi prezentate atât 

în cadrul unor conferinţe internationale, dar şi preluate şi de alte fabrici de ţevi sudate din grupul 

ArcelorMittal. 
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