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Prefață

Lucrarea de față reprezintă suportul de curs pentru TEHNOLOGIA MATERIALELOR I,
disciplină predată studenților anului I la specializările Tehnologia Construcțiilor de Mașini,
Inginerie Economică Industrială și Ingineria Sistemelor Electroenergetice.
Domeniul materialelor și al tehnologiilor de prelucrare a lor este astăzi extrem de vast și
complex. La dispoziția inginerilor și altor specialiști din industrie sunt peste 80.000 de tipuri
de materiale și peste 1000 de procedee de prelucrare. De aceea, prezentul curs își propune
să ofere studenților din anul I cunoștințe de bază privind principalele tehnologii și procedee
de prelucrare, fără a avea pretenția unei prezentări exhaustive a tematicii tehnologiei
materialelor.
Am considerat că este important ca studenții să înțeleagă, într-o primă fază, legătura ce
există între proprietățile materialelor, utilizările lor și procedeele prin care e posibil ca ele să
fie prelucrate. Având în vedere că materialele metalice (oțelul, fonta și aliajele neferoase)
sunt cele mai utilizate azi în tehnică, cursul prezintă procedeele tehnologice de obținere a
semifabricatelor din aceste materiale și procedeele prin care se pot obține forma,
dimensiunile și proprietățile cerute piesei finite.
Astfel, capitolul 2 este destinat prezentării cunoștințelor legate de obținerea
semifabricatelor din oțel. Se prezintă schema generală de lucru a siderurgiei moderne și
fiecare din etapele: elaborare a fontei, turnare a fontei în calupuri, elaborare a oțelului (pe
ruta BOS și ruta EAF), turnare a oțelului în semifabricate și laminarea la cald a
semifabricatelor de oțel pentru obținerea de table, benzi, bare, profile, sârme, țevi.
Capitolul 3 prezintă procedeele de turnare cele mai des utilizate. După parcurgerea lui,
studenții vor fi capabili să aleagă (în funcție de materialul de turnat, caracteristicile legate
de forma, precizia, complexitatea, seria de fabricație a piesei turnate ce trebuie obținută)
procedeul de turnare care să corespundă cerințelor, dintre procedeele avute la dispoziție:
turnare în forme temporare (forme din amestec de formare, forme coji obținute prin
procedee speciale, etc.) sau turnare în forme permanente (turnare gravitațională, turnare
sub presiune, turnare centrifugală).
Capitolul 4 este dedicat prezentării procedeelor de prelucrare prin deformare plastică:
laminarea, tragerea și trefilarea, extruziunea, forjarea, prelucrarea tablelor prin îndoire,
curbare, ambutisare.
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Prefață

Procedeele de prelucrare prezentate în aceste prime capitole au ca rezultat, de regulă,
semifabricate, aceasta însemnând că aceste semifabricate vor mai suferi prelucrări până a
ajunge la forma, dimensiunile și cerințele legate de precizie și calitate a suprafeței cerute
piesei finite. Aceste prelucrări ulterioare se realizează și prin prelucrare prin așchiere.
Procedeele mult utilizate de prelucrare prin așchiere (strunjirea, frezarea, rabotarea și
mortezarea) sunt prezentate în capitolul 5. Menționez aici că alte procedee de prelucrare
prin așchiere (rectificarea, honuirea, superfinisarea, lepuirea) vor fi prezentate la cursul de
Tehnologia materialelor II. Deasemenea, discipline ce vor fi studiate în anii următori de
studiu (Scule așchietore, Mașini unelte, Tehnologia construcțiilor de mașini, etc.) vor
aprofunda cunoștințele de bază din acest capitol.
Capitolul 6 oferă studenților cunoștințe de bază legate de procedee de îmbinare
nedemontabilă a semifabricatelor și pieselor prin sudare. Din multitudinea de procedee am
ales să le prezint studenților pe cele mai versatile și des utilizate: sudarea cu arc electric (cu
electrod metalic învelit, sub strat de flux, în mediu de gaz protector) și sudarea prin puncte.
Având în vedere larga utilizare pe care o au astăzi în tehnică și în viața de zi cu zi
materialele plastice, în capitolul 7 se prezintă procedee de prelucrare a acestora:
injectarea, extrudarea și prelucrarea prin insuflare.
Capitolul 8 vine în întâmpinarea curiozității studenților și a deschiderii lor spre tot ceea ce e
nou și inovator, prezentând grupul de procedee de prelucrare din care face parte și celebra
”printare 3D” despre care se vorbește atât de mult în ultimii ani. Deși 3D printing e un
subiect la modă în ultima perioadă, trecând, prin abordările media, granița dintre subiect
de specialitate și subiect destinat oamenilor obișnuiți, grupul de procedee de rapid
prototyping, din care face parte, este cunoscut demult. Aceste procedee: stereolitografia,
laminated object manufacturing, fused deposition modeling, selective laser sintering, vor fi
înțelese de către studenți, ca procedee de lucru aditive, destinate obținerii prototipurilor
pieselor, înainte de intrarea lor în fabricație de serie, dar prin care se pot obține inclusiv
piese finite cu bune caracteristici funcționale.
Întotdeauna este loc pentru mai mult şi mai bine, lucrarea de față putând fi îmbunătățită și
prin contribuția celor care vor dori să facă observaţii constructive asupra conținutului ei,
problematica tehnologiei materialelor fiind deosebit de vastă și într-o dezvoltare extrem de
dinamică.
Autoarea
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Capitolul 1. INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGIA MATERIALELOR

1.1. DEFINIRE
Tehnologia materialelor este știința care cuprinde totalitatea cunoștințelor privind
metodele de obținere a metalelor și a celorlalte materiale folosite în industria
constructoare de mașini, precum și modul de prelucrare și tratare a acestora pentru a le
conferi forma și proprietățiile necesare.
Pentru existenţa sa şi pentru progresul societăţii omul creează în permanenţă bunuri
materiale. În limbajul obişnuit, rezultatul proceselor de muncă în care omul acţionează
asupra obiectului muncii (materiale, piese etc.) cu ajutorul mijloacelor de muncă (scule,
unelte, maşini – unelte) poartă denumirea de produs.
Noţiunea de produs este foarte largă, ea cuprinzând mijloace de producţie (maşini, utilaje,
scule, aparate, etc.), bunuri materiale naturale (minerale, vegetale, animale), bunuri de
consum, etc.
Obţinerea unor produse, rezultatul desfăşurării unui proces de fabricare, presupune
supunerea materiei unui întreg şir de transformări pornind de la resursele naturale, care
au, de cele mai multe ori, proprietăţi improprii utilizării lor directe şi ajungând la maşini şi
aparate, spre exemplu, care au proprietăţi bine definite funcţiei lor.
În construcţia de maşini, procesele tehnologice de fabricare urmăresc două scopuri
distincte :
•

modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale materialelor potrivit cerinţelor;

•

modificarea formelor şi dimensiunilor suprafeţelor potrivit scopului urmărit.

Între aceste două caractere pe care le prezintă procesele tehnologice de fabricare există o
foarte strânsă interdependenţă ceea ce face ca în procesul de fabricare acestea să nu se
poată separa.
Procesele tehnologice de fabricare pot fi:
•

de elaborare, care se efectuează pentru extragerea metalelor din minereuri, pentru
obţinerea unor materiale metalice mai pure sau aliate printr-o serie specifică de
prelucrări;

•

de prelucrare, care se efectuează pentru obţinerea de materiale, semifabricate sau
piese prin modificarea formei, dimensiunilor şi calităţii suprafeţelor;
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•

de tratament, care se efectuează pentru modificarea proprietăţilor fizico-chimice
ale materialului în întreaga sa secţiune sau numai în zona de suprafaţă;

•

de acoperiri ale suprafețelor, prelucrari ce se efectuează pentru realizarea unui
strat de suprafaţă cu proprietăţi fizico-chimice diferite de cele ale materialului de
bază.

Procesele tehnologice se realizează prin aplicarea diferitelor metode tehnologice.
Metoda tehnologică este un mod sistematic şi principal de prelucrare (prin turnare,
deformare plastică, prelucrare prin aşchiere, etc.) comun dintr-un punct de vedere esenţial
mai multor procedee tehnologice.
Procedeele tehnologice privesc mijloacele prin care se aplică o metodă tehnologică şi
diferă funcţie de utilajul tehnologic, mediul de lucru, regimul de lucru, etc. De exemplu,
metoda tehnologică de prelucrare prin aşchiere cuprinde procedeele de prelucrare care au
la bază un același mod principal de prelucrare, și anume: obținerea semifabricatelor și
pieselor prin îndepărtarea surplusului de material sub formă de așchii, prin acțiunea
sculelor cu muchii tăietoare, în condițiile existenței de mișcări relative între sculă și
semifabricat sau piesă. Astfel, procedee de prelucrare prin așchiere sunt: strunjirea,
frezarea, rabotarea, broşarea, rectificarea, etc. diferențele dintre acestea ținând de tipul
de maşină-unealtă utilizată, scule, regim de lucru, etc.
Procedeul tehnologic de fabricare este constituit din operaţii care se realizează asupra
materialului. Operația este definită ca totalitatea modificărilor pe care le suportă un
semifabricat/piesă la un singur loc de muncă. O operație este alcătuită din mai multe faze,
faza reprezentând modificările pe care le suferă semifabricatul/piesa, la un loc de muncă,
dintr-o singură prindere și folosind un singur regim de lucru.

1.2. MATERIALE FOLOSITE ÎN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI
Exigenţele crescânde ale industriei constructoare de maşini impun elaborarea şi utilizarea
unei game extrem de diverse de materiale care să asigure fiabilitatea produselor în timpul
exploatării.
În industria constructoare de mașini se folosesc:
1. metale;
2. materiale plastice;
3. materiale ceramice;
4. materiale compozite.
Materialele metalice cel mai mult folosite sunt aliajele feroase: oțelul și fonta. Alături de
acestea, o largă utilizare au aliajele de aluminiu și aliajele de cupru. Prezentul curs se va
referi la tehnologii și procedee de obținere și prelucrare adresate în special acestor tipuri
de materiale metalice. Cunoștințele privind structura acestora au fost acumulate la cursul
de Studiul materialelor.
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Prezentul curs se va referi și la tehnologii de prelucrare a materialelor plastice.
Figura 1.1. ilustrează cât de mult a crescut în timp varietatea de materiale pe care un
inginer proiectant le are la dispoziție spre a alege cel mai potrivit pentru o anumită
aplicație. La fel, s-a diversificat extrem de mult și gama de procedee tehnologice prin care
se poate obține piesa/reperul cerut de o anumită aplicație.
La dispoziția noastră sunt astăzi peste 1000 de procedee de prelucrare și peste 80000 de
tipuri de materiale.

Fig. 1.1. Varietatea de materiale la dispoziție pentru aplicații, evoluția în timp

1.3. PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR METALICE
Inginerul, tehnicianul şi oricare specialist nu poate, în majoritatea cazurilor, să cunoască la
nivelul necesar proiectării structura, complexul proprietăţilor, cât şi comportarea în
condiţii concrete a tuturor materialelor de interes industrial. În această situaţie se va apela
în mod sistematic la surse de informaţii adecvate precum: manuale, cataloage ale
diferiţilor producători, standarde, norme interne etc. În anumite cazuri se va apela la
rezultatele unor încercări proprii, care vor fi interpretate prin prisma pregătirii, experienţei
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proprii şi a reuşitelor anterioare. Prin urmare, este necesar un proces de selecţie a
materialelor. Funcţiile ce trebuie îndeplinite de elementele ce compun maşinile şi
aparatele se asigură prin confecţionarea lor din materiale adecvate. Spre exemplu, o
maşină-unealtă are batiul din fontă cenuşie, dar elementele de transmitere a mişcărilor se
realizează din oţel aliat tratat termic. Alegerea se face în scopul asigurării unui rol
funcţional timp indelungat, bazat pe proprietăţile intrinseci ale materialului şi ţinând cont
că se dispune de materiale din aceeaşi clasă (metalice) sau clase diferite (metalice,
ceramice etc.). Alegerea trebuie făcută pe baza unui complex de proprietăţi din care
principalele sunt cele:
•

fizico-chimice;

•

mecanice;

•

tehnologice.

Proprietăți fizico-chimice sunt: greutatea specifică, densitatea, dilatația termică,
contracția, conductivitatea termică, conductivitatea electrică, rezistența la coroziune,
refractaritatea, etc.
Proprietățile mecanice arată modul în care materialele se comportă sub acțiunea
diferitelor forțe exterioare la care sunt supuse. Principalele proprietăți mecanice sunt:
rezistența la rupere, elasticitatea, plasticitatea, tenacitatea, fragilitatea, duritatea, fluajul,
reziliența, rezistența la uzură, rezistența la oboseală.
Proprietățile tehnologice arată modul de comportare a materialelor în timpul diferitelor
procedee de prelucrare. Se poate vorbi de:
•

proprietăți de turnare (fluiditatea, contracția, tendința de segregare);

•

capacitatea de deformare plastică (maleabiliatea, ductilitaea, forjabilitatea);

•

prelucrabilitate prin așchiere;

•

sudabilitate;

•

călibilitate.

Particularizarea acestor proprietăți pentru oțeluri și fonte este prezentată în figura 1.2.
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Capitolul 2. OBȚINEREA SEMIFABRICATELOR DIN OȚEL

2.1. INDUSTRIA SIDERURGICĂ MODERNĂ
Metalurgia este ştiinţa care se ocupă cu studiul procedeelor industriale de extragere a
metalelor din minereuri şi prelucrarea acestora, cu scopul obţinerii de semifabricate din
metale sau aliaje care să poată fi folosite potrivit scopului propus (lingouri, blumuri,
sleburi, țagle, platine, table, bare, ţevi, profile, etc.).
După natura metalelor care se prelucrează, metalurgia se împarte în:
• metalurgia metalelor şi aliajelor feroase denumită și siderurgie;
• metalurgia metalelor şi aliajelor neferoase.
Atât prima, cât şi cea de a doua, se subdivid la rândul lor în :
• metalurgie extractivă, care cuprinde procedeele de extragere a metalelor din
minereuri;
• metalurgie prelucrătoare, care cuprinde procedeele de elaborare secundare:
 turnarea semifabricatelor (turnare în lingouri sau turnare continuă);
 procedeele de prelucrare la cald prin deformare plastică a lingourilor
obținute prin tunare în lingouri și a semifabricatelor de tip blum, sleb
sau țaglă obținute prin turnare continuă.
Prin minereu se înţelege un conglomerat de substanţe minerale metalifere şi nemetalifere,
din care, la nivelul actual al tehnicii, se pot extrage în mod rentabil, unul sau mai multe
metale sau aliaje.
Minereul este format din două părţi constitutive: minerale sau combinaţii metalice care
conţin metalul sau metalele care urmează să fie extrase, adică utilul şi mineralele neutile,
pietroase sau pământoase, numite steril sau gangă.
Minereurile de fier au un conţinut de fier sub formă de compuşi chimici (oxizi, carbonaţi,
sulfuri, etc.) amestecaţi cu gangă silicioasă, calcaroasă sau argiloasă. Pentru a fi utilizaţi în
siderurgie trebuie să conţină 50...60 % Fe.
Principalele minereuri de fier (fig. 2.1) sunt:
• magnetita, formă pură un tetraoxid de fier (Fe3O4) care conţine 72,4% Fe, dar
care în minereuri are o concentraţie de 40...69 % Fe; are culoare neagră, un slab
luciu metalic, este magnetică;
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hematita este un trioxid de fier anhidru (Fe2O3) de culoare roşie brună, cu cea
mai largă răspândire şi care conţine în minereuri 40...66 % Fe;
• limonita este un trioxid de fier hidratat (2Fe2O3 x 3H2O) de culoare gălbuie care
conţine 42...58 % Fe;
• siderita este un carbonat de fier (FeCO3) de culoare galben-brună, care conţine
35...46 % Fe;
• pirita este o sulfură de fier (FeS2) de culoare galbenă, care are un conţinut de
45...60 % Fe şi care se utilizează sub formă de cenuşă, după ce a fost folosită la
fabricarea acidului sulfuric.
•

magnetită

hematită

siderită

limonită

pirită

Fig. 2.1. Principalele minereuri de fier

Deoarece sub forma în care se extrag (fig. 2.2.a), minereurile nu sunt apte (rentabile)
pentru a fi utilizate la producerea metalului, ele se supun unor operaţii premergătoare de
preparare, prin care se îndepărtează o parte din sterilul existent. Operaţiile de preparare
sunt: concasarea, sortarea, concentrarea şi transformarea minereurilor mărunte în bucăţi.
În industria siderurgică modernă minereul este preparat sub formă de aglomerat
autofondant (fig. 2.2.b), constând în pelete de 5...7 cm în care, pe lângă minereu se află și
fondant, de regulă calcar. Fondantul are rolul de a favoriza, în timpul procesului de
elaborare a fontei în furnal, trecerea sterilului în zgură, extrăgându-l astfel din metalul util.
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a

b

Fig. 2.2. Minereu de fier: după extragerea din mină, nepreparat (a); preparat (b)

În anul 2012 producția mondială de semifabricate de oțel a fost de 1300 de milioane de
tone/an. Din aceasta, țările membre ale Uniunii Europene au produs 140 de milioane de
tone/an, iar producția în România a fost de 3,8 milioane de tone/an. Cel mai mare
producător mondial este China, cu 568 de milioane de tone/an. Consumul mondial de
produse din oțel a fost, în anul 2012, de 182 kg/cap de locuitor.
Figura 2.3 prezintă etapele care se parcurg în cadrul industriei siderurgice moderne pentru
obținerea semifabricatelor de oțel. Semifabricatele utilizate în tehnica modernă sunt de
tip: lingou, blum, sleb, țaglă, tablă, bară de diferite secțiuni, țeavă, profil, sârmă.
Un procent de 67% din producția de mondială de oțel se obține pe așa numita rută BOS
(Basic Oxygen Steelmaking), pornind de la minereuri de fier și trecând prin etapele de
prepare a minereurilor, elaborare a fontei în furnal, transformare a fontei în oțel în
convertizoare cu insuflare de oxigen. Restul de 33 % din producția mondială de oțel se
obține pe ruta EAF (Electric Arc Furnace), pornind de la deșeuri de oțel (fier vechi), care se
topesc în cuptoare cu arc electric. Pe măsură ce cantitatea de fier vechi este tot mai
importantă, procentul se modifică în favoarea rutei EAF, fiind important de precizat că
oțelul este un material 100 % reciclabil.
După elaborarea primară (primary steelmaking), fie pe ruta BOS, fie pe ruta EAF, oțelul în
stare lichidă este preluat în oala de turnare, unde este transformat în continuare, prin
procese de elaborare secundară (secondary steelmaking), până la obținerea compoziției
corespunzătoare mărcii dorite. E important de înțeles că, la momentul actual, sunt la
dispoziția industriei aproximativ 3500 de mărci de oțel.
După finisarea compoziției, oțelul este turnat prin unul din procedeele:
• turnare sub formă de lingouri (ingot), procedeul numindu-se turnare în lingouri
(ingot casting);
• turnare sub formă de semifabricate de tip blum, sleb sau țaglă (bloom, slab, billet),
prin turnare continuă (continuous casting).
În continuare, aceste semifabricate sunt prelucrate prin laminare la cald pentru obținerea
de table, bare, profile, țevi, sârme.
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Uzină de
preparare a
minereurilor
minereu
de fier

Elaborarea
fontei în
furnal (blast
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Elaborare primară a
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Turnare
continuă

Obținerea sârmei

blum
Laminare la cald

sârme subțiri
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Laminare la cald
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Fig. 2.3. Schema industriei siderurgice moderne
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2.2. ELABORAREA FONTEI ÎN FURNAL
2.2.1. Principiul pirometalurgiei fontei
Obținerea fontei s-a făcut folosit căldura (pirometalurgie) încă din secolul XIII. Principiul pe
care se bazează și astăzi pirometalurgia fontei constă în extragerea metalelor feroase din
minereurile de fier cu ajutorul combustibililor solizi, fondanţilor şi comburantului. Figura
2.4 ilustrează acest principiu.
minereu de fier, combustibil, fondant

curent descendent
de materiale

căptușeală refractară

curent ascendent de
gaze
comburant

comburant
zgură
fontă
zgură topită

fontă topită

Fig. 2.4. Cuptor pentru pirometalurgia fontei

Principiul de funcționare se referă la separarea minereului de steril şi extragerea
materialelor metalice din util, folosind energia calorică furnizată de combustibil şi alte
materiale necesare proceselor de ardere, separare şi extragere
Pentru obţinerea materialului metalic prin această metodă, se folosesc cuptoare
metalurgice (fig. 2.4), în care metalul se separă de zgură datorită diferenţelor dintre
densităţile lor şi a degajării gazelor de ardere. Toate tipurile de cuptoare folosite sunt
prevăzute la partea exterioară cu un înveliş din tablă de oţel și sunt căptuşite la partea
interioară cu un strat de material refractar, în care sunt practicate orificii pentru încărcarea
materialelor, pentru introducerea comburantului şi pentru evacuarea materialelor
metalice şi a zgurii.
Materialele refractare sunt produse nemetalice naturale sau fabricate care rezistă la
temperaturi de peste 1575°C, fără ca proprietăţile lor de bază să sufere transformări
importante. Acest lucru le face apte pentru a fi utilizate drept căptuşeală la cuptoarele
metalurgice. Cele mai utilizate materiale refractare sunt silicea, șamota, magnezita și
dolomita.
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Combustibilii sunt de o deosebită importanţă în metalurgie în general, şi în pirometalurgie
în special, pentru producerea căldurii necesare desfăşurării proceselor, asigurarea unor
medii convenabile, acționând și ca reactivi chimici. Pentru metalurgie, cea mai mare
importanţă o prezintă cocsul, mangalul, păcura, gazul metan, gazul de furnal şi gazul de
cocserie. Cocsul se obţine prin distilarea uscată a huilei în absenţa aerului la o temperatură
de 925...1125°C în cuptoare speciale, grupate pe baterii de câte 55...60 cuptoare, timp de
13...18 ore. Datorită puterii calorifice mari de 25000...29000 KJ/Kg, peste 99 % din
producţia de fontă se realizează prin pirometalurgie pe bază de cocs.
Fondanții sunt substanţe utilizate în procesele pirometalurgice în scopul facilitării separării
sterilului, cenuşii, combustibilului sau a diverselor impurităţi din materialele metalice şi
formării unei zguri fluide, care să se separe uşor de metal şi să nu reacţioneze cu
căptuşeala cuptorului. Fondantul utilizat pentru obținerea fontei este calcarul.
Comburantul joacă un rol foarte important în pirometalurgie, ajutând atât la încălzirea şi
topirea materialelor metalice, cât şi la buna desfăşurare a proceselor fizico-chimice care au
loc. Drept comburant se foloseşte în mod obişnuit oxigenul din aer (21 % din conţinutul
aerului îl reprezintă oxigenul). Pentru accelerarea proceselor, aerul insuflat în furnal se
preîncălzeşte sau se îmbogăţeşte în oxigen. În cazuri speciale, aerul se poate înlocui total
prin folosire de oxigen industrial.
2.2.2. Elaborarea fontei în furnalele moderne
În siderurgia modernă elaborarea fontei se realizează în cuptoare înalte, cu cuvă, de
construcţie verticală numite furnale (blast furnace). În figura 2.5.a este prezentată
imaginea unui furnal modern, iar în fig. 2.5. b o imagine de ansamblu dintr-un combinat
siderurgic, în care se observă 4 furnale și zona de descărcare a materiilor prime (minereu
de fier, cocs, calcar).
În interiorul furnalului, sub acţiunea căldurii produsă prin arderea combustibilului (cocs),
minereul de fier se reduce la fier pur, după care are loc carburarea lui parţială. Ca produs
principal se obţine fonta, iar ca produse secundare zgura şi gazul de furnal.
În anul 2012 producția mondială de fontă a fost de 908 milioane de tone/an. Din aceasta,
țările membre ale Uniunii Europene au produs 73 de milioane de tone/an, iar producția în
România a fost de 1,5 milioane de tone/an. Cel mai mare producător mondial este China,
cu 544 de milioane de tone/an. Prețul fontei se situează între 400...600 $/tonă.
Furnalul este o instalație siderurgică de mari dimensiuni, funcționează în mod continuu,
fără oprire timp de ani de zile. Furnalele moderne au volumul util de peste 5000 m3,
înălțimi de 40...50 de metri, diametrul în zona creuzetului de 15...16 metri. Producția lor
zilnică este de 10000...12000 tone de fontă/zi.
Pentru producerea a 10000 de tone de fontă în furnal se consumă:
• 16000...20000 tone de minereu de fier;
• 4000...6000 tone de cocs (combustibilul);
• 2000...4000 tone de calcar (fondantul);
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aprox. 11000000 de mN3 de aer (comburantul).

Pe lângă cele 10000 de tone de fontă rezultă și 4000...5000 tone de zgură și aprox.
15000000 de mN3 de gaz de furnal.
a.
b.

Fig. 2.5. Imagine a unui furmal (a). Imagine dintr-un combinat siderurgic (b)

sistemul de captare a
gazelor evacuate din furnal

sistemul de încărcare a
furnalului cu materii prime

sistemul de recuperare a căldurii
gazelor evacuate din furnal

materii prime
(minereu de fier,
cocs, fondanți)

furnal

evacuarea zgurii
topite

evacuarea fontei
topite

Fig. 2.6. Furnalul și instalațiile auxiliare
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2.2.2.1. Construcția și funcționarea furnalului
Furnalele funcționează împreună cu instalații auxiliare care îl deservesc în procesul de
elaborare a fontei (fig. 2.6):
• magazia de materii prime;
• instalația de încărcare în furnal a materiilor prime;
• sistemul de captare și desprăfuire a gazelor de furnal;
• sistemul de recuperare a căldurii gazelor evacuate din furnal (recuperatoare
Cowper);
• instalațiile de evacuare a zgurii și fontei din furnal;
• sistemul și instalațiile de transport a fontei topite evacuate din furnal spre mașina
de turnat fontă sau oțelărie.
Furnalul (fig. 2.7) este alcătuit din patru părţi:
• cuvă, partea superioară a furnalului de formă tronconică cu baza mare în jos, pentru
a permite coborârea încărcăturii; cuva se sprijină prin intermediul unui inel de oţel şi
a unor coloane puternice pe fundaţia furnalului;

sistem de
încărcare

cuvă

centura
de aer

încărcătură:
minereu de fier
cocs
calcar

guri de vânt

pântece
etalaj
creuzet

zgură
fontă

jgheab de
evacuare zgură

Fig. 2.7. Elementele constructive ale furnalului

jgheab de
evacuare fontă
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pântece, reprezintă zona cilindrică situată sub cuvă;
etalaj, de formă tronconică cu baza mare în sus, pentru a permite o bună
repartizare a gazelor de ardere, localizarea temperaturii maxime şi o coborâre
uniformă a încărcăturii;
• creuzet, este situat la partea inferioară a furnalului, având o formă cilindrică, în care
se acumulează fonta şi zgura topită; el reprezintă partea cea mai solicitată a
furnalului care, la temperatura de 1600...1900°C trebuie să reziste atât la acţiunea
corozivă a fontei şi zgurii lichide, cât şi la presiunea exercitată de aerul insuflat şi de
coloana de încărcătură; la partea superioară a creuzetului se găsesc gurile de vânt în
număr de 12...18, prin care se introduce aerul preîncălzit la 1000...1200°C necesar
arderii; alimentarea cu aer preîncălzit se realizează printr-o conductă inelară ce
înconjură furnalul, conductă ce poartă numele de centură de aer.

•
•

Sub gurile de vânt, în peretele creuzetului se găseşte orificiul pentru evacuarea zgurei, iar
la partea inferioară se găseşte orificiul pentru evacuarea fontei.
Furnalul este realizat dintr-o manta de tablă groasă de oţel, nituită sau sudată, căptuşită în
interior cu o zidărie groasă din cărămizi refractare. Pentru preluarea diferenţelor de
dilataţii termice, între manta şi zidărie se interpune un strat de material izolator, în timp ce
pentru evitarea preîncălzirii zidăriei refractare din zona etalajului şi a creuzetului, acesta se
răceşte cu apă.
Având o greutate deosebit de mare (zeci de mii de tone), furnalul se sprijină pe o fundaţie
solidă din beton armat.
La partea superioară a furnalului se găseşte sistemul de încărcare. Acesta, pe lângă faptul
că repartizează uniform materialele încărcăturii, asigură şi captarea fără pierdere a gazelor
de ardere. Dispozitivul de alimentare este realizat din două conuri care funcţionează
alternativ. Materiile prime din depozit (minereu de fier, cocs, calcar) se aduc la gura de
încărcare cu ajutorul a două schipuri, care funcţionează alternativ (vezi fig. 2.6) sau cu
ajutorul unei benzi transportoare și sunt deversate în pâlnia conului mic. Prin coborârea şi
rotirea conului mic, încărcătura cade în pâlnia conului mare, de unde se distribuie apoi şi se
descarcă în furnal (vezi fig. 2.7).
Tot din această zonă pornesc de obicei conducte prin care se captează gazul de furnal.
Având în vedere că acest gaz de furnal este la o temperatură ridicată și are și capacitate de
ardere, el nu este evacuat pur și simplu în atmosferă. Este întâi desprăfuit în sistemul de
desprăfuire (vezi fig. 2.6), alcătuit din saci de praf, scrubere și filtre cu saci. Apoi ajunge în
recuperatoare de tip Cowper (vezi fig. 2.6), care valorifică căldura acestora, încălzind cu
ajutorul ei aerul ce este introdus în furnal. Pentru economisirea cocsului, aerul se
preîncălzeşte la 1000...1200°C
Deoarece pentru arderea carbonului din cocs este necesar un volum foarte mare de
comburant (aer sau aer îmbogățit în oxigen), acesta este trimis în furnal sub presiune cu
ajutorul unor turbosuflante cu un debit ridicat. Aerul intră în recuperatorul Cowper încălzit
de gazele de furnal ce au fost evacuate, preia căldura, și e trimis prin conducte spre
centura de aer, de aici fiind insuflat în furnal pe la gurile de vânt.
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2.2.2.2. Procese ce au loc în furnal
Procesul elaborării fontei este un proces continuu, în furnal, în orice moment existând
toate stadiile de transformare a materiilor prime în fontă, zgură şi gaz. Procesele în urma
cărora au loc aceste transformări sunt complexe (mecanice, fizice, fizico-chimice) şi se
produc concomitent și se influenţează reciproc (fig. 2.8).
În cursul funcţionării furnalului, coloana de materiale solide formată din minereu de fier,
cocs și fondanţi este într-o permanentă mişcare descendentă, ceea ce face ca bucăţile de
cocs, minereuri şi fondanţi, încărcate în straturi separate să se amestece. Coborârea
coloanei de materiale este determinată de greutatea lor proprie, de faptul că volumul
ocupat de acestea se micşorează în urma desfăşurării proceselor fizico-chimice,
(combustibilul arde în dreptul gurilor de vânt, fierul rezultat prin reducere se topeşte,
sterilul minereurilor, cenuşa cocsului și fondanții formează zgura) şi de evacuarea periodică
a zgurii şi a fontei din creuzet. Pe măsură ce nivelul încărcăturii la gura de încărcare a
furnalului coboară, în furnal se introduc noi cantităţi de materiale.
Procesele mecanice, reprezintă acţiunea de coborâre a coloanei de materiale, prin care se
asigură repartizarea gazelor pe secţiunea furnalului şi circulaţia gazelor pe înălţimea
furnalului, cu viteze care determină desfăşurarea normală a reacțiilor chimice.
Procesele fizice sunt procese prin care se asigură încălzirea coloanei de materiale,
îndepărtarea apei și îndepărtarea elementelor volatile.

zona de preîncălzire

direcția de deplasare în
furnal a curentului de
gaze de ardere

zona de reducere

ardere
incompletă
zona de carburare
ardere
completă

zona de topire

direcția de deplasare în
furnal a coloanei de
materiale

Fig. 2.8. Reprezentare schematică a proceselor mecanice și a zonelor în care au
loc reacțiile fizice și chimice din furnal
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Procesele chimice cuprind totalitatea reacţiilor chimice din furnal şi care, în esenţă, se
referă la arderea cocsului prin reacții de oxidare, extragerea fierului din minereu prin
reacții de reducere, carburarea fierului cu formarea fontei prin reacții de carburare.
Pentru curentul ascendent de gaze, în zona de ardere, la nivelul gurilor de vânt,
datorită excesului de oxigen, arderea este completă:
C + O2 => CO2 + Q
Deasupra gurilor de vânt au loc reacţii de tipul:
2C + O2 => 2CO + Q
O parte din CO2 trecând prin straturile incandescente de cocs, reacţionează cu
acestea:
C + CO2 => 2CO - Q
Ca urmare a arderii, în zona de deasupra gurilor de vânt, se dezvoltă o temperatură de
peste 1800°C.
Pentru curentul descendent, distingem zone din ce în ce mai calde, pe măsură ce
materialele coboară în cuptor. Zona I este zona de preîncălzire, în care, la temperatura de
200...400°C, au loc procese de evaporare a apei, descompunere a substanţelor volatile şi a
carbonaţilor.
Zona II este zona de reducere, în care are loc reducerea oxigenului din oxizii fierului după
schema:
Fe2O3 => Fe3O4 => FeO => Fe
Reacţiile de reducere pot fi exoterme sau endoderme. Reducerea oxizilor de fier
prin intermediul CO, numită şi reducere indirectă, are un caracter exoterm:
3Fe2O3 + CO => 2Fe3O4 + CO2 + Q
Fe3O4 + CO => 3FeO + CO2 + Q
FeO + CO => Fe + CO2 + Q
Reducerea care se realizează prin intermediul carbonului din cocs este o reducere
directă:
Fe3O4 + C => 3FeO + CO - Q
FeO + C => Fe + CO - Q
Astfel, prin reducerea minereurilor, în zonele superioare ale etalajului se obţine fierul
metalic de formă spongioasă, numit burete de fier.
Zona III este zona de carburare, în care, la temperaturi de 800...1200°C, buretele de fier se
îmbogăţeşte din ce în ce mai mult în carbon:
Reacţiile de carburare sunt:
•

carburare indirectă:

3Fe + 2CO => Fe3C + CO2

•

carburare directă:

3Fe + C => Fe3C
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Paralel cu reducerea oxizilor de fier în furnal se reduc şi Mn, Si, P, S, etc., rezultând zgura.
Sub nivelul gurilor de vânt se crează condițiile, din punct de vedere al concentrației de
carbon și al temperaturii necesare, pentru topirea încărcăturii (zona de topire) și de
separare a zgurii topite și fontei topite.
Fonta rezultată în zona de carburare se topeşte în zona de topire şi se scurge sub formă de
picături printre straturi în creuzet în amestec cu zgura topită. Datorită greutăţii specifice
diferite, zgura se separă la suprafaţa băii de fontă.
Evacuarea fontei şi zgurii din furnal, se face la intervale de 2...6 ore, prin spargerea, cu
utilaje speciale, a dopurilor din material refractar ce obturează orificiile de evacuare. Întâi
se evacuează zgura, prin orificiul de evacuare a zgurii şi apoi fonta prin orificiul de evacuare
a fontei.
Fonta se evacuează periodic din furnal de 4...6 ori pe zi şi se transportă în stare lichidă fie:
•

la mașina de turnat fontă unde se toarnă în forme metalice, rezultând calupuri de
fontă;

•

la oțelărie pentru transformare în oțel; transportul se face în oale speciale, încălzite
pentru păstrarea încărcăturii în stare lichidă, oale numite melanjoare (fig. 2.9).

Fig. 2.9. Transportul fontei în melanjor spre oțelărie

Zgura de furnal se produce într-o cantitate egală cu a fontei brute, dar datorită greutăţii
specifice mai mici ocupă un volum corespunzător mai mare, fapt pentru care se evacuează
din furnal mai des (8...12 ori pe zi) şi se culege în oale pentru zgură. Zgura se foloseşte ca
balast, nisip de zgură, cărămizi de zgură, ciment de zgură, vată de zgură.
Fonta transportată la oțelărie are o temperatură de 1480...1520°C și o compoziție
chimică: 94...95 % fier, 4...4,5 % carbon, 0,4...1 % siliciu, 0,3...1 % mangan, aprox. 0,05 %
sulf, aprox. 0,05 % fosfor.
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2.3. TURNAREA ÎN CALUPURI A FONTEI ELABORATE ÎN FURNAL
Fonta elaborată în furnal si evacuată pe la jgheabul de evacuare, e tranportată în oala de
turnare la o instalație de mari dimensiuni, numită mașină de turnat fontă. Aici ea se toarnă
sub formă de calupuri (fig. 2.10.a). Aceste calupuri vor fi semifabricatele care se trimit la
întreprinderile din industria constructoare de mașini pentru a fi retopite și turnate sub
formă de piese.

a.

b.

Fig. 2.10. Calupuri din fontă (a). Formele în care se toarnă calupurile din fontă (b)

Mașina de turnat fontă (fig. 2.11 și fig. 2.12) constă într-o bandă transportoare înclinată, la
care se atașează formele metalice (fig. 2.10.b) în care se toarnă, din oala de turnare, fonta
adusă de la furnal. Turnarea se execută la capatul inferior al benzii, pe măsura deplasării
formelor spre capătul superior fonta se solidifică, formând calupurile. Mașinile de turnat
fontă pot fi cu unul sau două fire de lucru, în schema din figura 2.11 fiind reprezentată o
mașină cu două benzi.

2 benzi
transportoare
alcătuite din
forme de turnare
oală de turnare
conținând fontă
topită adusă de
la furnal

[http://dneprohydromach.com/en/products/blast
-furnace-equipment/pig-casting-machines]

Fig. 2.11. Reprezentare schematică a unei mașini de turnat fontă
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Ca urmare a micșorării volumului la solidificare, calupurile se desprind de pereții formelor.
La capătul superior al instalaţiei calupurile cad din forme, ca urmare a întoarcerii acestora,
fiind descărcate direct în vagoane de cale ferată sau alte mijloace de transport cu care sunt
trimise la magazia combinatului siderurgic.

a.

b.

Fig. 2.12. Mașina de turnat fontă. Turnarea în forme la capătul inferior al benzii (a).
Solidificarea calupurilor în forme pe măsura deplasării formelor spre capătul
superior (b)

2.4. ELABORAREA OȚELULUI
Un procent de 67% din producția de mondială de oțel se obține pe așa numita rută BOS
(Basic Oxygen Steelmaking), prin transformarea fontei elaborată în furnal în oțel. Procesul
are loc în convertizoare cu insuflare de oxigen.
Restul de 33 % din producția mondială de oțel se obține pe ruta EAF (Electric Arc Furnace),
pornind de la deșeuri de oțel (fier vechi), care se topesc în cuptoare cu arc electric.
După elaborarea primară (primary steelmaking), fie pe ruta BOS, fie pe ruta EAF, oțelul în
stare lichidă este preluat în oala de turnare, unde este transformat în continuare, prin
procese de elaborare secundară (secondary steelmaking), până la obținerea compoziției
corespunzătoare mărcii dorite.
În esență, pentru transformarea fontei în oțel e nevoie de reducerea conținutului de
carbon, de reducerea conținutului de elemente însoțitoare (siliciu și mangan) și de
reducerea avansată a conținutului de elemente dăunătoare (sulf și fosfor). În compoziția
oțelului se introduc, funcție de marca elaborată, elemente de aliere: Cr, Mo, W, V, Ni, etc.
2.4.1. PROCESE CE AU LOC ÎN TIMPUL ELABORARII OȚELULUI
Procesul de elaborare al oţelurilor se realizează în patru etape principale:
• Oxidarea, denumită şi afinare, constă în reducerea conţinutului de carbon şi al
altor elemente (Si, Mn, P), prin reacţii de oxidare:
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2Fe + O2 => 2FeO + Q
Si + O2 => SiO2 + Q
2Mn + O2 => 2MnO + Q
2C + O2 => 2CO + Q
2P + 5/2O2 => P2O5 + Q
Oxizii rezultaţi (SiO2, MnO, P2O5) nefiind solubili în Fe, se ridică la suprafaţa băii
metalice, formând, împreună cu fondantul, zgura. Oxidarea şi îndepărtarea din
baia metalică a acestor oxizi se numeşte afinare. Oxidul de carbon CO, se
îndepărtează sub formă de bule, care barbotează baia metalică, producând
fierberea băii.
Oxidul feros FeO se dizolvă atât în baia metalică cât şi în zgura care se formează
la suprafaţa acesteia, îndepărtându-se odată cu aceasta.
• Rafinarea este procesul de îndepărtare al elementelor dăunătoare P şi S, până la
o limită care să nu dăuneze proprietăţilor oţelurilor; fosforul se îndepărtează în
timpul perioadei de oxidare, obţinându-se o sare de Fe şi P care trece în zgură:
P2O5 + 3FeO <=> (FeO)3 · P2O5
Sulful, aflat sub formă de FeS, se combină cu Mn formând sulfura de mangan,
care trece şi ea în zgură:
FeS + Mn => Fe + MnS
Pentru rafinare se introduce var (CaO) în baia metalică. Reacțiile care au loc duc
la formarea de oxid de mangan, sulfură de calciu și sulfat de calciu, acestea
ridicându-se în zgura de la suprafața băii metalice:
MnS + CaO => MnO + CaS
P2O5 + 3CaO => Ca3(PO4)2
• Dezoxidarea constă în scăderea avansată a FeO din baia metalică; se poate
realiza prin:
• precipitare, constând în introducerea în baie a unor elemente mai
avide de oxigen decât fierul, sub formă de feroaliaje (Fe-Mn, Fe-Si) sau
metale (Al); acestea descompun FeO formând oxidul elementului
respectiv, care se îndepărtează apoi prin zgură:
FeO + Mn => MnO + Fe
2FeO + Si => SiO2 + 2Fe
3FeO + 2Al => Al2O3 + 3Fe
• difuziune, adică prin formarea deasupra băii a unei zguri lipsite de FeO
capabile însă să dizolve FeO din baie; oxidul dizolvat, este distrus prin
presărarea unei cantităţi mici de cocs, creînd posibilitatea ca alte
cantităţi de FeO să difuzeze în zgură şi să fie distruse; deoarece
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procesul decurge lent, el se accelerează prin combinare cu
precipitarea;
FeO + C => Fe + CO - Q
• în vid, permite ca FeO să reacţioneze cu C din baia metalică, formând
CO care se degajă.
•

Alierea, se realizează prin adăugarea unor metale sau feroaliaje în timpul
afinării (Ni, Co, Cu, etc.), în timpul dezoxidării (Mn, W, Cr, etc.) sau după
dezoxidare (Si, Al, B, etc.).

2.4.2. ELABORAREA PRIMARĂ A OȚELULUI

2.4.2.1. Elaborarea oțelului în convertizor cu insuflare de oxigen
Fonta transportată la oțelărie are o temperatură de 1480...1520°C și o compoziție chimică:
94...95 % fier, 4...4,5 % carbon, 0,4...1 % siliciu, 0,3...1 % mangan, aprox. 0,05 % sulf, aprox.
0,05 % fosfor. Un prim pas este cel de elaborare primară a oțelului, când conținutul de
carbon este coborât la aprox. 0,05 %. Aceasta se desfășoară în instalații siderurgice numite
convertizoare cu insuflare de oxigen procesul purtând numele de Basic Oxygen
Steelmaking (BOS). Ulterior, oțelul elaborat în convertizor va fi transferat în oala de
turnare, în care se va avea loc așa-numita elaborare secundară.
Convertizorul cu insuflare de oxigen e prezentat în fig. 2.13. La exterior are o manta din
tablă groasă de oțel şi este căptuşit la interior cu cărămizi refractare. La partea superioară
are o deschidere care permite încărcarea. Această deschidere este apoi obturată de o hotă
care permite colectarea gazelor degajate în timpul elaborării (CO). Tot pe la partea
superioară se adaugă elementele necesare rafinării, dezoxidării, alierii. În peretele lateral
se află orificiul pentru evacuarea oțelului.
Oxigenul se insuflă în convertizor prin lancea de insuflare. Aceasta e confecţionată din
ţeavă din oţel, cu pereţi dublii pentru răcire cu apă, îmbrăcată la exterior în material
refractar. Lancea se poate manipula pe direcție verticală pentru coborâre/ridicare
deasupra nivelului băii metalice. Pentru insuflare se foloseşte oxigen cu o puritate de
99,5%, la o presiune de 8...18 at. Distanța dintre căpătul inferior al lăncii și suprafața băii
metalice este de aprox. 30 cm. Temperatura la locul de insuflare ajunge la 3000°C. Prin
insuflare, jetul de oxigen îndepărtează zgura de pe suprafaţa metalului, pătrunde în baie şi,
determinând o circulaţie în interiorul acesteia, produce o oxidare rapidă a elementelor din
fontă. Carbonul oxidat la oxid de carbon se degajă la suprafața băii metalice, iar Si, Mn, P şi
S sub formă de oxizi, trec în zgură. Ca urmare a reacţiilor de oxidare foarte intense, se
degajă o cantitate mare de căldură care face posibilă, la convertizoarele moderne,
folosirea unei cantităţi de până la 50 % fier vechi în încărcătură. În cazul acestora, pe la
partea inferioară, se insuflă gaz inert (de regulă argon), cu rolul de a omogeniza compoziția
în toată baia metalică.
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Spre sfârșitul procesului, se coboară o lance pentru prelevare de probe din topitură,
materialul extras este analizat rapid, în funcție de rezultatul analizei chimice procesul este
condus în continuare pentru obținerea compoziției dorite. Când compoziția se consideră
atinsă, oțelul va fi evacuat din convertizor în oala de turnare.
insuflare de oxigen prin
lancea de insuflare
evacuare gaze
introducere de elemente
pentru rafinare,
dezoxidare, aliere
hotă de protecție

lance pentru prelevare
probe
orificiu de
evacuare a
oțelului

”fierberea” băii metalice
(în etapa de oxidare)

căptușeală refractară

baia metalică
fontă topită
+
fier vechi

manta metalică

oțel

insuflare de argon
(pentru omogenizare)

Fig. 2.13. Reprezentare schematică a unui convertizor cu insuflare de oxigen (BOS)

În figura 2.14 sunt ilustrate etapele de lucru necesare pentru elaborarea unei șarje:
•

încărcarea cu fier vechi (prin înclinarea convertizorului);

•

încărcarea cu fontă topită (convertizorul e în poziție înclinată);

•

insuflarea oxigenului (lancea de insuflare e coborâtă deasupra încărcăturii);

•

evacuarea oțelului în oala de turnare (prin bascularea convertizorului);

•

evacuarea zgurii în oala de zgură (prin răsturnarea convertizorului).
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încărcare cu
fontă topită

încărcare cu fier
vechi

evacuare oțel

insuflare de
oxigen

evacuare zgură

Fig. 2.14. Etapele de elaborare a oțelului în convertizor cu insuflare de oxigen

În figura 2.15 se prezintă o imagine a etapei de încărcare cu fontă a unui convertizor BOS.

Fig. 2.15. Încărcarea cu
fontă topită a unui
convertizor cu insuflare
de oxigen

Convertizoarele cu insuflare de oxigen moderne au capacități de zeci...sute de tone pe
șarjă (până la 350 de tone/șarjă), durata de elaborare a unei șarje fiind extrem de redusă
(15...30 minute).
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2.4.2.2. Elaborarea oțelului în cuptor electric cu arc
Cuptoare electrice cu arc cu încălzire directă şi cu vatră neconducătoare (tip Hèroult), sunt
cuptoarele cele mai des folosite în metalurgie. În cazul acestora, arcul electric se închide
prin circuitul: electrod - arc - zgură - metal - zgură - arc - electrodul vecin. Cei trei electrozi
care pătrund prin bolta cuptorului până la o anumită distanţă deasupra încărcăturii sunt
alimentaţi de la un transformator trifazat, care coboară tensiunea de la 3000....6000 V la
80...200 V.
Cuptorul este de formă cilindrică cu fundul sferic și e aşezat pe o sanie de basculare
acţionată electrohidraulic (fig. 2.16).
cabluri de curent
electrozi din
grafit

arzător cu gaz
metan

introducere de elemente de
rafinare, dezoxidare, aliere
bolta cuptorului

insuflare oxigen

ușă de lucru

baia metalică
fier vechi

orificiu de
evacuare oțel

oțel

oala de turnare

Fig. 2.16. Reprezentare schematică a unui cuptor cu arc electric (EAF)

La partea superioară se află bolta cuptorului. Aceasta poate fi deplasată în lateral (vezi fig.
2.17) pentru încărcarea cuptorului cu fier vechi. Prin boltă sunt coborâți deasupra
încărcăturii metalice cei trei electrozi din grafit. La apropierea de încărcătura metalică din
cuptor, între aceștia și materialele din cuptor se formează arcuri electrice de descărcare,
generându-se o cantitate mare de căldură, care duce la topirea încărcăturii solide. La
cuptoarele moderne procesul topire e grăbit prin folosirea de arzătoare cu gaz metan
montate în pereții laterali.
Oxidarea are loc ca urmare a insuflării de oxigen prin lancea de insuflare, introdusă fie prin
ușa de lucru, fie prin pereții laterali.
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Elementele de rafinare, dezoxidare, aliere se introduc fie prin deschiderea din bolta
cuptorului, fie prin deschiderea ușii de lucru. Tot prin ușa de lucru, spre sfârșitul procesului
de elaborare, se introduce o lance pentru prelevare de probe din topitură. Oțelul extras
este analizat rapid, în funcție de rezultatul analizei chimice procesul este condus în
continuare pentru obținerea compoziției dorite. Când compoziția se consideră atinsă,
oțelul va fi evacuat din cuptor în oala de turnare prin deschiderea orificiului de evacuare.
În figura 2.17 sunt ilustrate etapele de lucru necesare pentru elaborarea unei șarje:
•

încărcarea cu fier vechi (prin deplasarea bolții și aducerea deasupra
cuptorului a benei încărcate cu fier vechi);

•

topirea încărcăturii (efect combinat al formării arcurilor de decărcare
electrică și al folosirii arzătoarelor cu gaz metan);

•

realizarea compoziției dorite a oțelului (prin insuflare de oxigen și prin adaos
de elemente de rafinare, dezoxidare, aliere);

•

evacuarea zgurii în oala de zgură (se face pe la ușa de lucru, prin bascularea
cuptorului);

•

evacuarea oțelului în oala de turnare (se face prin deschiderea orificiului de
evacuare și bascularea cuptorului).

încărcare cu fier
vechi

topire
încărcătură

evacuare zgură

realizare compoziție
dorită

evacuare oțel

Fig. 2.17. Etapele de elaborare a oțelului în cuptor cu arc electric
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În figura 2.18 se prezintă o imagine a etapei de încărcare cu fier vechi a unui cuptor EAF.

Fig. 2.18. Încărcarea cu
fier vechi a unui cuptor
cu arc electric

Cuptoarele cu arc electric moderne au capacități de sute de tone pe șarjă (până la 400 de
tone/șarjă), durata de elaborare a unei șarje fiind de 45 minute...1 oră.
2.4.3. ELABORAREA SECUNDARĂ A OȚELULUI
După elaborarea primară, fie pe ruta BOS, fie pe ruta EAF, oțelul în stare lichidă este
preluat în oala de turnare (ladle), unde este transformat în continuare, prin procese de
elaborare secundară (secondary steelmaking), până la obținerea compoziției
corespunzătoare mărcii dorite.
Elaborarea secundară (fig. 2.19) are loc în oala de turnare, deasupra căreia se aduce un
capac special, prin care pătrund deasupra oțelului topit trei electrozi din grafit. Rolul
acestora este de a crea arcuri electrice de descărcare, menținând în acest fel temperatura
înaltă necesară pentru ca oțelul din oală să nu se solidifice.
Pe la partea superioară, printr-o deschidere în capacul oalei, se introduc adaosurile
necesare pentru procesele de finisare a compoziției chimice a mărcii de oțel ce se
elaborează. Acestea pot fi:
• grafit, pentru a crește conținutul de carbon, conținut care în urma elaborării
primare este de aprox. 0,05%;
• elemente pentru rafinare, de regulă var, pentru reducerea avansată a conținutului
de sulf și fosfor în oțel;
• elemente pentru dezoxidare, de regulă feroaliaje (ferosiliciu, feromangan,
feroaluminiu), pentru eliminarea oxidului feros din oțel;
• elemente de aliere: crom, wolfram, vanadiu, nichel, molibden, cobalt, bor, etc.
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În cazul procedeelor moderne, pe la partea inferioară a oalei de turnare se insuflă în baia
metalică topită gaz inert (de regulă argon). În acest fel oțelul este omogenizat în toată
masa sa.

electrozi din
grafit

adăugare de
elemente de aliere,
de rafinare, de
dezoxidare

colectare gaze
de ardere
capac al oalei
de turnare

oțel topit

oală de turnare

mijloc de transport
al oalei de turnare
insuflare de
argon pentru
omogenizare

Ar

orificiu de evacuare
a oțelului (închis cu
un dop refractar)

Fig. 2.19. Elaborarea secundără a oțelului în oala de turnare

Când compoziția oțelului este finalizată, oală de turnare se preia fie de o macara de
transport, fie de un mijloc de transport de tip vagon de cale ferată și este foarte rapid
transferată la secția de turnare.

2.5. TURNAREA OȚELULUI ÎN SEMIFABRICATE
În secția de turnare a combinatelor siderurgice oțelul lichid din oala de turnare care este
adusă de la oțelărie BOS sau EAF, și are compoziția dorită, după parcurgerea etapelor
necesare de elaborare secundară în oala de turnare, va fi turnat în semifabricate.
Aceste semifabricate vor fi:
•

de tip lingou, obținute prin turnare în lingouri;

•

tip blum sau sleb, obținute prin turnare continuă.
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2.5.1. TURNAREA ÎN LINGOURI A OȚELULUI
Oalele de turnare, sunt executate dintr-o manta de tablă de oţel nituită sau sudată,
căptuşită cu cărămizi refractare. Pentru micşorarea pierderilor de căldură prin radiaţie,
suprafaţa oalei se acoperă cu un strat de zgură în care se ridică şi produsele insolubile în
oţel care rezultă din procesele metalurgice ce continuă să se desfășoare în oală. Din acest
motiv evacuarea oţelului din oala de turnare se face printr-un orificiu prevăzut la partea
inferioară a acesteia, astupat de un dop refractar, ce poate fi închis/deschis cu ajutorul
unor mecanisme speciale (cu pârghie, cu sertar) (fig. 2.19).
Pentru a fi transportată, oala este susţinută de o centură de oţel cu două fusuri care
permite suspendarea ei într-un jug agăţat de cârligul podului rulant.
După fiecare turnare, oala se repară, se înlocuieşte orificiul de evacuare, se usucă şi se
preîncălzeşte la 575...675°C.
Oţelul din oalele de turnare se toarnă în forme metalice fără fund, cu pereţii uşor înclinaţi
(2...4°), confecţionate din fontă specială, numite lingotiere (fig. 2.20.a). Prin solidificarea
oțelului în interiorul lingotierelor vor rezulta lingourile de oțel (fig. 2.20.b).

b.

a.

Fig. 2.20. Lingotiere pentru turnarea
oțelului (a). Lingouri de oțel (b)

Turnarea oţelului în lingotiere se poate face prin următoarele metode:
•

turnare directă (fig. 2.21.a), la care umplerea lingotierelor are loc individual prin
turnare de sus în jos; procedeul are o serie de avantaje fiind simplu, ieftin,
obţinându-se lingouri curate de calitate superioară, dar şi dezavantaje ca:
productivitate mică, o uzură rapidă a dopului oalei, durabilitatea redusă a
lingotierelor, stropi pe suprafaţa lingoului;
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•

turnare indirectă sau turnare în sifon (fig. 2.21.b), la care, prin aşezarea pe un pod
de turnare, se pot turna simultan 2...100 lingouri; procedeul prezintă următoarele
avantaje: durată scurtă de turnare, uzură redusă a dopului oalei, lingouri de
suprafaţa curată, productivitate mare, durabilitate aproape dublă a lingotierelor
etc., dar şi dezavantaje ca: preţ de cost mai mare, oţelul antrenează cu el impurităţi
şi materiale refractare din reţeaua de turnare, pierderi de metal în reţeaua de
turnare, etc.
a.

b.

oală de turnare

picior central de
alimentare

lingotiere

placă de turnare

canale de
alimentare
pod de turnare

Fig. 2.21. Turnarea directă (a). Turnarea în sifon (b)

Solidificarea oţelului în lingotiere are loc cu viteze diferite, mai rapid la suprafaţa de
contact cu lingotiera, unde temperatura este de circa. 175°C şi mai încet spre axul lingoului
(unde temperatura este de aproximativ 1400°C).
La contactul cu pereţii reci ai lingotierei, pierderea de căldură este atât de mare, încât se
solidifică brusc o crustă de cristale fine, echiaxiale, a cărei grosime depinde de condiţiile de
elaborare şi turnare, având compoziţia medie a oţelului (fig. 2.22). Prin solidificare, crusta
se contractă şi se desprinde de pe lingotieră, formându-se un strat de aer care, având o
conductibilitate termică redusă, încetineşte transmiterea căldurii spre exterior. Ca urmare,
dinspre crusta marginală spre interior, încep să crească cristale dendritice care se dezvoltă
pe direcţia pierderii căldurii, adică perpendicular pe pereţii lingotierei. Astfel se formează
cea de-a doua zonă, numită zona cristalelor columnare sau de transcristalinizare.
Temperatura scăzând mereu, oţelul lichid rămas în centrul lingoului se subrăceşte puternic
şi se solidifică concomitent, formând zona centrală sau zona cristalelor echiaxiale mari si
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neorientate. Datorită contracţiei, în partea lingoului care s-a solidificat la urmă se formează
un gol de contracţie ce poartă numele de retasură.
Partea superioară a lingoului unde se situează retasura şi cea mai mare parte a
impurităţilor reprezintă 20...25% din greutatea lingoului. Partea inferioară, care de
asemenea conţine impurităţi, se numeşte piciorul lingoului şi reprezintă 5...7% din
greutatea lingoului. Înainte de prelucrare, aceste părţi sunt tăiate şi îndepărtate prin aşa
numita operaţie de şutaj, astfel încât se folosește doar 68...75% din greutatea iniţială a
lingoului (grad de scoatere), lucru care este un dezavantaj al turnării în lingouri.

capul lingoului
retasură,
incluziuni
zona cristalelor
echiaxiale mici
zona cristalelor
dendritice
zona cristalelor
echiaxiale mari

piciorul lingoului

Fig. 2.22. Structura lingoului de oțel

Fig. 2.23. Imagine din timpul
etapei de scoatere a lingourilor
din lingotiere (stripaj)

(după [Mois80])

Scoaterea lingoului din lingotiere poartă numele de stripaj, după numele dispozitivului
folosit (striper). În fig. 2.23 se observă procesul de stripaj al unui lingou.
După fiecare turnare lingotierele se curăţă, se încălzesc la 100...150°C şi se acoperă la
interior cu gudron sau cu grafit pulverizat, pentru obţinerea unei suprafeţe curate a
lingourilor. Vor fi folosite apoi pentru o nouă turnare.
Lingourile de oțel sunt transportate la secția de laminare, unde vor intra pe linia de
laminare pentru a fi transformate în continuare în blumuri, sleburi, țagle, iar apoi în
semifabricate de tip tablă, bară, profil, țeavă, sârmă. Pentru a fi laminate lingourile, care
între timp s-au răcit semnificativ, trebuie reîncălzite. Acest proces înseamnă consum
suplimentar de energie și duce la creșterea costurilor semifabricatelor obținute.
Pentru a elimina acest dezavantaj major al turnării în lingouri, în combinatele siderurgice
moderne se folosește procedeul de turnare continuă.
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2.5.2. TURNAREA CONTINUĂ A OȚELULUI
Turnarea continuă urmăreşte realizarea de semifabricate cu o secțiune mai apropiată de
cea a produselor ce se dorește să fie obținute ulterior prin laminare, îmbunătăţirea
gradului de scoatere (de la aprox. 70%, în cazul turnării în lingouri, la 99%, pentru cazul
turnării continue) și obţinerea unei structuri cât mai fine şi mai uniforme în interiorul
semifabricatelor. Semifabricatele care vor fi obținute vor fi de tip blum (bloom) sau sleb
(slab). Blumurile au secţiune pătrată sau dreptunghiulară cu raport între laturi mai mic de
2 şi având secţiunea minimă de 150 x 150 mm. Sleburile (denumite și brame) au formă
exclusiv dreptunghiulară cu raportul între laturi în general mai mare de 4 şi având grosimea
peste 70 mm şi lăţimea peste 300 mm
În fig. 2.24 se prezintă schema unei instalaţii moderne de turnare continuă. Oțelul din oala
de turnare este evacuat într-o pâlnie intermediară, aceasta fiind un rezervor de mari
dimensiuni, care poate alimenta simultan mai multe cristalizoare. De aici oțelul este turnat
cu debit constant în unul sau mai multe cristalizoare, din care metalul se extrage, după
solidificare, cu o viteză potrivită, corelată cu viteza de alimentare, pentru a păstra un nivel
constant. Cristalizorul este elementul esențial al intalației de turnare continuă. El are
pereţii dublii între care circulă apă de răcire. La partea superioară oțelul este în stare
lichidă, iar la partea inferioară, crusta exterioară a semifabricatului este solidificată,
permitând extragerea din cristalizor.

oțel topit
oală de turnare
tub de conectare/izolare
pâlnie intermediară
tub de conectare/izolare
cristalizor

role de extragere
zonă de conducere, răcire
laminare

tăiere
semifabricat
(blum, sleb)

Fig. 2.24. Instalație pentru turnarea continuă a semifabricatelor din oțel
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Semifabricatul continuă deplasarea pe firul de lucru, find extras și condus de rolele de
extragere, în zona de răcire. De aici se intră direct pe linia de laminare, unde secțiunea
semifabricatului este adusă la cea corespunzătoare tipului de blum sau sleb realizat.
Evident odată cu reducerea secțiunii, lungimea semifabricatului crește. Pentru că procesul
este unul continuu, semifabricatele sunt tăiate la dimensiunile de lungime dorite și sunt
transportate în zona de depozitare. De aici vor fi preluate și duse la secția de laminare la
cald, unde vor fi reîncălzite și va continua procesul de transformare a lor în țagle, table,
bare, profile, țevi.
Instalațiile de turnare continuă pot fi cu fir de lucru vertical și cristalizor vertical (caz în care
înălțimea lor este mare, aprox. 40 de metri), cu fir de lucru curb și cristalizor vertical (caz în
care înățimea instalației se reduce la aprox. 20 de metri) și cu fir curb și cristalizor curb,
cele mai moderne, cum e și cea prezentată în figura 2.24, caz în care înălțimea instalației
este mult redusă, permitând o exploatare mai ușoară.

oală de turnare

a.

pălnie
intermediară
cristalizoare
fire de lucru
(6 în această figură)

b.
Fig. 2.25. Schema unei Instalații de turnare continuă cu 6 fire de lucru (a).
Imagine de ansamblu dintr-o secție de turnare continuă (b)

În figura 2.25.a se prezintă o schemă în care se ilustrează modul în care se face
ailimentarea simultană a mai multor cristalizoare (6 în cazul din figură), într-o instalație de
turnat continuu cu 6 fire de lucru. Figura 2.25.b prezintă o imagine de ansamblu dintr-o
secție de turnare continuă.
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2.6. LAMINAREA LA CALD A SEMIFABRICATELOR DIN OȚEL
Semifabricate din oțel obținute prin turnare în lingouri sau turnare continuă, adică
lingourile sau blumurile și sleburile, ajung la secția de laminare a combinatelor siderurgice
unde se continuă prelucrarea lor pentru a se obține semifabricate de tip: table groase sau
subțiri, benzi groase sau subțiri, profile grele sau ușoare, bare de diferite secțiuni, țevi de
diferite secțiuni, sârme groase sau subțiri.
Transformarea are loc prin procedeul ce poartă numele de laminare. Laminarea este
procedeul de prelucrare prin deformare plastică la care un semifabricat este trecut forţat
printre doi cilindri în rotaţie, care îi reduc dimensiunile în direcţia acţionării forţei,
obţinându-se o creştere a dimensiunilor în celelalte două direcţii. Schema de principiu a
laminării e prezentată în figura 2.26.
cilindri de laminare

semifabricat

Fig. 2.26. Schema de principiu a laminării

Laminarea este procedeul cu cea mai mare răspândire în prelucrarea metalelor prin
deformare plastică. Aproximativ 90% din producţia de oţel elaborată în industria
metalurgică se prelucrează prin laminare, în timp ce restul de 10% se prelucrează prin
turnare sau prin forjarea unor piese.
Laminorul este definit, ca o instalaţie complexă pentru prelucrarea prin laminare, la cald
sau la rece, a materialelor metalice. Utilajul care participă la deformarea plastică în mod
direct, se numeşte utilaj de bază, în timp ce utilajele care îl deservesc, efectuând celelalte
operaţii ale fluxului tehnologic (încălzire, manevrare, transport, ajustaj, etc.), se numesc
utilaje auxiliare.
Utilajul de bază al unui laminor este alcătuit din una sau mai multe linii de laminare, fiecare
linie la rândul ei putând fi compusă din unul sau mai multe trenuri de laminare.
Trenul de laminare este ansamblul de utilaje de bază care execută o fază sau un grup de
faze din fluxul tehnologic (de exemplu trenul degrosor, care execută trecerile degrosoare).
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La rândul său, trenul de laminare poate fi compus dintr-o cajă sau din mai multe caje de
laminare.
Prin cajă de laminare, sau cajă de lucru, se înţelege ansamblul format din doi, sau mai
mulţi cilindri care lucrează simultan la executarea unei operaţii de laminare.
Elementele principale ale cajei de laminare sunt cilindrii de laminare, între care are loc
procesul de deformare plastică. Partea cilindrului, care vine în contact direct cu laminatul,
se numeşte tăblia cilindrului. După forma ei, cilindrii pot fi:
•

cu tăblie netedă (fig. 2.27), folosiţi la laminarea tablelor şi a benzilor;

•

cu tăblie calibrată (fig. 2.28), folosiţi la laminarea profilelor.

În funcţie de laminorul pentru care sunt destinaţi, cât şi de natura materialului laminat,
cilindrii pot fi executaţi din oţel turnat sau forjat sau din fontă turnată.

b.
a.
Fig. 2.27. Cajă de laminare cu cilindri cu tăblie netedă (a). Imagine de pe o linie
de laminare a tablelor (b)

a.

b.

Fig. 2.28. Cajă de laminare cu cilindri cu tăblie calibrată (a). Imagine de pe o
linie de laminare a profilelor grele (b)
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Laminoarele se pot clasifica după o serie de criterii, dintre care cele mai importante sunt:
•

după temperatura de lucru:



•

după destinaţie:






•

laminoare pentru prelucrare la cald;
laminoare pentru prelucrare la rece;
laminoare degrosoare (bluminguri, slebinguri, pentru ţagle, platine,
etc.);
laminoare de profile (de şine şi grinzi grele, mijlocii, uşoare şi sârmă);
laminoare de table şi benzi (groase şi subţiri);
laminoare de ţevi (fără sudură, laminate la rece, sudate pe
generatoare, sudate elicoidal);
laminoare cu destinaţie specială (de roţi şi bandaje pentru calea
ferată, de bile, de roţi dinţate, de şuruburi, de profile periodice);

după sensul de rotaţie al cilindrilor de lucru:
laminoare nereversibile, sensul de rotație al cilindrilor din cajă nu
poate fi schimbat;
 laminoare reversibile, sensul de rotație al cilindrilor din cajă se
schimbă pentru fiecare trecere;



•

după numărul de cilindri de lucru existenţi în caja de laminare:


caja duo (fig. 2.29.a), este formată din doi cilindri amplasaţi în acelaşi
plan vertical, în general de acelaşi diametru, rotându-se cu viteze
identice, dar în sensuri contrarii, pentru a antrena laminatul în zona de
deformare; cajele duo pot lucra atât în regim reversibil (după fiecare
trecere sensul de rotaţie al cilindrilor se schimbă), cât şi în regim
nereversibil (cilindrii se rotesc tot timpul într-un singur sens);



caja trio (fig. 2.29.b), este formată din trei cilindri amplasaţi în acelaşi
plan vertical, funcţionând numai în regim nereversibil; laminarea are
loc între cilindrul inferior şi cel mijlociu, într-un sens şi între cilindrul
superior şi cel mijlociu, în celălalt sens;



caja cuarto (fig. 2.29.c), este formată din patru cilindri orizontali, cu
axele în acelaşi plan vertical; cilindrii între care are loc laminarea sunt
cilindri de lucru, au diametre mai mici şi sunt acţionaţi; cilindrii de
lucru sunt în contact cu ceilalţi doi cilindri, cu diametre mai mari şi
neacţionaţi, numiţi cilindri de sprijin; cilindrii de sprijin preiau
deformaţia elastică de încovoiere a cilindrilor de lucru, care apare
datorită forţelor foarte mari care iau naştere în timpul laminării,
asigurându-se astfel obţinerea de laminate cu grosime uniformă pe
lăţime.
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a.
b.

c.

Fig. 2.29. Caje de laminare: cajă duo (a); cajă trio (b); cajă cuarto (c)

În cazul unei caje duo reversibil, prezentă în trenul degrosor, care execută primele faze de
laminare, semifabricatul este prelucrat în cîteva zeci de treceri succesive într-un sens și
celălalt, printre cilindri de laminare, care se apropie din ce în ce mai mult (pentru obținerea
de table). Această situație e prezentată în figura 2.30.a.
Însă în trenul finisor, abordarea este de a avea un așa numit proces de laminare continuă,
acest lucru însemnând că semifabricatul trece printre mai multe caje de laminare, fiind în
prelucrare în același timp în fiecare dintre ele (fig. 2.30.b). Laminarea continuă ridică
probleme legate de coordonarea perfectă a turațiilor cilindrilor din toate cajele de lucru.
Este evident că, cu cât secțiunea semifabricatului se micșorează și lingimea lui crește,
turația cilindrilor în caja succesoare trebuie să fie mai mare decât în cea predecesoare. De
aceea, pe linia de fabricație, pentru a putea apela la laminare continuă, sunt necesare
echpamente de control în flux a dimensiunilor semifabricatului, echipamente și motoare
electrice care pot varia în mod continuu turația cilindrilor de lucru și calculatoare de proces
care să conducă întregul proces de laminare.
a.

b.

Fig. 2.30. Proces de laminare într-o cajă degrosoare de tip cuarto reversibil (a);
Proces de laminare continuă într-o cajă finisoare cu mai multe perechi de caje
cuaorto nereversibil (b).
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Procesul tehnologic de laminare este legat de specificul construcţiei laminorului respectiv
şi poate să prevadă folosirea directă a lingourilor, în vederea realizării diferitelor laminate
sau utilizarea unor semifabricate: blumuri, sleburi, ţagle sau platine, care să se relamineze
în vederea obţinerii laminatelor finite.
Semifabricatele laminate realizate pe bluminguri de secţiune pătrată sau dreptunghiulară
cu raport între laturi mai mic de 2 şi având secţiunea minimă de 150 x 150 mm, poartă
denumirea de blumuri (blooms).
Produsele realizate pe slebing, poartă denumirea de sleburi sau brame (slabs) şi au formă
exclusiv dreptunghiulară cu raportul între laturi în general mai mare de 4 şi având grosimea
peste 70 mm şi lăţimea peste 300 mm.
Ţaglele (billets), sunt semifabricate laminate de secţiune pătrată, rotundă sau
dreptunghiulară, folosite la relaminare în profile, sârme şi la fabricarea ţevilor. Se
deosebesc:
•

ţagle pătrate cu latura de 40...140 mm;

•

ţagle rotunde cu diametrul de 80...350 mm;

•

ţagle plate cu secţiune dreptunghiulară, având lăţimea de 140...280 mm şi grosimea
de 35...70 mm.

Platinele (thin slabs) sunt semifabricate laminate de secţiune dreptunghiulară, cu grosime
mică în raport cu lăţimea (lăţime 200...280 mm şi grosime 6 mm) folosite pentru
executarea tablelor subţiri în pachete.
Prima operaţie a procesului tehnologic de laminare constă în alegerea şi pregătirea
semifabricatului. Lingourile se curăţă de retasuri prin tăierea capătului care conţine
retasura, iar celelalte semifabricate se debitează la dimensiunile necesare obţinerii
produsului dorit.
În continuare are loc încălzirea semifabricatelor. Aceasta se face în cuptoare adânci (în
cazul lingourilor) sau în cuproare cu propulsie sau rotative (pentru blumuri, sleburi, țagle).
Încălzirea semifabricatelor metalice în vederea laminării se face cu scopul creşterii
plasticităţii şi reducerii rezistenţei lor la deformare și a reducerii consumului de energie
electrică. Un regim termic corect stabilit va trebui să asigure atingerea temperaturii optime
de început de deformare plastică într-un timp minim de încălzire, o încălzire uniformă a
semifabricatului în întreaga sa masă, evitarea structurilor de supraîncălzire şi de ardere în
adâncime care pot genera apariţia de micro şi macrofisuri în timpul laminării.
Temperatura de încălzire depinde, în primul rând, de temperatura de începere a procesului
de deformare, care şi ea la rândul ei depinde de compoziţia chimică, de plasticitatea şi de
rezistenţa la deformare a tipului de oțel prelucrat, precum şi de proprietăţile pe care
trebuie să le aibă produsul finit. Temperatura de încălzire trebuie să fie cât mai apropiată
de temperatura de început de deformare, adică pierderile de temperatură în timpul
transportului de la utilajul de încălzire la cel de deformare să fie minime.
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În general, temperatura de începere a procesului de deformare plastică se stabileşte cu
circa 100...200°C sub linia solidus, în timp ce temperatura de sfârşit de deformare se
stabileşte cu circa 20...50°C mai mare decât temperatura la care apar transformările în
stare solidă. Pentru oțeluri, depinzând de marca prelucrată, intervalul în care se încadrează
temperatura de deformare este în domeniul 900... 1300°C.
Prin cuptor de încălzire se înţelege o instalaţie cu un spaţiu închis, destinată încălzirii prin
transmiterea căldurii de la mediul de încălzire spre semifabricatul aflat pe vatră. Orice
cuptor se compune din următoarele părţi:
•
•
•
•
•

carcasă metalică căptuşită cu cărămizi refractare care formează spaţiul de lucru,
focarul cu arzătoarele sau injectoarele în care are loc arderea combustibilului;
canalele de fum;
orificiile de încărcare şi descărcare împreună cu dispozitivul de închidere sau
deschidere a uşilor;
dispozitivele de încărcare-descărcare a pieselor grele;
mecanismul pentru propulsarea materialelor în cazul cuptoarelor cu propulsie.

Pentru mărirea eficienţei economice, cuptoarele sunt înzestrate cu aparate bazate pe
transferul căldurii (recuperatoare, regeneratoare) cu ajutorul cărora căldura cedată de
gazele arse care părăsesc cuptorul este recuperată şi folosită la încălzirea aerului şi gazelor
care se introduc în cuptor.
Drept combustibil pentru cuptoare se foloseşte păcura şi gazul metan. Condiţia de bază
pentru arderea completă a combustibilului este buna sa amestecare cu aerul. La
majoritatea cuptoarelor cu flacără, din cauza excesului de aer, atmosfera este întotdeauna
oxidantă şi, ca urmare, la încălzirea oţelului vor exista pierderi importante prin ardere.
Încălzirea fără oxidare a oţelului se poate realiza prin arderea incompletă a combustibilului,
adică la un debit de aer de numai 50% din cantitatea stabilită teoretic şi la o preîncălzire a
aerului de 725...975°C, are ca rezultat apariţia în atmosfera cuptorului a gazelor
reducătoare CO şi H2 care protejează oţelul încălzit împotriva oxidării.
Cuptoarele moderne de încălzire sunt dotate cu diferite aparate şi sisteme automate de
reglare a regimului termic de lucru a cuptorului, datorită cărora se îmbunătăţeşte calitatea
materialelor încălzite, creştere productivitatea, scade consumul de combustibil, se
îmbunătăţesc condiţiile de muncă.
După operaţia de încălzire la temperatura de deformare urmează laminarea propriu-zisă.
Procesul se proiectează astfel încât semifabricatul să se lamineze la forma finală printr-o
singură încălzire, respectându-se domeniul optim al temperaturii de deformare, care
pentru oţel este de 900... 1300°C.
La finalul procesului tehnologic, după faza de calibrare, executată la temperaturi mai mici
decât temperatura de sfârşit de deformare, urmează tăierea produsului final (tablă,
bandă, bară, profil, țeavă, sârmă) la dimensiunile prescrise. Operaţiile de completare
(curăţire, sortare, depozitare), urmate de cele de control tehnic încheie fazele procesului
de laminare la cald.

Capitolul 2. Obținerea semifabricatelor din oțel

44

În continuare sunt particularizate fazele procesului tehnologic de laminare pentru
principalele semifabricate din oțel.
2.6.1. LAMINAREA LA CALD A BLUMURILOR, SLEBURILOR, ȚAGLELOR
Blumurile se obțin prin laminarea lingourilor. Acestea sunt reîncălzite în cuptor adânc,
intrând apoi la laminare într-o cajă duo reversibil cu cilindri orizontali (pentru stabilirea
grosimii semifabricatului) și orizontali (pentru stabilirea lățimii semifabricatului). Urmează
tăierea la dimensiuni, răcirea și depozitarea blumului sau slebului obținut. Procesul este
ilustrat în figura 2.31.a.

cajă duo
reversibil
încălzirea
lingourilor
în cuptor
adânc

tăiere capete (șutaj)
și tăiere la
dimensiuni

depozitare
blumuri
sau sleburi

a.

reîncălzire
blumuri/sleburi
în cuptor tunel

laminare continuă în
mai multe perechi de
caje duo nereversibil

tăiere la
dimensiuni

depozitare
țagle
sau platine

b.
Fig. 2.31. Laminarea blumurilor și sleburilor (a); Laminarea țaglelor și platinelor (b).

Țaglele și platinele se obțin din blumuri și sleburi. Acestea sunt reîncălzite în cuptoare cu
propulsie și sunt laminate într-un laminor continuu cu caje duo nereversibil, cu cilindri
plasați orizontal și vertical. La finalul deformării țaglele se taie la dimensiuni, se răcesc și se
depozitează. Procesul este ilustrat în figura 2.31.b.
2.6.2. LAMINAREA LA CALD A TABLELOR ȘI BENZILOR
Procesul tehnologic de obținere a tablelor și benzilor, pornind de la sleburi și platine este
ilustrat în figura 2.32. Sleburile și platinele sunt preluate direct de la linia de laminare, fără
a se răci și depozita (ca în fig. 2.31), linia e continuată cu cajele finisoare. Acestea sunt:
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•

cajă cuarto reversibil, pentru obținerea de table groase (fig. 2.32.a);

•

laminor continuu cu caje cuarto nereversibil, pentru obținerea de table și benzi
subțiri (fig. 2.32.b);.

a.

cajă cuarto
reversibil
sleb

table groase

platină

b.

laminare continuă în mai multe
perechi de caje cuarto nereversibil

table și benzi subțiri

Fig. 2.32. Laminarea tablelor groase (a); Laminarea tablelor și benzilor subțiri (b).

2.6.3. LAMINAREA LA CALD A PRODUSELOR LUNGI (BARE, PROFILE, SÂRME)
Procesul tehnologic de obținere a produselor lungi, pornind de la blumuri sau țagle este
ilustrat în figura 2.33. Blumurile sau țaglele sunt preluate direct de la linia de laminare, fără
a se răci și depozita, iar linia e continuată cu cajele finisoare. Acestea sunt:
laminare în cajă duo reversibil
(cilindri au tăblia calibrată)

profile

blumuri sau țagle

laminare continuă în mai multe perechi de caje
duo nereversibil (cilindri au tăblia calibrată)

bare

sârme groase

laminare continuă în mai multe perechi de caje
duo nereversibil (cilindri au tăblia calibrată)

Fig. 2.33. Laminarea profilelor (a); Laminarea barelor (b);
Laminarea sârmelor groase (c)
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•

cajă duo reversibil, cu cilindri cu tăblie calibrată corespunzător, pentru obținerea de
profile grele (fig. 2.33.a);

•

laminor continuu cu caje duo nereversibil, cu cilindri cu tăblie calibrată
corespunzător, plasați orizontal și vertical, pentru obținerea de bare de diferite
secțiuni (fig. 2.33.b);

•

laminor continuu cu caje duo nereversibil, cu cilindri cu tăblie calibrată
corespunzător, plasați orizontal și vertical, pentru obținerea de sârme groase (fig.
2.33.c);

2.6.4. LAMINAREA TABLELOR SUBȚIRI
Procesul tehnologic de obținere a tablelor subțiri este ilustrat în figura 2.34.
Semifabricatele de tip sleb sunt încălzite în cuptor tunel. Ca urmare a încălzirii, pe
suprafața lor se formează un strat de oxizi, denumit țunder (scale). Acesta se îndepărtează
printr-un proces de desțunderizare (descaling) care poate fi mecanic, chimic sau realizat
prin trimiterea apei sub presiune asupra semifabricatului. După desțunderizare primară,
slebul trece printr-o presă unde i se dau dimensiunile necesare.
reîncălzirea
sleburilor în
cuptor tunel

tren degrosor
(cajă cuarto
reversibil)

îndepărtarea cu apă calibrarea prin
a stratului de oxizi
presare a
(desțunderizare) semifabricatului

măsurare
grosime

laminare continuă în
mai multe perechi de
desțunderizare caje cuarto nereversibil

tren semifinisor
(cajă cuarto
reversibil)

control complex
(grosime, uniformitate,
defecte)

tăiere la
dimensiuni

control
complex
zonă de răcire
(grosime,
controlată și
uniformitate,
curățare finală control final
defecte)

Fig. 2.34. Laminarea tablelor subțiri

tablă
subțire
în rulou
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Slebul calibrat este laminat succesiv în trenul degrosor și cel semifinisor, cu caje cuarto
reversibil, au loc inspecții ale grosimii la care s-a ajuns și tăiere la o anumită lungime. După
o nouă etapă de desțunderizare, semifabricatul intră în trenul finisoar, unde are loc o
laminare continuă, în caje cuarto nereversibil. Se măsoară grosimea tablei, se trece în zona
de răcire, curățire și inspecție finală, după care tabla subțire se depune în rulouri.

2.6.5. LAMINAREA SÂRMELOR SUBȚIRI
Procesul tehnologic de obținere a tablelor subțiri este ilustrat în figura 2.35.
Semifabricatele de tip țaglă sunt încălzite în cuptor tunel. Trec apoi prin etapa de
desțunderizare și sunt tăiate la dimensiunile necesare. În trenul degrosor are loc o
laminare continuă, cilindri de lucru fiind cu tăblie calibrată și fiind poziționați, succesiv, cu
axele orizontal și vertical. În caja semifinisoare sunt două trenuri continue. După răcire,
laminarea în trenul finisor are loc la rece, fiind tot o laminare continuă. Sârma trece prin
caja finală de calibrare, care dă diametrul final al sârmei. La sfârșitul procesului tehnologic
are loc o răcire în cuptor cu atmosferă controlată, iar apoi depunerea sârmei subțiri în
colaci.
curățirea
țaglelor

reîncălzirea
țaglelor

trenul semifinisor 1;
laminare continuă

trenul finisor;
laminare continuă

tăiere la
dimensiuni
desțunderizare

trenul semifinisor 2;
laminare continuă

tăiere

calibrare finală;
laminare continuă

răcire

trenul degrosor;
laminare continuă

răcire

răcire controlată și
depunere în colaci

tăiere

Fig. 2.35. Laminarea sârmelor subțiri

tăiere la
dimensiuni

tăiere la
dimensiuni

sârmă
subțire în
colaci
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2.6.6. LAMINAREA ȚEVILOR
Țevile folosite în industrie sunt fie țevi sudate (longitudinal sau elicoidal), fie țevi fără
sudură.
Țevile cu sudură se obțin din benzi de oțel, acestea sunt debitate la dimensiuni, sunt
deformate corespunzător, iar apoi sunt sudate, fie longitudinal, fie elicoidal. Sudarea poate
avea loc prin procedee de tip: sudare cu curent de înaltă frecvență sau sudare cu arc
electric sub strat de flux. Figura 2.36 ilustrează aceste etape.

sudare longitudinală

țevi sudate longitudinal

a.
etapele succesive de croire și
deformare a benzii din tablă

țevi sudate elicoidal
sudare elicoidală

b.

croirea benzii din tablă

Fig. 2.36. Fabricarea țevilor sudate longitudinal (a), elicoidal (b)

Țevile fără sudură se obțin din semifabricate pline, de tip țaglă. Figura 2.37 ilustrează
etapele procesului tehnologic. Țaglele sunt încălzite într-un cuptor rotativ. Etapa
următoare, de perforare a țaglei și de obținere a unei țevi groase, numită eboșă, este
esențială în procesul de lucru, și poartă numele de laminare oblică (sau procedeul
Mannesman). Inițierea unei fisuri în interiorul semifabricatului și mărirea acesteia are loc
ca urmare a trecerii țaglei printre cilindri de lucru de formă specială, bitronconică. Această
formă face ca secțiunea semifabricatului să devină din plină, una cu gol, caracteristică
țevilor. Fisura inițiată este stabilizată cu ajutorul unui element numit dorn, care este
poziționat pe axa longitudinală a semifabricatului.
Ulterior eboșa este alungită, grosimea pereților fiind redusă, într-o cajă automată, duo
reversibil, cu cilindri calibrați, folosindu-se și dorn la interior. Urmează o nouă fază de
laminare oblică, cu dorn la interior, iar apoi o laminare continuă în peste 10 perechi de caje
duo nereversibil, cu cilindri poziționați orizontal și vertical, fără dorn la interior.
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alungirea
eboșei prin
laminare
automată

răcire

ajustarea
grosimii
peretelui țevii
prin laminare
oblică

calibrare la
rece, îndreptare

control complex
(ultrasunete, control
magnetic, defectoscopie)

alungirea și
subțierea țevii
prin laminare
continuă

tăiere la
dimensiuni

control final al
dimensiunilor

Fig. 2.37. Fabricarea țevilor fără sudură

Țeava obținută este reîncălzită prin inducție și are loc o continuare a reducerii grosimii și o
calibrare finală a diametrului interior și exterior. Tevile sunt tăiate la dimensiuni și trec
printr-o inspecție amănunțită a etanșeității, calității pereților și a dimensiunilor.
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ÎNTREBĂRI PENTRU AUTOEVALUARE
Subiectele 1, 2, 3 și 4 fac referire la semifabricat de tip tablă groasă din oțel carbon,
laminată la cald:
material: S235JR (1.0038), cu 0,2% C;
• dimensiuni h x b x L [mm]: 12 x 1500 x 4000
•

2. Care sunt etapele tehnologice parcurse pentru obținerea acestui semifabricat, pornind
de la materia primă (minereu de fier)? Pentru fiecare etapă precizați: denumirea etapei
tehnologice, agregatul siderurgic/echipamentul în care are loc și explicați esența
procesului ce are loc.
3. Precizați care este etapa tehnologică prezentată în imaginea de mai jos, completați
schema de principiu și descrieți detaliat procesul care are loc:

4. Referitor la etapa de laminare la cald:
a. schițați și denumiți tipul ultimei caje de laminare din trenul finisor:
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b. calculați grosimea înainte de ultima trecere, dacă reducerea relativă a grosimii
tablei este de 10 % la fiecare din ultimele treceri de finisare:
4. Pentru construcția unui rezervor este nevoie de 10 asemenea table. Calculați costul
lor, dacă prețul de cumpărare este de 3 lei/kg (considerați densitatea oțelului 7,85
kg/dm3).

Subiectele 5, 6, 7, 8 și 9 fac referire la semifabricat de tip țeavă rotundă, fără sudură, din
oțel slab aliat, laminată la cald:
material: 20MnV6 (1.5217), cu 0,2% C și 1,66% Mn
• dimensiuni:
 diametrul exterior D [mm]: 60
 grosime perete g [mm]: 3,25
 lungime L [mm]: 3000

•

5. Care sunt etapele tehnologice parcurse pentru obținerea acestui semifabricat, pornind
de la materia primă - fier vechi? Pentru fiecare etapă precizați: denumirea etapei
tehnologice, agregatul siderurgic/echipamentul în care are loc și explicați esența
procesului ce are loc.
6. Precizați care este etapa tehnologică prezentată în imaginea de mai jos, completați
schema de principiu și descrieți detaliat procesul care are loc:
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7. Precizați care este etapa tehnologică prezentată în imaginea de mai jos, completați
schema de principiu și descrieți detaliat procesul care are loc.

8. Referitor la etapa de laminare prin care se obține eboșa perforată:
a. schițați și denumiți tipul cajei de laminare:
b. calculați lungimea înainte de ultima trecere a eboșei care ajunge la o lungime
finală de 1000 mm, dacă alungirea relativă este de 8%:

9. Calculați costul total al țevilor necesare construirii conductei, dacă prețul de
cumpărare este de 4 lei/kg (considerați densitatea oțelului 7,85 kg/dm3).

10. Dați trei exemple de semifabricate laminate.

11. Completați schema de principiu de mai jos și scrieți coeficienții de interes pentru
procedeul tehnologic la care se referă:
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a. completare schemă de principiu:

b. coeficienții de interes:
• referitori la înălțimea (grosimea) semifabricatului:
• referitori la lățimea semifabricatului:
• referitori la lungimea semifabricatului:

12. Care sunt componentele esențiale dintr-o cajă de laminare? Ce formă au în cazul
obținerii semifabricatelor de tip tablă?
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Capitolul 3. PRELUCRAREA PRIN TURNARE

3.1. INTRODUCERE. PROCEDEE DE TURNARE
Turnarea se referă la obținerea semifabricatelor și pieselor prin introducerea materialului
metalic, în stare topită, în cavitatea unei forme de turnare unde acesta se va solidifica
formând piesa turnată.
Tehnica turnării pieselor a fost cunoscută încă din vremuri străvechi, lucru atestat de însăşi
denumirile epocii bronzului şi epocii fierului, strâns legate de confecţionarea armelor,
sculelor, podoabelor din bronz şi din fier. Popoarele vechi - chinezii, asirienii, babilonienii,
egiptenii, se îndeletniceau cu turnarea obiectelor din bronz şi din fontă încă cu mii de ani
înaintea erei noastre. În figura 3.1.a se prezintă cel mai vechi obiect din lume obținut prin
turnare, o broască din cupru, turnata cu 3200 de ani înaintea erei noastre, în
Mesopotamia. În figura 3.1.b se prezintă imagini ale unor obiecte religioase turnate în
urmă cu mii de ani în China, în forme de lut obținute cu modele de ceară.
a.

forma de turnare

b.
obiect turnat

Fig. 3.1. Cel mai vechi obiect turnat cunoscut și idoli religioși turnați în China î.e.n
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Importanţa producţiei de piese turnate este deosebită. Nu există domeniu al construcţiei
de maşini şi aparate, unde să nu se folosească piese turnate. Prin turnare, se obţin piese
simple sau de formă complicată, care nu se pot realiza, sau se obţin foarte greu prin alte
procedee. Masa lor poate varia de la câteva grame până la câteva sute de tone.
Aplicarea procedeelor speciale de turnare a permis obţinerea unor piese de o mare
precizie dimensională şi de o calitate foarte buna a suprafeţelor, pentru care volumul
prelucrărilor prin aşchiere este minim. În unele cazuri, toleranţele de execuţie sunt atât de
mici, încât piesele turnate se pot utiliza fără a mai fi prelucrate.
În afară de aliajele de turnătorie clasice ca fonta, oţelul, bronzul, etc., astăzi, pentru
turnarea diferitelor piese se folosesc tot mai mult oţelurile inoxidabile, oţelurile refractare,
aliajele de magneziu, cât şi alte aliaje cu proprietăţi fizice speciale.
Procedeele de turnare se clasifică în funcție de tipul formei de turnare folosite. În funcție
de materialul turnat, forma, dimensiunile și complexitatea constructivă a piesei turnate, de
seria de fabricație, se pot utiliza:
•

forme temporare, se utilizează pentru o singură turnare, pentru extragerea
piesei/pieselor solodificate forma se distruge; aceste forme se confecționează având
ca material de bază nisipul;

•

forme permanente, se utilizează pentru mii...sute de mii de turnări; poartă numele
de matrițe sau cochile de turnare.

Astfel, procedeele de turnare care vor fi studiate în acest curs sunt:
1. turnarea în forme temporare:

 turnarea în forme din amestec de formare obținute prin formare
manuală în două rame;
 turnarea în forme din amestec de formare obținute prin formare
mecanizată;
 turnarea în forme coji obținute cu modele ușor fuzibile;
 turnarea în forme coji obținute din amestec de formare conținând
lianți termoreactivi;
 turnarea în forme din amestec de formare conținând lianți cu
autoîntărire;
 turnarea în forme din amestec de formare folosind model volatil
(turnarea în forme pline);
2. turnarea în forme permanente:
 turnarea gravitațională;
 turnarea sub presiune;
 turnarea centrifugală.
În tabelul 3.1 sunt prezintate indicațiile de utilizare ale acestor procedee, iar în tabelul 3.2
principalele materiale care se prelucrează prin turnare.
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Tabelul 3.1.

TABEL COMPARATIV CU PROCEDEELE DE TURNARE CELE MAI UTILIZATE
Turnare în forme
temporare obținute
prin formare
manuală (sand
casting – manual
moulding)

Turnare în forme
temporare obținute
prin formare
mecanizată (sand
casting - machine
moulding)

Turnare în forme coji
obținute cu modele
ușor fuzibile
(investment casting)

Turnare
gravitațională în
forme metalice
(gravity die casting)

Turnare sub presiune
(pressure die casting)

Materialul piesei
turnate

orice material metalic

orice material metalic

orice material metalic

aliaje de Al, Cu, Zn,
Mg, Sn, Pb

aliaje de Al, Cu, Zn,
Mg, Sn, Pb

Masa pieselor
turnate

zeci de grame....tone

zeci de grame....zeci
de kg

grame .... 20 kg

sute de grame ..... 50
kg

grame .... 8 kg

Complexitate
constructivă a piesei
turnate

scăzută .... medie

medie

scăzută .... mare

medie

medie ... foarte mare

Toleranță
dimensională [mm]

0,6 mm

0,6 mm

0,1 mm

0,4 mm

0,05 mm

Rugozitate Ra [µ
µm]

50...100

50...100

12,5...25

12,5...25

6,3

Grosime minimă a
pereților piesei
turnate [mm]

6 mm

6 mm

1,5 mm

4,5 mm

0,8 mm

Procedeul este
indicat pentru serie
de fabricație ......

unicat, serie mică

serie mijlocie

serie
mijlocie/mare...masă

serie mijlocie/mare

serie mare....masă
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Tabelul 3.2. Principalele materiale prelucrate prin turnare

Material

Fontă

Procent din
volumul total
de piese
obținute prin
turnare [%]
70 %

Temperatura de
topire [°C]

Turnabilitate

≅ 1300 °C

E

Aliaje de Al

15 %

660 °C (Al pur)

E

Oțel

10 %

≅ 1500 °C

M

Aliaje de Cu

2%

1084 °C (Cu pur)

M→B

Aliaje de Zn

1%

420 °C (Zn pur)

E

Tipuri de aliaje

•
•

fontă cenușie
fontă maleabilă

Al + Si, Cu, Mg, Zn, Ni
• Al – Cu
• Al – Si
• Al – Mg
• Al – Zn - Mg
oțeluri aliate cu Mn, Si, Pb, Cu, Cr, Ni
• oțeluri rezistente la abraziune
(austenitice manganoase)
• oțeluri rezistente la coroziune
• oțeluri rezistente la temperaturi
scăzute
• oțeluri rezistente la temperaturi
ridicate
• Cu – Zn
• Cu – Sn – Pb
• Cu – Al
• Zn – Al - Cu

E – excelentă, B – bună, M – medie

Aplicații

blocuri motoare, discuri de
ambreiaj, batiuri de mașini unelte,
carcase, cilindri de laminare, țevi și
fitinguri, carcase de pompe, roți
pentru vagoane de cale ferată
pistoane, carcase, componente ale
compresoarelor, transmisiilor
mecanice, pompelor, componente
în industria auto
arbori cotiți, axe cu came, roți
dințate, rezervoare pentru gaze
lichefiate, corpuri de pompă,
componente ale turbinelor cu gaz,
țevi

lagăre, perii colectoare, fitinguri,
elice de lucru în mediu marin,
elemente ornamentale
corpuri de pompe, fitinguri,
mânere, grile radiator, jucării
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3.2. TURNAREA ÎN FORME TEMPORARE (SAND CASTING)
În figura 3.2. se prezintă o formă de turnare temporară. Pentru realizarea unei asemenea
forme, în atelierul de formare al turnătoriilor, este nevoie de un ansamblu de scule și
dispozitive care să ajute muncitorul formator să o execute (plăci de formare, rame de
formare, scule de tip: bătător, sită, vergea, picou, lanțetă, troilă, es, crosetă, sită, pensulă,
etc.).
Amestecul de formare este esențial. Înainte de introducerea lui în formă acesta trebuie
preparat corespunzător.
Pentru realizarea cavității (golului) din formă, acolo unde va ajunge aliajul metalic topit și
se va forma piesa turnată, este necesar să existe modele de turnare. Aceste modele sunt:
modelul piesei (executat, de regulă, din mai multe bucăți), modelul pâlniei de turnare,
modelul răsuflătorului. Modele de extrag din formă înainte de turnare.
În cazul pieselor turnate care urmează să aibă goluri, cavități, în zonele respective trebuie
blocată pătrunderea, în timpul turnării, a aliajului metalic topit. Pentru aceasta, în zonele
respective se montează în formă elemente numite miezuri. Acestea sunt executate din
amestec special de formare, numit amestec de miez, și rămân în formă în timpul turnării.
canal de
aerisire

răsuflător

pâlnie de turnare

maselotă
semiformă
superioară

ramă de formare
amestec de formare

miez

semiformă
inferioară

picior de
turnare

plan de separație
amestec de formare

cavitatea
formei

canal de
alimentare

Fig. 3.2. Elementele unei forme de turnare
executată din amestec de formare (a).
Turnarea în forme temporare (b)
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Etapele tehnologice necesare pentru realizarea pieselor prin turnare în forme temporare
sunt ilustrate în figura 3.3. Amestecul de formare utilizat pentru obținerea formelor se
prepară după rețete specifice. Deasemenea, trebuie pregătite modelele și miezurile
necesare. Odată aceste elemente rezolvate, se poate trece la executarea formelor de
turnare, conform procedeului tehnologic ales. Materialul metalic ce urmează să fie turnat
în formele de turnare trebuie elaborat în cuptoare de topire. Când are compoziția și
temperatura necesare turnării, se preia de la cuptor în oala de turnare și e transportat la
formele de turnare unde are loc turnarea propriu-zisă. După solidificarea materialului în
interiorul cavității formei, piesa turnată se va extrage din formă prin distrugerea acesteia,
proces ce poartă numele de dezbatere, urmând apoi să fie supusă unor procedee de
curățare.
A. Prepararea
amestecului de
formare

B. Confecționarea
modelelor și a
cutiilor de miez

C. Realizarea
formelor de
turnare
E. Turnarea
propriu-zisă
D. Elaborarea
aliajului metalic
topit

F. Dezbaterea și
curățirea
pieselor turnate

Fig. 3.3. Etapele tehnologice ale turnării în forme temporare

A. Prepararea amestecului de formare.
Materialele folosite la prepararea amestecurilor pentru executarea formelor şi a miezurilor
constituie materiale de formare. Un amestec de formare se compune din:
•

materiale de bază;

•

lianţi;

•

materiale de adaos.

Materialele de bază reprezintă constituenţii principali ai amestecurilor de formare. Din
această categorie fac parte nisipurile de turnatorie. Acestea sunt:
•

nisipuri naturale: nisipul de cuarţ, nisipul de zirconiu, nisipul de olivină, nisipul de
cromit;

•

nisipuri sintetice: nisipul de cromomagnezit granulat şi nisipul de şamotă granulată.

Cele mai folosite sunt nisipurile cuarţoase, pe bază de SiO2.
Lianţii sunt materiale care au rolul de a lega granulele de nisip între ele şi de a îmbunătăţi
proprietăţile fizico-mecanice ale amestecurilor. Ei conferă rezistenţă mecanică
amestecurilor de formare în stare crudă şi pot fi:
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•

lianţi anorganici naturali: argila şi bentonita;

•

lianţi anorganici sintetici: cimentul, silicatul de sodiu, ipsosul;

•

lianţi organici sintetici: care, după comportarea faţă de apă, pot fi:
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 hidrofobi: uleiuri vegetale, colofoniu, smoală;
 hidrofili: dextrina, melasa, leşia sulfitică, răşini sintetice.
Materialele de adaos îmbunătățesc proprietăţile amestecurilor de formare. Sunt materiale
care se adaugă cu scopul de a se evita aderenţa dintre amestecul de formare şi aliajul din
care se toarnă piesa sau de a îmbunătăţi unele proprietăţi importante necesare pentru
obţinerea unor piese de calitate. Materialele de adaos sunt:
•

materiale antiaderente, împiedică lipirea amestecului de formare de pereţii piesei
turnate ca urmare a formării, prin ardere, a unui film de gaze la suprafaţa de contact
dintre piesă şi formă; asemenea materiale sunt: grafitul de turnătorie, praful de
cărbune, praful de cocs, negrul de fum, făina de cuarţ , talcul măcinat;

•

materiale pentru mărirea compresibilităţii, permeabilităţii şi a gradului de
dezbatere: rumeguşul de lemn, pleava, cocsul, covalitul.

Amestecurile pentru forme sunt amestecurile folosite pentru executarea formelor, care la
rândul lor pot fi:
•

amestec de model, este amestecul utilizat pentru executarea părţii din formă care
este în contact cu modelul;

•

amestec de umplere, este amestecul utilizat la completarea formei după îndesarea
amestecului de model;

•

amestec unice, amestec utilizat în acelaşi timp şi ca amestec de model şi ca amestec
de umplere;

•

amestec folosit, este amestecul provenit de la dezbaterea formelor în care s-a
turnat.

Amestecurile pentru miezuri sunt amestecurile folosite pentru confecţionarea miezurilor.
Ele trebuie să aibă proprietăţi superioare, deoarece în timpul turnării miezurile sunt
înconjurate din toate părţile de materialul topit.
Obţinerea unor piese turnate de calitate depinde de proprietăţile fizico-chimice ale
materialelor folosite la prepararea amestecurilor de formare. Cele mai importante
proprietati ale acestora sunt:
•

rezistenţa mecanică, adică proprietatea nisipurilor şi a amestecurilor de formare de
a rezista la solicitările mecanice de compresiune, forfecare, tracţiune, încovoiere
care apar în timpul transportului şi manipulării formelor şi miezurilor, cât şi în timpul
turnării; ea depinde de conţinutul de componentă levigabilă, de conţinutul de apă,
gradul de îndesare şi de forma şi mărimea grăunţilor de nisip;

•

permeabilitatea este proprietatea nisipurilor şi a amestecurilor de formare de a
permite gazelor formate în timpul turnării să treacă prin spaţiile libere dintre
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granule; permeabilitatea depinde de conţinutul de componentă levigabilă,
conţinutul de apă, gradul de îndesare şi forma şi mărimea grăunţilor;
•

refractaritatea este proprietatea nisipurilor şi a amestecurilor de formare de a
rezista la temperatura de turnare a metalelor sau aliajelor fără a se înmuia şi a
reacţiona chimic cu acestea sau cu oxizii lor; depinde de compoziţia chimică şi
mineralogică a nisipurilor sau a amestecurilor şi de granulaţie;

•

plasticitatea este proprietatea nisipurilor şi a amestecurilor de formare de a
reproduce şi menţine configuraţia modelului şi a cutiei de miez; plasticitatea
depinde de cantitatea şi tipul liantului, de mărimea granulelor de nisip, de
conţinutul de apă şi de gradul de îndesare;

•

durabilitatea este proprietatea nisipurilor şi a amestecurilor de formare de a rezista
la turnări repetate, fără a își diminua proprietăţile; durabilitatea depinde de
granulaţie şi de compoziţia chimică şi mineralogică.

Amestecurile de formare se prepară din materialele componente, după diferite reţete.
Atât materialele noi, cât şi amestecul folosit, care reprezintă aprox. 75% din componenţa
amestecurilor de formare, trebuie să fie pregătite în prealabil, printr-o serie de operaţii de
pregătire adecvate, cum sunt: uscarea, sfărâmarea şi cernerea.
Uscarea este operaţia prin care apa din materialele de formare se îndepărtează în scopul
de a asigura o amestecare bună a componenţilor în stare uscată şi a introducerii ulterioare
a unei cantităţi precise de apă, conform rețetei de preparare. Pentru uscare se folosesc
cuptoare speciale, care pot fi de diferite tipuri: uscătoare tubulare orizontale, uscătoare
verticale rotative, uscătoare în strat fluidizat.
Sfărâmarea se aplică materialelor uscate sub formă de bulgări pentru a ajunge la
granulaţia necesară. Pentru sfărâmare se folosesc următoarele tipuri de utilaje:
sfărâmătoare de bulgări, concasoare cu fălci, cilindri de sfărâmare, granulatoare giratorii,
mori cu ciocane, mori cu bile, mori cu role, mori vibratoare, etc.
Cernerea este operaţia care se efectuează în scopul separării materialului mărunt de cel în
formă de bulgări şi se poate realiza cu diferite utilaje: site oscilante, site rotative şi site
vibratoare.
Amestecurile de formare rezultate din dezbaterea formelor, sunt recirculate în proporţie
de 90...95%. Deoarece ele conţin bulgări, bucăţi de miezuri, diverse resturi metalice (cuie,
bavuri, armături, stropi, etc.), pentru evitarea accidentării muncitorilor, a avarierii utilajelor
şi a rebutării pieselor turnate, în final ele se purifică prin eliminarea resturilor metalice pe
cale magnetică, folosindu-se în acest scop diverse tipuri de separatoare.
Turnătoriile mijlocii şi mari, în care procesul de producţie este organizat în flux, sunt dotate
cu staţii de preparare a amestecurilor de formare şi de miez.
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B. Confecționarea modelelor și cutiilor de miez
Totalitatea elementelor care contribuie la realizarea cavităţii din interiorul formei de
turnare în care se va turna piesa care se doreşte, se numeşte garnitură de model. O
garnitură de model poate fi formată din modelul piesei turnate, modelul reţelei de turnare,
modelul maselotei, cutii de miez, plăci-model (plăci pe care sunt fixate modelele), etc. În
cazul pieselor de configuraţie simplă, garnitura de model este constituită numai din model,
el reprezentând un element aproape identic, ca formă şi dimensiuni, cu piesa care urmează
să fie obţinută prin turnare.
Materialul din care se execută garniturile de model se alege în funcţie de numărul
pieselor turnate, de dimensiunile piesei, de precizia dimensiunilor şi de rugozitatea cerută
suprafeţelor piesei turnate
Lemnul este materialul cel mai des folosit pentru executarea modelelor, datorită
densităţii mici, posibilităţilor de prelucrare uşoară şi preţului de cost redus. Prezintă
dezavantajul că se deformează în timpul uscării, absoarbe cu uşurinţă apa, fiind un
material higroscopic, şi are o rezistenţa relativ mică. Principalele specii lemnoase
folosite pentru confecţionarea modelelor şi cutiilor de miez sunt: pinul, aninul,
molidul, teiul, mesteacănul, fagul, stejarul, carpenul, arţarul, frasinul, părul, etc.
Materialele metalice se folosesc pentru executarea garniturilor de model destinate
producţiei de serie şi de masă, deoarece au o durabilitate mare, asigură o precizie
dimensională mai mare şi suprafeţe foarte netede, dar au cost de preţ mai ridicat.
Ca urmare a faptului că au o densitate redusă şi se prelucrează cu uşurinţă, aliajele
de aluminiu (Al - Cu, Al - Si), se preferă fontei, bronzului, alamei, sau aliajelor
metalice albe (Sn - Pb - Sb ).
Materialele plastice sunt materiale care se utilizează ca urmare a faptului că au o
densitate mică, durabilitate bună, asigură o mare precizie dimensională şi o bună
rugozitate a suprafeţei pieselor turnate, au un preţ de cost mult mai scăzut decât
materialele metalice. Cele mai utilizate sunt materialele din grupa răşinilor
epoxidice şi polistirenul (care se utilizează pentru confecţionarea modelelor care nu
se mai extrag din formă, metoda fiind cunoscută sub denumirea de turnare în forme
pline).
Ipsosul şi cimentul se folosesc pentru confecţionarea modelelor simple destinate
producţiei de serie mică.
Materialele uşor fuzibile se folosesc în cazul pieselor mici şi mijlocii, de precizie
foarte mare, pentru producţia de serie mare. Se pot folosi diverse compoziţii, însă
cea mai utilizată este cea cu 50% parafină şi 50% stearină.
La proiectarea garniturilor de model se stabilesc următoarele:
•

procedeul de formare, acesta fiind determinat de tipul producţiei, și anume va fi o
formare manuală pentru producţia de unicate/serie mică sau o formare mecanizată
pentru producţia de serie;
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•

poziţia de turnare; aceasta se stabileşte în funcţie de complexitatea şi configuraţia
piesei, astfel încât să asigure uşurinţă în lucru la formare, obţinerea unor piese fără
defecte, stabilitatea cât mai mare a miezurilor în timpul turnării;

•

suprafaţa de separaţie, adică suprafaţa după care se secţionează modelul sau cutia
de miez; se determină astfel încât extragerea modelului din formă şi a miezului din
cutia de miez să se facă cât mai uşor, planul de secţionare să fie pe cât posibil de
formă plană, modelul să fie extras fără să fie secţionat, astfel încât cavitatea de
turnare să se realizeze într-o singură semiformă, suprafeţele care se prelucrează să
fie situate în partea de jos sau lateral, numărul de miezuri să fie cât mai mic, ele
având o poziţie cât mai stabilă în formă;

•

înclinări şi racordări constructive, prin aceasta se înţeleg pantele cu care se prevăd
pereţii verticali, respectiv rotunjirile unghiulare între doi pereţi ai piesei turnate, în
scopul extragerii cu uşurinţă a modelului din formă şi a prevenirii defectelor de
turnare; valoarea înclinărilor variază între 0,5...3°, fiind mai mare în cazul formării
manuale cu model din lemn şi mai mici în cazul formării mecanizate;

•

adaosul de prelucrare, reprezintă surplusul dimensional prevăzut pe suprafeţele
care se prelucrează prin aşchiere; mărimea sa depinde de natura aliajului din care se
toarnă piesa, de poziţia suprafeţei în formă, de metoda de formare, dimensiunile şi
complexitatea piesei, clasa de precizie a piesei turnate;

•

adaosurile tehnologice, sunt adaosuri de material prevăzute pe suprafeţele pieselor
turnate în diferite scopuri tehnologice;

•

adaosul de contracţie, reprezintă surplusurile dimensionale prevăzute pe suprafaţa
modelului cu scopul de a compensa contracţia piesei turnate în timpul solidificării;
valorile adaosurilor de contracţie liniară sunt în funcţie de natura aliajului care se
toarnă, având următoarele valori medii:
 1% pentru fonta cenuşie şi aliajele aluminiu-siliciu (siluminuri);
 1,25% pentru bronz cu staniu, aliaje de magneziu, aliaje aluminiucupru;
 1,5% pentru fontă maleabilă, bronz cu aluminiu, aliaje de zinc;
 1,75% pentru alame;
 2% pentru oţeluri carbon.
În funcţie de adaosul de contracţie, dimensiunile modelului se determină cu relaţia:
dm = dp x (1 ± c/100 )
unde:
dm - dimensiunea modelului [mm];
dp - dimensiunea piesei pe desen [mm];
c - valoarea contracţiei liniare [%].

Tehnologia materialelor I

65

Pentru dimensiuni exterioare, semnul din relația de mai sus este +, iar pentru
dimensiuni interioare, semnul luat în calcul este -.
În ateliere de modelărie, pentru o mai mare operativitate, se folosesc metre
de contracţie, care au dimensiuni mărite faţă de metrul normal cu valoarea
contracţiei liniare (de la 1 la 2,5%, din 0,25 în 0,25%).
•

dimensionarea şi amplasarea corectă a reţelei de turnare, astfel încât să asigure
umplerea cavităţii formei cu materialul care se toarnă şi să împiedice pătrunderea
zgurei în piesă.

Una din principalele condiţii ale obţinerii unor piese turnate de calitate o constituie
construirea unei reţele corecte de turnare. Prin reţea de turnare se înţelege ansamblul de
elemente destinate introducerii metalului sau aliajului lichid în cavitatea formei. Ea trebuie
să asigure pătrunderea metalului lichid şi umplerea liniştită a cavităţii formei, reţinerea
incluziunilor nemetalice, solidificarea simultană sau dirijată a piesei turnate, cât şi
desprinderea ei uşoară. Elementele reţelei de turnare sunt (fig. 3.4):
•

pâlnia de turnare, care permite fixarea şi menţinerea debitului de turnare, reduce la
minimum turbionările şi reţine zgura căzută împreună cu materialul lichid;

•

piciorul de turnare, canalul vertical care face legătura dintre pâlnia de turnare şi
alte elemente ale reţelei de turnare;

•

canale de distribuţie sau colectoare de zgură (în cazul fontelor), leagă piciorul
pâlniei de turnare cu alimentatoarele;

•

alimentatoarele, canale care asigură distribuirea aliajului lichid la locurile de
alimentare a piesei, aşa numitele locuri de atac ale piesei.

după [Mois80]

Fig. 3.4. Elementele unei rețele de turnare
1 – pâlnie de turnare, 2 – picior de turnare, 3 – canal de distribuție, 4 – alimentatoare,
5 – răsuflătoare, 6 – piesa turnată
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În funcţie de forma și dimensiunile piesei şi de natura aliajului care se toarnă, introducerea
materialului lichid în cavitatea formei se poate face prin mai multe tipuri de reţele de
turnare (fig. 3.5):
•

reţea de turnare directă, de sus, este cea mai simplă şi se aplică pieselor mici de
înălţime mică;

•

reţea de turnare în sifon, se aplică pieselor de mărime medie, asigurând o umplere
liniştită;

•

reţea de turnare combinată, cu alimentatoare etajate sau în fantă; se aplică pieselor
cu înălţime mare în raport cu greutatea.

după [Mois80]

Fig. 3.5. Tipuri de rețele de turnare: a – turnare directă, b – turnare în sifon, c –
turnare combinată cu alimentatoare etajate, d - turnare combinată cu
alimentatoare în fantă;
1 – pâlnie de turnare, 2 – picior de turnare, 3 – alimentatoare, 4 – piese turnate, 5 –
răsuflătoare.

Prin solidificare metalele şi aliajele lichide îşi reduc volumul, fapt ce face ca în zonele de
solidificare târzie să apară un gol care poartă numele de retasură.
Pentru evitarea apariţiei retasurilor, în practică se utilizează două metode: solidificarea
dirijată şi solidificarea simultană. Solidificarea dirijată constă în alimentarea succesivă a
porţiunilor subţiri de către cele mai groase şi a acestora de către maselote. Maselota este
un adaos tehnologic, care serveşte ca rezervă de metal la alimentarea piesei în timpul
solidificării (vezi fig. 3.2.a), pentru a se evita formarea retasurilor în piese. Solidificarea
simultană se realizează prin modificarea constructivă a piesei sau utilizarea în nodurile
termice a unor corpuri metalice, care poartă numele de răcitoare.
C. Realizarea formelor de turnare
În continuare vom prezenta cele mai utilizate procedee de realizare a formelor de turnare
din amestec de formare, și anume:
1. formarea manuală în două rame;

Tehnologia materialelor I

67

2. formarea mecanizată;
3. turnarea în forme coji obținute cu modele ușor fuzibile;
4. turnarea în forme coji obținute din amestec de formare conținând lianți
termoreactivi;
5. turnarea în forme din amestec de formare conținând lianți cu autoîntărire;
6. turnarea în forme din amestec de formare folosind model volatil (turnarea în forme
pline);
3.2.1. FORMAREA MANUALĂ ÎN DOUĂ RAME (MANUAL MOULDING)
Cea mai răspândită metodă de formare manuală în turnătorii este formarea în două rame.
Ea se aplică pieselor de diferite complexităţi, folosind un model de sine stătător sau fixat
pe o placă de fixare.
Fazele principale ale procesului tehnologic de formare în două rame sunt prezentate în
schema din fig. 3.6:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

se aşează semimodelul 2 pe placa de formare 1 (a);
rama de formare 3 se așează peste placa de formare; modelul se presară cu pudră
de izolaţie (b);
cu ajutorul sitei 4 se depune amestec de model (c);
se adaugă amestec de umplere (d);
pentru realizarea unui grad uniform de îndesare, amestecul de umplere se adaugă
în straturi de 30...40 mm şi se îndeasă cu bătătorul 5 (e, f);
surplusul de amestec se înlătură prin radere cu rigla 6, care se sprijină pe rama de
formare (g);
cu ajutorul vergelei de oţel 7 se dau canale de aerisire, avându-se grijă să nu se
înţepe suprafaţa modelului (h);
semiforma, împreună cu placa de model, se rotesc cu 180°, se înlătură placa model,
se aşează rama superioară, modelul pâlniei de turnare, jumătatea superioară a
modelului, se presară pudră de izolaţie şi se repetă succesiunea operaţiilor de
obţinere a semiformei prezentate anterior (i);
după extragerea modelului pâlniei de turnare, semiforma superioară se ridică de pe
semiforma inferioară, se rabate cu 180° şi se aşează pe suprafaţa de lucru; se
execută canalele de alimentare şi, cu ajutorul unei pensule, se umezeşte în jurul
modelului; se fixează cârlige de extragere şi, prin aplicare de lovituri uşoare, de
demulare, date cu ajutorul ciocanului de lemn, se extrag modelele (j);
se execută, dacă este cazul, repararea cavităţii formei, se montează miezul (dacă e
cazul), se pudrează cu pudră refractară şi, folosindu-se tijele de ghidare, se
asamblează cele două semiforme (k);
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•

pentru a evita ridicarea, în timpul turnării, a semiformei superioare de către aliajul
lichid, forma se consolidează cu ajutorul clemelor, bridelor sau se încarcă cu greutăți
(l).

după [Mois80]

Fig. 3.6. Etapele procesului tehnologic al formării manuale în două rame;
1 - placa model; 2 - jumătate de model, 3 - semiforma inferioară; 4 - sită; 5 - bătător,
6 - riglă de radere, 7 – vergea.
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Prin formare manuală în rame se realizează formele de turnare pentru piese de dimensiuni
de la mici la mari, cu masă de la câteva sute de grame până la tone. Complexitatea
contructivă a acestor piese poate fi de la foarte redusă, până la complexitate medie (vezi
fig. 3.7). Toleranța dimensională a cotelor obținute pe piesele turnate prin acest procedeu
este, de regulă, mai mare de ± 0,5 mm. Rugozitatea Ra a suprafețelor pieselor turnate
astfel este de 50...100 µm, aceasta fiind o rugozitate mare, calitatea suprafețelor fiind
relativ scăzută. De aceea, pe suprafețele sensibile, urmează să fie efectuate operații
ulterioare de prelucrare prin așchiere. Grosimea minimă a pereților piesei turnate este de
6 mm. Pentru obținerea de piese cu pereți mai subțiri trebuie folosite alte procedee de
turnare.
În acest tip de forme se poate turna orice tip de material metalic, cu temperatură de topire
oricât de ridicată.
Tipul producției pentru care se indică această metodă de turnare este producția de unicate
și serie mică. În figura 3.8 se prezintă o imagine dintr-o turnătorie, prezentând turnarea
într-o formă din amestec de formare, formă de dimensiuni mari.

Fig. 3.7. Piese turnate în forme
din amestec de formare

Fig. 3.8. Turnarea aliajului
metalic topit într-o formă de
mari dimensiuni realizată în
două rame,
din amestec de formare
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3.2.2. FORMAREA MECANIZATĂ (MECHANICAL MOULDING)
Necesitatea creşterii volumului producţiei de piese turnate, îmbunătăţirea calităţii şi a
condiţiilor de muncă, reducerea efortului fizic, au dus la construirea diferitelor tipuri de
maşini de format. Metoda prezintă limite, deoarece nu se poate aplica pieselor mari sau
celor care se formează în mai multe rame și nu e rentabilă pentru o producţie de serie
mică.
Maşinile de format se clasifică în:
•

maşini de format prin presare;

•

maşini de format prin scuturare;

•

maşini de format prin scuturare-presare;

•

maşini de format prin aruncare centrifugală.

În cazul mașinilor de format prin presare, îndesarea amestecului de formare se realizează
prin aplicarea unei presiuni exterioare asupra amestecului de formare, cu scopul apropierii
granulelor unele de altele şi întrepătrunderii peliculelor de liant. În figura 3.9 se prezintă
schemele de principiu pentru presarea de sus în jos (fig. 3.9.a), presarea de jos în sus (fig.
3.9.b) şi presarea din două direcţii (fig. 3.9.c).

după [Mois80]

Fig. 3.9. Îndesarea amestecului de formare prin presare
a - presare superioară; b - presare inferioară; c - presare din ambele direcţii;
1 - şabotă; 2 - ramă de formare; 3 - ramă suplimentară de umplere; 4 - model fixat pe
placa-model; 5 - masa fixă; 6 - masă mobilă; 7 - traversă;
h - înălţimea ramei suplimentare de umplere; S - suprafaţa ramei; V - volumul
modelului, H - înălţimea ramei de formare;

Mașinile de format prin scuturare realizează îndesarea amestecului de formare sub
acţiunea forţelor inerţiale care apar în masa amestecului în momentul ciocnirii dintre masa
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de formare şi batiul mașinii de format. Indiferent de tipul maşinii, succesiunea operaţiilor
de formare este următoarea:
•

se aşează rama de formare pe placa de model;

•

se umple rama cu amestec de formare;

•

se execută îndesarea prin scuturare;

•

se execută o presare suplimentară a amestecului;

•

se realizează canalele de aerisire şi se extrag modelele pâlniei de turnare şi
răsuflătorilor din semiforma superioară;

•

se vibrează placa de model, pentru desprinderea acesteia de amestecul de formare.

În figura 3.10 se prezintă schema de funcționare a unei asemenea mașini, iar în figura 3.11
o imagine din timpul etapei de formare mecanizată realizată într-o turnătorie.
6
7
1

2

5

5
4
3

după [Mois80]

a.

3

b.

Fig. 3.10. Schema de funcţionare a maşinilor de format prin scuturare și imagine
cu o asemenea mașină
1 - masa maşinii; 2 - piston; 3 - orificiu de admisie a aerului comprimat în cilindru; 4 cilindru; 5 - orificiu de evacuare; 6 - ramă de formare; 7 - model

Fig. 3.11. Imagine din timpul

etapei de formare mecanizată
realizată într-o turnătorie
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În cazul mașinilor de format prin aruncare centrifugală, îndesarea amestecului de formare
se datorează energiei cinetice a pachetelor succesive de amestec pe care le aruncă o paletă
aflată în mişcare de rotaţie. Elementul principal de lucru îl constituie capul aruncător (fig.
3.12), a cărui paletă se roteşte cu o turaţie de peste 2000 rot/min, proiectând pachetele de
amestec de formare cu o viteză ce variază între 20...60 m/s. Procedeul prezintă avantaje
legate de: posibilitatea de îndesare a ramelor mari şi înalte, utilizate pentru turnarea
pieselor de dimensiuni mari, și productivitatea mare.

după [Mois80]

Fig. 3.12. Mașina de format prin aruncare centrifugală și imagine cu o asemenea
mașină din hala de formare
a - schema aruncătorului: 1 - carcasă metalică, 2 - ax; 3 - paletă; 4 - bandă
transportoare; 5 - semimodel; 6 – ramă de formare;
b - maşină de format prin aruncare centrifugală: 1 - pâlnie; 2 - benzi transportoare;
3 - braţul şi axul de antrenare; 4 - motor electric; 5 - cap aruncător;
6 - jet de amestec de formare; 7 - ramă de formare.

3.2.3. TURNAREA ÎN FORME COJI OBȚINUTE CU MODELE UȘOR FUZIBILE (INVESTMENT
CASTING, LOST WAX CASTING)
Deoarece după solidificarea şi răcirea aliajului pentru extragerea piesei turnate formele
coji se distrug, se consideră că ele fac parte din categoria formelor temporare.
Având în vedere că piesele turnate în astfel de forme au o precizie dimensională mult mai
mare decât cele turnate în forme temporare clasice, cavitatea realizată în amestecul întărit
nesuferind schimbări dimensionale la extragerea modelului din formă, ele se mai numesc şi
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forme pentru turnare de precizie. Astfel, se pot realiza piese complicate, chiar cu filet, care
merg direct la montaj.
Deşi procedeele de formare şi turnare de precizie necesită materiale de formare mai
scumpe şi mai multă manoperă decât formarea manuală în rame, totuşi ele sunt mai
economice, ca urmare a reducerii operațiilor de prelucrare ulterioară pe maşinile unelte,
cât şi a unui consum redus de metal. Turnarea de precizie este cu atât mai rentabilă cu cât
piesele sunt mai complexe şi preţul de cost al aliajului din care se toarnă mai ridicat.
Turnarea în forme coji obținute cu modele ușor fuzibile prezintă, în plus, avantajul că
piesele turnate nu au bavuri şi nici alte defecte specifice suprafeţei de separaţie.
În forme coji obținute cu modelele uşor fuzibile se pot turna piese foarte precise din aliaje
greu fuzibile, greu prelucrabile prin aşchiere şi de complexitate atât de mare încât se pot
fabrica extrem de dificil prin alte metode de turnare, sau prin prelucrare prin așchiere.
Procesul tehnologic de fabricaţie al pieselor turnate în forme coji obţinute cu modele uşor
fuzibile se realizează în următoarele etape, ilustrate în figura 3.13:
1. confecţionarea din diferite materiale (oţel, bronz, alamă, aliaj de aluminiu) a
matriţei pentru turnarea modelelor ușor fuzibile;
2. executarea modelului uşor fuzibil (din ceară, stearină, parafină, cerezină, etc.) prin
injectarea lui în stare lichidă sau păstoasă în matriţă;
3. asamblarea modelelor ușor fuzibile în ciorchine, prin lipire pe modelul pâlniei de
turnare, executat tot din material ușor fuzibil;
4. confecționarea formei-coajă prin depunerea pe ciorchine a 6...10 straturi ceramice,
în funcţie de mărimea pieselor care se toarnă; fiecare strat este realizat prin:
•

scufundarea ciorchinelui cu modele în vopsea refractară, urmată de

•

depunerea de material refractar (nisip de cuarţ, nisip de zirconiu, praf de
magnezită, etc.), utilizându-se utilaje speciale care realizează căderea
nisipului în ploaie peste ciorchinele acoperit cu vopsea refractară sau nisipul
e suflat de la partea inferioară a utilajului, formând un pat fluidizat;

după depunerea fiecărui strat, formele se usucă în uscătoare, timp de 2...3 ore;
primele straturi se realizează cu nisip de granulație extrem de fină, acesta dând și
rugozitatea pieselor ce se toarnă; straturile exterioare se realizează cu nisip de
granulație din ce în ce mai mare, aceste straturi nefiind în contact cu aliajul ce va fi
introdus în formă, ele având rol de rigidizare a formei coajă;
5. îndepărtarea modelelor uşor fuzibile din forma coajă; aceasta se poate realiza prin:
•

cufundarea în apă fierbinte la circa 85°C;

•

încălzire în autoclave cu aburi la o temperatură a aburului de circa 125°C;

•

încălzire în curent de aer cald la circa 175 ... 225°C.

6. uscarea finală a formei coajă pentru îndepărtarea apei din crustă; procesul se
desfășoară în cuptor tunel, la 225°C timp de aprox. 12 ore;
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7. împachetarea formei coajă în nisip pentru calcinare și calcinarea formei coajă în
cuptoare tunel la 925°C timp de aprox. 6 ore, pentru arderea materialelor organice
rămase după îndepărtarea modelelor ușor fuzibile şi pentru terminarea procesului
de întărire chimică a formei coajă;
8. turnarea metalului în forma caldă, imediat după scoaterea ei din cuptorul de
calcinare;
9. dezbaterea formelor şi curăţirea pieselor turnate.
matriță

injectarea modelelor din
ceară

modelul pâlniei
de turnare

extragerea din matriță a
modelelor din ceară

realizarea formei coajă prin depunerea de straturi succesive:
2. acoperirea ciorchinelui cu
1. acoperirea ciorchinelui cu
nisip refractar
vopsea refractară

evacuarea modelelor ușor
fuzibile din forma coajă

turnarea metalului topit în
forma coajă

lipirea modelelor sub
formă de ciorchine

formă coajă

distrugerea formei
coajă și eliberarea
ciorchinelui cu
piese turnate

piesă
turnată, după
desprinderea
de pe
ciorchine și
curățire

Fig. 3.13. Etapele tehnologice ale procedeului de turnare în forme coajă
obținute cu modele ușor fuzibile
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În figura 3.14 se prezintă imagini cu: piese de precizie înaltă, turnate în forme coji obținute
cu modele ușor fuzibile, forme coajă și un ciorchine cu modele ușor fuzibile.

Fig. 3.14. Piese de precizie turnate în forme coji obținute cu modele ușor fuzibile,
forme cojî și ciorchine cu modele ușor fuzibile

3.2.4. TURNAREA ÎN FORME COJI OBȚINUTE DIN AMESTEC DE FORMARE CONȚINÂND
LIANȚI TERMOREACTIVI (SHELL MOULD CASTING)
Acest procedeu de turnare se aplică acelor piese la care se cere o productivitate mare, un
preţ de cost redus şi o precizie ceva mai scăzută. În acest caz, rolul cel mai important îl
îndeplineşte liantul termoreactiv existent în compoziția amestecului de formare. Acesta
trebuie să asigure o rezistenţă suficient de ridicată pentru ca forma coajă să nu se distrugă
la solicitările produse de materialul lichid în timpul turnării şi solidificării. Procedeul poartă
și numele de procedeul Croning.
În acest caz procesul tehnologic constă în următoarele etape, ilustrate în figura 3.15:
1. prepararea amestecului de formare din nisip cuarţos, liant termoreactiv (novolac),
accelerator de întărire (urotropina) şi diverse materiale de adaos pentru a uşura
extragerea formei coajă de pe model (emulsii şi vaseline pe bază de ulei siliconic);
2. executarea formelor coji prin încălzirea plăcii model la circa 250 ... 300°C (1), după care
placa model se aduce în contact cu nisipul din interiorul unui rezervor ce se basculează
deasupra plăcii model (2,3); după 30 ... 60 de secunde, timp necesar pentru pentru a se
topi liantul şi a suferi transformările structurale de polimerizare tridimensională, se
obține o coajă, adică un strat peliculizat cu o grosime de aprox. 1 cm (4); forma coajă
rămâne pe placa model după bascularea rezervorului cu nisip în pozișia inițială (5);
3. introducerea formei coajă, impreună cu placa model, într-un cuptor separat la
temperatura de 300 ÷ 350°C pentru terminarea polimerizării;
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4. extragerea formei coajă cu ajutorul împingătoarelor şi asamblarea lor (două câte două
forme conjugate) prin ghidare intrând-ieşind şi solidarizare cu şuruburi, elemente
elastice sau lipire (6, 7, 8);

după [Mois80]

Fig. 3.15. Fazele procesului tehnologic de obţinere al formelor-coji obţinute cu
amestec de formare conținând lianţi termoreactivi.
1 - cuptor; 2 - rezervor basculant; 3 - placă model; 4 - amestec; 5 - semiformă-coajă; 6 extragere; 7 - calibrare; 8 - asamblarea formelor-coji; 9 - forme-coji împachetate.

5. împachetarea formelor coji asamblate, în cutii metalice cu nisip uscat sau alice de
fontă, cu scopul de a consolida forma coajă (9);
6. turnarea aliajului în forma-coajă sub hote cu exhaustor care să absoarbă gazele care se
degajă;
7. dezbaterea formelor şi curăţirea pieselor turnate, operaţii care se realizează cu multă
uşurinţă.
În figura 3.16 se prezintă o imagine cu o formă coajă obținută prin acest procedeu și piesa
turnată care rezultă prin turnarea în această formă.

Fig. 3.16. Formă coajă
și piesă turnată
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3.2.5. TURNAREA ÎN FORME DIN AMESTEC DE FORMARE CONȚINÂND LIANȚI CU
AUTOÎNTĂRIRE
Perfecţionarea proceselor tehnologice de confecţionare al formelor cu ipsos, cu ciment, cu
silicat de sodiu, răşini sintetice şi alţi lianţi care se întăresc pe cale chimică, aşa numiţii
lianţi cu autoîntărire, a creat condiţiile ca îndesarea amestecului de formare să nu mai fie
necesară sau să se reducă la o simplă vibrare. Ca urmare a gradului de îndesare mai mic, în
condiţiile în care rezistenţa mecanică se realizează pe seama întăririi chimice, formele cu
lianţi cu autoîntărire au o permeabilitate mai ridicată decât cele cu lianţi clasici. Timpul
lung de întărire al liantului, le face însă inaplicabile la turnarea pieselor în serie mare.
Un procedeu care face parte din această gamă este turnarea în forme cu amestec de
formare conținând silicat de sodiu, forme ce vor fi întărite prin insuflarea de bioxid de
carbon (CO2). Acest procedeu prezintă avantaje:
- nu necesită uscare, ceea ce scurtează ciclul de fabricaţie şi reduce cheltuielile de
investiţii;
- nu mai sunt necesare rame de formare;
- se obţin piese cu precizie dimensională mare, modelul extrăgându-se după
întărirea liantului;
- preţul de cost al liantului (silicat de sodiu) este mic în comparaţie cu alţi lianţi;
Prezintă însă şi unele dezavantaje ca:
- refractaritate scăzută, ceea ce duce la aderenţe rezistente;
- dezbaterea greoaie a miezurilor şi formelor din cauza rezistenţei mari a
amestecului.
Procesul tehnologic de confecţionare al formelor şi miezurilor diferă de cel al confecţionării
formelor din amestecuri de formare clasice, prin faptul că se execută întărirea pe cale
chimică (fig. 3.17). prin insuflarea de bioxid de carbon, timp de 3...15 minute, la o presiune
de 1...3 at, prin găuri executate pe suprafața formei (fig. 3.17.a) sau prin canale executate
în placa model (fig. 3.17.b).

după [Mois80]

Fig. 3.17. Etapa de întărire din cadrul procesului tehnologic de executare a
formelor din amestec de formare conținând lianți cu autoîntărire
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3.2.6. TURNAREA ÎN FORME DIN AMESTEC DE FORMARE FOLOSIND MODEL VOLATIL
(TURNAREA ÎN FORME PLINE) (EXPENDABLE PATTERN CASTING, LOST FOAM CATING)
Este un procedeu de turnare în forme fără plan de separaţie, care se aplică în special
pieselor turnate individual. Ca urmare a faptului că modelul volatil nu se mai extrage din
formă, procesul tehnologic de formare prezintă unele particularităţi:
-

modelul volatil, se confecţionează din polistiren spongios prin prelucrare pe
maşini unelte sau prin injectare în matriţă;

-

forma se confecţionează din amestecuri cu o mare fluiditate şi permeabilitate
pentru a permite evacuarea gazelor rezultate din volatilizarea modelului;

-

alimentarea piesei de se face, de regulă, în sifon, pentru a permite evacuarea
gazelor provenite din volatilizarea polistirenului;

-

deoarece nu se poate face vopsirea formei, modelul se vopseşte cu o vopsea
refractară specială;

-

turnarea se face fără extragerea modelului din formă, modelele volatilizându-se
pe măsură ce aliajul umple forma (fig. 3.18).
metal topit

model din
polistiren

amestec de
formare

gaze
rezultate din
arderea
modelului

Fig. 3.18. Turnarea în forme pline

În figura 3.19 se prezintă, comparativ, formele de turnare folosite pentru turnarea aceleiași
piese, forme obținute prin formare manuală în două rame sau formare utilizând model ce
nu se mai extrage din formă. Figura 3.19 prezintă etapele succesive de realizare a unui
model de formă foarte complexă, realizat din 3 elemente separate, și piesa turnată în
forma plină confecționată cu acest model.
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după [Mois80]

Fig. 3.19. Obținerea aceleiași piese: turnată în forme obținute prin

formare manuală în două rame (a) sau turnată în forme pline (b)

Fig. 3.19. Etape de realizare a unui model complex din polistiren și piesa turnată:
polistiren, polistiren expandat sub forma celor trei elemente ce vor intra în componența
modelului, acoperirea elementelor modelului cu vopsea refractară și montare, piesa
turnată rezultată (prezentate în sens invers acelor de ceasornic: de la stânga jos, spre dreapta sus)
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D. Elaborarea aliajului metalic topit.
După executarea formelor de turnare, indiferent de procedeului tehnologic folosit pentru
realizarea acestora, materialul metalic ce urmează să fie turnat în formele de turnare
trebuie elaborat în cuptoare de topire (vezi schema din figura 3.3. care ilustrează etapele
tehnologice în cazul turnării în forme temporare).
Elaborarea aliajelor pentru turnătorie ridică o serie de probleme specifice:
•
să fie de compoziţii chimice bine precizate, în funcţie de cerinţele de utilizare;
•
să conţină puține impurităţi, incluziuni şi gaze;
•
să se producă în cantităţi corespunzătoare procesului de fabricaţie.
Oţelurile pentru turnatorie se obţin în acelaşi tip de agregate ca şi oţelurile primare, dar de
capacităţi mai mici. Pentru elaborarea fontelor cele mai folosite agregate sunt: cubiloul,
cuptorul rotativ cu flacără şi cuptorul cu inducţie.
Cuptorul electric cu inducţie fără miez de fier (de înaltă sau medie frecvenţă) este mult
folosit datorită economicităţii sale. Se compune dintr-un creuzet refractar, în care se
introduce încărcătura metalică, înconjurat de o bobină primară confecţionată din ţeavă de
cupru, răcită în interior cu apă (fig. 3.20.). Alimentarea inductorului se face cu un curent
alternativ de frecvenţă medie sau înaltă, care induce o tensiune, ce dă naştere curentului
turbionar şi care, datorită efectului caloric, va produce căldura necesară topirii încărcăturii.
Datorită acţiunii electrodinamice pe care o exercită curentul electric asupra băii metalice
din creuzet, se realizează o bună amestecare a acesteia, omogenizându-se compoziţia şi
temperatura. După atingerea compoziției chimice și a temperaturii corespunzătoare, aliajul
metalic se evacuează în oala de turnare, prin bascularea cuptorului.
creuzet
refractar
bobină
inductoare

încărcătură
metalică

Fig. 3.20. Topirea aliajelor metalice în cuptor electric cu inducție
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E. Turnarea propriu-zisă.
Materialul metalic ce urmează să fie turnat în formele de turnare, elaborat în cuptoare de
topire, având compoziția și temperatura necesare turnării, se preia de la cuptor în oala de
turnare și e transportat la formele de turnare unde are loc turnarea propriu-zisă.
Așa cum deja s-a arătat, prin turnare se înţelege introducerea aliajului lichid, elaborat în
cuptor, în cavitatea unei forme. La umplerea cavităţii formei, jetul de metal lichid intră în
contact atât cu materialul formei, cât şi cu aerul aflat în aceasta. Ca urmare, are loc un
schimb intens de căldură între metal şi formă şi între amândouă şi atmosferă. Această
interacţiune este influenţată de proprietăţile materialelor care se toarnă, a materialelor
din care este confecţionată forma, construcţia şi configuraţia piesei, cât şi de timpul cât
acţionează aceşti factori. De aceea, modul în care se execută turnarea este foarte
important pentru calitatea pieselor turnate.
Preluarea şi transportul aliajului lichid de la agregatul de topire, la forma care urmează să
fie umplută, se face cu ajutorul oalelor de turnare. Ele sunt executate din tablă cu grosime
de 2...10 mm, căptuşite cu mortar refractar sau cărămizi refractare, bine uscate şi încălzite
înainte de turnare la 275...375°C. În funcţie de capacitatea lor, se disting:
•

oale (linguri) pentru turnare cu capacitate de 10...20 kg, care se transportă şi se
manevrează de un singur om (fig. 3.21);

•

oale manuale cu capacitate de 50...80 kg, care sunt transportate şi manevrate de
doi oameni cu ajutorul unor furci de transport (fig. 3.22.a);

•

oale suspendate, al căror transport se face pe monoşine sau cu ajutorul macaralei,
iar manevrarea în vederea golirii se face manual (fig. 3.22.b).

Faţă de oalele de turnare pentru oţel la care evacuarea materialului lichid se face pe la
partea inferioară, la oalele pentru turnarea fontei, evacuarea acestuia se face pe la ciocul
oalei.

Fig. 3.21. Turnarea în forme folosind linguri de turnare
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a.

b.

Fig. 3.22. Turnarea în forme folosind:
oale manuale de turnare (a) sau oale suspendate (b)

Turnarea propriu-zisă a aliajului metalic în formele de turnare se face respectând o serie de
reguli:
•

temperatura de turnare se va respecta riguros, dat fiind că o temperatură scăzută
duce la obţinerea unor piese incomplete, iar o temperatură prea înaltă favorizează
apariţia retasurilor în pereţii groşi;

•

înainte de turnare se va curăţi cu atenţie zgura de pe suprafaţa oalei; în acest scop
unele oale se construiesc cu perete despărţitor;

•

ciocul oalei va fi ţinut la o distanţă minimă de pâlnia de turnare de aprox. 10...15
cm, pentru a se evita antrenarea aerului şi ruperea amestecului din formă;

•

în timpul turnării, muncitorii vor purta echipamentul de protecţie stabilit prin
normele de tehnica securităţii muncii (ochelari, bocanci, jambiere, şorţuri de
protecţie etc.).
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F. Dezbaterea și curățirea pieselor turnate.
Operaţia de extragere a pieselor turnate din forme, poartă numele de dezbatere. În cazul
când turnarea s-a făcut în forme temporare, piesele se separă din amestecul de formare.
Dezbaterea formelor nu se face imediat după turnare, ci după o anumită perioadă de timp
necesară solidificării şi răcirii pieselor. Temperatura de dezbatere este în funcţie de natura
aliajului care se toarnă, iar durata de menţinere depinde de masa, forma şi procedeul de
turnare prin care s-a obţinut piesa.
Ca regulă generală, piesele turnate din aliaje cu contracţie liniară mare, de exemplu oţel
carbon, se dezbat la scurt timp după solidificare, pentru a se preveni apariţia crăpăturilor
ca urmare a frânării contracţiei de către formă. Piesele turnate din aliaje cu contracţie
liniară mică, de exemplu fontă cenuşie, se dezbat la temperaturi de 700...400°C şi chiar mai
scăzute, pentru a se evita formarea unui strat cementitic dur şi fragil.
Dezbaterea formelor se poate executa manual sau mecanizat. Dezbaterea manuală se
aplică rar (numai în turnătoriile mici) şi constă în suspendarea formei de cârligul unei
macarale şi lovirea ei cu barosul, până are loc desprinderea amestecului de formare şi
căderea piesei. Dezbaterea mecanizată se realizează cu diferite utilaje ca: vibratoare
pneumatice, traverse vibratoare şi grătare de dezbatere (fig. 3.23). În ceea ce priveşte
dezbaterea miezurilor, de asemenea se poate face manual sau mecanizat (cu maşini
vibratoare sau hidraulice - cu jet de apă sub presiune). Deoarece dezbaterea formelor este
însoţită de degajări mari de praf, zgomot, trepidaţii şi căldură, în turnătorii se fac eforturi
susţinute pentru automatizarea operaţiei de dezbatere.

grătar de dezbatere

formă de turnare așezată
pe grătarul de dezbatere

bandă pentru preluarea
amestecului de formare și
transportul acestuia spre
atelierul de regenerare

Fig. 3.23. Dezbaterea mecanizată a pieselor turnate
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Piesele turnate extrase din forme sunt transportate în atelierul de curăţătorie unde sunt
supuse unor procese de îndepărtare a reţelei de turnare și de curățire a aderenţelor de
amestec de formare de pe suprafaţa lor.
Îndepărtarea reţelei de turnare şi a maselotelor se poate efectua în diferite moduri, ce
depind de natura aliajului care se toarnă şi de mărimea pieselor. La piesele mici, din fontă,
reţelele de turnare se îndepărtează prin lovire cu ciocanul. La piesele mari, din oţel sau din
aliaje neferoase, îndepărtarea reţelei de turnare se face prin tăiere cu fierăstrăul, la prese
sau prin tăiere cu flacără oxiacetilenică.
Curăţirea manuală a suprafeţei pieselor turnate se execută cu perii de oţel sau cu dălţi
pneumatice. Curăţirea mecanizată se poate realiza în diferite instalaţii, cele mai des
utilizate fiind tobele de curăţit și instalaţiile pneumatice de sablare.
Tobarea este o prelucrare de finisare prin care poate fi îmbunătăţită calitatea suprafeţelor
pieselor prin mişcările de alunecare sau ciocnire ale pieselor între ele sau cu anumite
materiale de prelucrare, în prezenţa unui lichid de lucru. În utilaje de tip tobe rotative
piesele sunt încărcate în toba de lucru, care poate fi cu ax orizontal sau înclinat (figura 3.24
a) împreună cu materialele de prelucrare (fig. 3.24.b) şi lichidul de lucru. Tobei i se imprimă
o mişcare de rotaţie în jurul axului său, iar piesele vor fi finisate ca urmare a ciocnirilor ce
se produc în interiorul spaţiului de lucru, combinate cu acţiunea chimică a lichidului de
lucru asupra suprafeţelor pieselor. Materialele de prelucrare sunt, de obicei, obiecte
contondente care au acţiune abrazivă. Forma şi dimensiunile lor trebuie să favorizeze
mişcarea continuă a amestecului din interiorul spaţiului de lucru şi să nu ducă la blocarea
acestor materiale de prelucrare în interiorul pieselor de prelucrat dacă acestea au forme
complexe. Se utilizează, de cele mai multe ori, materiale de prelucrare sintetice:
carborund, electrocorindon, sub formă de sfărâmături sau sinterizate în forme regulate de
tip triedri, tetraedri, conuri, sfere, cilindri. Volumul ocupat în toba de lucru de materialele
de prelucrare este de 3...8 ori mai mare decât cel ocupat de piesele de prelucrat. Lichidul
de lucru trebuie să aibă şi o uşoară acţiune chimică, aceasta favorizând productivitatea.

a.

b.

Fig. 3.24. Tobă de curățit rotativă (imagine din atelierul Tobare al SC Durkkopp Adler SRL)
și schema de principiu (a); materiale de prelucrare (b)
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Instalaţiile pneumatice de sablat realizează curăţirea suprafeţei pieselor turnate prin
proiectarea asupra acesteia, cu ajutorul aerului comprimat, a unui jet de alice sau de
granule de nisip. În figura 3.25.a se prezintă schema de principiu a procedeului, iar în figura
3.25.b imagini cu exteriorul și interiorul unei cabine de sablare. Jetul de abraziv e proiectat
asupra suprafeţei de prelucrat printr-o duză de diametru D , înclinată sub un unghi α, de la
distanţa A faţă de suprafaţa de prelucrat. Abrazivul utilizat poate fi: nisip, carborund,
electrocorindon, granule de oţel, fontă, bile de sticlă, nisip.

a.

b.

Fig. 3.25. Schema de principiu a curățirii prin sablare (a); cabină de sablat,
imagini din exterior și interior (b)

Pentru curăţirea eventualelor bavuri se aplică o ajustare, care se poate realiza cu diferite
dălţi pneumatice, polizoare (staţionare, pendulare sau portative) şi maşini de curăţat prin
electrocontact.
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3.3. TURNAREA ÎN FORME PERMANENTE
După cum s-a precizat în deschiderea capitolului, formele permanente se utilizează pentru
mii...sute de mii de turnări și poartă numele de matrițe sau cochile de turnare. Principalele
procedee de turnare în forme permanente sunt:
 turnarea gravitațională;
 turnarea sub presiune;
 turnarea centrifugală.
În tabelul 3.1 sunt prezintate indicațiile de utilizare ale acestor procedee.
3.3.1. TURNAREA GRAVITAȚIONALĂ ÎN FORME PERMANENTE (GRAVITY DIE CASTING)
Procedeul constă în turnarea aliajului metalic topit în forma metalică şi umplerea acesteia
sub acţiunea greutății aliajului (fig. 3.26). După solidificarea piesei turnate şi răcirea
parţială a acesteia, forma metalică se deschide, iar piesa se extrage.

Fig. 3.26. Turnarea gravitațională în forme metalice

Procedeul prezintă o serie de avantaje:
•
•
•
•
•

productivitate mărită;
precizie dimensională şi calitate superioară a suprafeței piesei turnate;
proprietăţi mecanice superioare ale piesei turnate;
economie de materiale se formare;
reducerea manoperei de formare

dar şi dezavantaje:
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lipsa compresibilităţii şi permeabilităţii formelor metalice;
nu pot fi turnate piese mari sau cu pereţi subţiri;
nu este rentabilă decât la producţie de serie mijlocie/mare, din cauza preţului de
cost ridicat al formei metalice.

Ca urmare, procedeul se aplică pentru turnarea pieselor din aliaje de aluminiu, cupru, zinc,
magneziu, staniu, plumb, cu o masă de la 50 grame până la aprox. 50 kg, având
complexitate constructivă medie, o grosime minimă a pereților piesei de max. 4,5 mm,
produse în serie mijlocie/mare. Toleranța dimensională a dimensiunilor piesei turnate este
mai mare de 0,4 mm, iar rugozitatea Ra a suprafețelor acesteia este peste 12,5.
Construcţia formelor metalice este determinată de forma şi mărimea piesei turnate, natura
aliajului care se toarnă, de gradul de mecanizare a procesului tehnologic, etc.
În figura 3.27. este prezentată schema de principiu a procedeul. Suprafața interioară a
cochilei metalice, în poziție deschisă, este curățită și lubrefiată (1), apoi matrița se închide,
folosind un sistem de acționare mecanic sau hidraulic; dacă piesa are și cavități atunci se
folosesc și miezuri ce se montează în cochilă (2); urmează etapa de turnare propriu-zisă (3).
După solidificare şi răcire parţială forma metalică se deschide și piesa se extrage cu ajutorul
unui sistem de aruncătoare (extractoare) aflat în construcția matriței.
semimatriță mobilă

semimatriță fixă

sistem de acționare
a semimatriței mobile

curățire/lubrefiere
matriță

etapa 1

cavitatea formei
miez

piesa turnată
etapa 2

etapa 3

Fig. 3.27. Etapele ciclului de lucru la turnarea gravitațională în forme metalice
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În figura 3.28. este prezentată aplicarea acestui procedeu la turnarea pistoanelor din
aluminiu, pistoane ce intră în construcția motoarelor cu ardere internă.

semimatriță mobilă
pâlnie de turnare
canal de
alimentare

aliaj metalic topit
lingură de turnare

miez

miez
cavitatea
formei

după turnare

după prelucrare

piesa turnată
miez
semimatriță fixă

Fig. 3.28. Turnarea gravitațională în forme metalice a pistoanelor din aluminiu

3.3.2. TURNAREA SUB PRESIUNE (PRESSURE DIE CASTING)
Procedeul turnării sub presiune reprezintă o variantă a turnării în forme permanente, care
constă în injectarea aliajului metalic lichid sub o presiune de 3...350 MPa, în cavitatea unei
forme metalice din oţel. Principiul procedeului și produse tipice obținute prin turnare sub
presiune sunt prezentate în fig. 3.29.
Ca avantaje ale procedeului se remarcă:
•
•

•
•
•
•

posibilitatea de a obţine piese cu pereţi subţiri şi configuraţie complicată;
realizarea unei precizii dimensionale ridicate şi a unei suprafeţe foarte bune a
pieselor turnate, ceea ce permite chiar eliminarea unei prelucrări prin aşchiere
ulterioare;
proprietăţi mecanice superioare;
excluderea folosirii amestecurilor de formare;
reducerea manoperei de formare;
realizarea unei productivităţi ridicate;

iar dezavantajele se referă la:
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aplicabilitate numai la aliaje neferoase cu punct de fuziune scăzut şi piese de
greutate mică şi mijlocie;
se utilizează numai la producţia de serie mare sau masă;
necesită forme complicate executate foarte precis și investiții mari în mașini de
turnat.
semicochilă fixă

aliaj
metalic
topit

semicochilă
mobilă

piston
cameră
de
presiune

canal de cavitatea matriței
alimentare

piese turnate sub presiune

Fig. 3.29. Schema de principiu a turnării sub presiune
și piese tipice obținute prin acest procedeu

Ca urmare, procedeul se aplică pentru turnarea pieselor din aliaje de aluminiu, cupru, zinc,
magneziu, staniu, plumb, cu o masă de la câteva grame până la aprox. 8 kg, având
complexitate constructivă mare, o grosime minimă a pereților piesei de max. 0,8 mm,
produse în serie mare/masă. Toleranța dimensională a dimensiunilor piesei turnate este
mai mare de 0,05 mm, iar rugozitatea Ra a suprafețelor acesteia este peste 6,3.
În funcție de presiunea la care se trimite materialul în matriță, se poate vorbi de:
•

turnare sub presiune la presiune scăzută, presiunea fiind de 3...7 MPa;

•

turnare sub presiune la presiune înaltă, presiunea fiind de 7...350 MPa.

3.3.2.1. Turnarea sub presiune la presiune scăzută (low pressure die casting)
În cazul acestui procedeu presiunea necesară trimiterii aliajului lichid din camera de
menținere în cavitatea matriței este dată de aerul comprimat sau de presiunea unui gaz
inert, de obicei argon, care acționează la suprafața metalului lichid. Principiul procedeului
și produse tipice obținute prin turnare sub presiune sunt prezentate în fig. 3.30. Presiunea
gazului aplicată pe suprafața liberă a metalului topit, menținut în această stare în cuptorul
de menținere, va face ca aliajul metalic lichid să urce prin tubul de alimentare în cavitatea
matriței închise. Se va menține presiunea până la solidificarea piesei în matriță. După
stoparea admisiei gazului de compresie, matrița se va deschide pentru evacuarea/
extragerea piesei turnate. Următorul ciclu de turnare va începe cu o curățire/lubrefiere a
matriței, închiderea ei, după care ciclul descris anterior se reia.
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element al sistemului de
extragere a piesei turnate

piese tipice turnate sub presiune scăzută
sistem de
închidere/deschidere
a matriței
matriță de turnare
(cochilă)
cameră de presiune

gaz sub presiune

aliaj metalic topit
tub de alimentare
cuptor (creuzet) de
menținere a aliajului în
stare topită

Fig. 3.30. Schema de principiu a turnării sub presiune la presiune scăzută
și piese tipice obținute prin acest procedeu

În figura 3.31. se prezintă una din cele mai utilizate aplicații ale acestui procedeu de
turnare, și anume turnarea jantelor din aliaje metalice ale automobilelor. Se observă forma
complexă a matriței de turnare, realizată din mai multe bucăți, implicând și miezuri,
deasemenea și mașina de turnat pe care se montează o asemenea matriță.

Fig. 3.31. Turnarea sub presiune scăzută a jantelor metalice, imagine și schemă a
matriței și imagine a mașinii de turnat
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3.3.2.2. Turnarea sub presiune la presiune înaltă (high pressure die casting)
În cazul acestui procedeu presiunea necesară trimiterii aliajului lichid din camera de
menținere în cavitatea matriței este dată de acțiunea unui piston (plunjer) care acționează
asupra metalului lichid, obligându-l să intre în cavitatea matriței de turnare. Procedeul
poate avea loc în două tipuri de mașini de turnat sub presiune:
•

mașini de turnat cu cameră caldă, caz în care cuptorul de menținere a aliajului
metalic în stare topită este în interiorul mașinii;

•

mașini de turnat cu cameră rece, caz în care cuptorul de menținere a aliajului
metalic în stare topită este în exteriorul mașinii.

Turnarea sub presiune pe mașini de turnat cu cameră caldă se aplică aliajelor neferoase
cu punct de topire sub 500°C, adică aliajelor de magneziu, zinc, staniu, plumb, și recurge la
presiuni de lucru între 7...35 MPa.
În figura 3.32. se prezintă schema unei mașini de turnat cu cameră caldă. Părțile principale
ale acesteia sunt: cuptorul de menținere, sistemul de injectare a metalului în matriță,
sistemul port matriță cu elementele necesare închiderii/menținerii închise/deschiderii
acesteia. Din cauza faptului că mașina conține în interiorul său cuptorul de menținere,
acesta fiind încălzit la temperaturi ridicate, se ridică probleme dificile legate de buna
funcționare și întreținerea în timp a acestui tip de mașini. De aceea se limitează utilizarea
lor la aliaje neferoase cu punct de topire relativ scăzut.
cavitatea matriței
(piesa turnată)
sistem de aplicare a
presiunii de turnare
aliaj metalic
topit

cuptor de
menținere

sistemul de
închidere/menținere/deschidere
matriță

Fig. 3.32. Mașina de turnat cu cameră caldă
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Etapele unui ciclu de turnare sunt ilustrate în figura 3.33. Matrița de turnare se închide, în
acest timp pistonul de lucru este în poziție ridicată în sistemul de alimentare, permitând
intrarea aliajului topit din creuzet în sistemul de alimentare, prin orificiul de alimentare
(etapa 1). În etapa următoare pistonul coboară, obligând aliajul metalic să intre, prin duza
de injectare, în pâlnia de turnare, canalele de alimentare și apoi în cavitatea matriței de
turnare. Pistonul rămâne în poziția coborâtă, aplicând în continuare presiunea, până la
solidificarea piesei turnate în interiorul matriței (etapa 2). Ulterior pistonul se ridică,
matrița se deschide și piesa/piesele turnate sunt extrase cu ajutorul unui sistem special de
extractoare din construcția matriței. După curățirea/lubrefierea cavității matriței, aceasta
se închide și ciclul de lucru se reia pentru următoarea turnare.
semimatriță
mobilă
extractor

piesa turnată

semimatriță fixă
duză de alimentare
sistem de alimentare
piston
(plunjer)

cavitatea
matriței

creuzet
aliaj
metalic
topit
etapa 1

etapa 2

Fig. 3.33. Etape ciclului de turnare la mașina de turnat cu cameră caldă

Turnarea sub presiune pe mașini de turnat cu cameră rece se aplică aliajelor neferoase cu
punct de topire ridicat, adică aliajelor de aluminiu și cupru, și recurge la presiuni de lucru
între 14...350 MPa. În acest caz cuptorul de menținere și sistemul de alimentare nu mai pot
fi în interiorul mașinii de lucru. În figura 3.34. se prezintă schema unei mașini de turnat cu
cameră rece. Aliajul metalic topit, în cantitatea necesară unei turnări, este preluat de la
cuptorul de menținere cu ajutorul unei linguri de turnare manevrată manual sau
mecanizat. Metalul topit este introdus în cilindrul de lucru, prin orificiul de alimentare. În
acest timp matrița de turnare este în poziție închisă. Este etapa 1 a ciclului de turnare,
ilustrat în figura 3.35. În etapa următoare pistonul se deplasează în interiorul cilindrului,
obligând aliajul metalic să intre, prin duza de injectare, în pâlnia de turnare, canalele de
alimentare și apoi în cavitatea matriței de turnare. Pistonul rămâne în poziția extremă,
aplicând în continuare presiunea, până la solidificarea piesei turnate în interiorul matriței
(etapa 2). Ulterior pistonul se retrage, matrița se deschide și piesa/piesele turnate sunt
extrase cu ajutorul unui sistem special de extractoare din construcția matriței. După
curățirea/lubrefierea cavității matriței, aceasta se închide și ciclul de lucru se reia pentru
următoarea turnare.
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cavitatea matriței
(piesa turnată)

aliaj metalic topit
lingură de alimentare

sistemul de
închidere/menținere/deschidere
matriță

Fig. 3.34. Mașina de turnat cu cameră rece

semimatriță fixă

semimatriță mobilă

lingură de alimentare
extractor

cavitatea matriței
piston (plunjer)
cilindru de lucru
etapa 1

orificiu de alimentare
piesa turnată

etapa 2

Fig. 3.35. Etape ciclului de turnare la mașina de turnat cu cameră rece
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3.3.3. TURNAREA CENTRIFUGALĂ (CENTRIFUGAL CASTING)
Constă în introducerea aliajului metalic lichid într-o formă metalică care se roteşte. Sub
acțiunea forței centrifuge, aliajul topit este împins spre peretele formei și se solidifică,
formând o piesă de revoluție, de regulă cu gol la interior (țevi, tuburi, bucșe, inele).
Avantajele procedeului sunt:
•
•
•

economii de material ca urmare a lipsei reţelei de turnare şi a miezurilor;
posibilitatea obţinerii unor piese cu pereţi bimetalici;
reducerea cheltuielilor de formare;

iar dezavantajele se referă la:
•
•
•

aplicabilitatea limitată, în general la piesele de revoluţie;
imprecizia dimensiunilor orificiului interior;
tendinţa de segregaţie pronunţată, în special la aliajele cu interval mare de
solidificare.

Maşinile pentru turnare centrifugală pot fi:
•

cu ax orizontal (fig. 3.36), folosite pentru turnarea pieselor de revoluție de tipul
tuburilor sau bucşelor, la care diametrul exterior este mai mic decât lungimea;

•

cu ax vertical, folosite pentru turnarea pieselor de revoluție de tip inele sau bucşe,
la care diametrul exterior este mai mare decât înălţimea.
lingură de alimentare
role de antrenare
superioare
formă de turnare
piesa turnată

aliaj metalic topit

motor de antrenare

role de antrenare
inferioare

rezervor cu material
metalic topit

piesa turnată
extrasă din forma de turnare

Fig. 3.36. Schema de principiu a turnării centrifugale
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ÎNTREBĂRI PENTRU AUTOEVALUARE

1. Dați trei exemple de piese turnate.

2. Schema de mai jos prezintă ............................................................................................
.............................................................................................................................................

3. Completați schema de mai jos:

4. Care este rolul modelului piesei? Modelul piesei rămâne în formă în timpul turnării?

5. Care este rolul miezului? Miezul rămâne în formă în timpul turnării?

6. Piesa din figura de mai jos se va executa prin turnare în formă din amestec de formare,
executată cu model din lemn. Din Tabel alegeți două materiale din care se toarnă piesa.
Desenați schița modelului, ținând cont numai de contracția la solidificare și calculați
dimensiunile modelului, pentru fiecare cele două materiale alese pentru piesa turnată.
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De = 80 mm

Di = 40 mm

L = 120 mm

Schița modelului:

Tabel

Dimensiunile modelului:
Material piesă
Contracție [%]
De [mm]
Di [mm]
L [mm]
Alte elemente (dacă e
necesar)
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Subiectele 7 și 8 fac referire la piesa turnată din figura de
alături:
•
material: oțel aliat turnat, rezistent la cald, marca
GX30CrSi7 (1.4710), compoziție chimică: 0,3% C, 7% Cr
•
masa piesei: 0,5 kg
•
grosime minimă a pereților piesei: 2 mm
•
seria de fabricație: 500.000 buc/an (serie mare)
7. Indicați procedeul de turnare ce trebuie ales (argumentați) și descrieți detaliat etapele
de lucru pentru realizarea formelor de turnare și pentru obținerea pieselor turnate:
a. procedeul de turnare (argumentare):
b. etape de lucru pentru obținerea piesei turnate și schița formei de turnare.
8. Calculați și indicați duritatea Brinell a materialului turnat, dacă, pe o probă extrasă din
piesa turnată și încercată cu forța de încărcare 3000 kgf și indentor cu diametrul de 10
mm, diametrul mediu al amprentei rămase pe probă este 3,5 mm.
400

Subiectele 9 și 10 fac referire la piesa turnată din
figura de alături:
•
material: oțel aliat turnat, G18Mo5 (1.5422),
compoziție chimică: 0,18% C, 0,5% Mo
•
masa piesei: 5 kg
•
seria de fabricație: 50 buc/an
•
coeficient de contracție liniară: 1,5%

∅ 200

9. Indicați procedeul de turnare ce trebuie ales (argumentați) și descrieți detaliat etapele
de lucru pentru realizarea formelor de turnare și pentru obținerea pieselor turnate:
a. procedeul de turnare (argumentare):
b. etape de lucru pentru obținerea piesei turnate și schița formei de turnare:
10. Calculați dimensiunile modelului și ale miezului, pentru cotele indicate.
11. Argumentați alegerea procedeului de turnare pentru o piesă din fontă, de masă 50 kg,
cu formă simplă, pereți groși, realizată într-o serie de fabricație de 100 de buc/an.
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12. Argumentați alegerea procedeului de turnare pentru o piesă din oțel, de masă 0,8 kg,
cu formă complexă, având grosime minimă a pereților de 2 mm, realizată într-o serie de
fabricație de 10.000 de buc/an.
13. Argumentați alegerea procedeului de turnare pentru o piesă din silumin, de masă 3 kg,
cu formă complexă, având grosime minimă a pereților de 1 mm, realizată într-o serie de
fabricație de 2.000.000 de buc/an.
14. Argumentați alegerea procedeului de turnare pentru o piesă din alamă turnată, de
masă 15 kg, cu formă simplă, având grosime minimă a pereților de 10 mm, realizată
într-o serie de fabricație de 50 de buc/an.
15. Argumentați alegerea procedeului de turnare pentru o piesă din silumin, de masă 25
kg, cu formă simplă, având grosime minimă a pereților de 8 mm, realizată într-o serie
de fabricație de 2000 de buc/an.
16. Argumentați alegerea procedeului de turnare pentru o piesă din oțel înalt aliat, de
masă 3 kg, cu formă complexă, având grosime minimă a pereților de 2 mm, realizată
într-o serie de fabricație de 500.000 de buc/an.
17. Argumentați alegerea procedeului de turnare pentru o piesă din aliaj de zinc, de masă
1 kg, cu formă scomplexa, având grosime minimă a pereților de 5 mm, realizată într-o
serie de fabricație de 5000 de buc/an.
18. Argumentați alegerea procedeului de turnare pentru o piesă din aliaj de titan, de masă
2,5 kg, cu formă complexă, având grosime minimă a pereților de 3 mm, realizată într-o
serie de fabricație de 200.000 de buc/an.
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Capitolul 4. PRELUCRAREA PRIN DEFORMARE PLASTICĂ

4.1. INTRODUCERE. PROCEDEE DE DEFORMARE PLASTICĂ
Prelucrarea materialelor prin deformare plastică presupune schimbarea formei,
dimensiunilor şi proprietăţilor acestora prin aplicarea de forţe exterioare, fără însă a le
distruge integritatea. Principalele procedee de deformare plastică sunt:
•

laminarea - este procedeul de prelucrare prin deformare plastică la care un
semifabricat este trecut forţat printre doi cilindri aflați în mișcare de rotaţie, care îi
reduc dimensiunile în direcţia acţionării forţei, obţinându-se o creştere a
dimensiunilor în celelalte două direcţii;

•

tragerea și trefilarea - sunt procedeele de prelucrare prin deformare plastică care
constau în trecerea materialului prin orificiul calibrat al unei matrițe, în cazul
tragerii, sau filiere, în cazul trefilării, folosindu-se forță de tracțiune;

•

extruziunea - este procedeul de prelucrare prin deformare plastică care se
realizează prin trecerea materialului prin orificiul calibrat al unei matriţe, folosinduse forță de compresiune;

•

forjarea - reprezintă procedeul de deformare plastică a materialului prin
comprimare statică (la prese) sau dinamică (la ciocane) între două suprafeţe ale
sculelor de prelucrare;

•

procedee de prelucrare a tablelor subțiri:


îndoirea - este procedeul de deformare plastică prin care se schimbă
orientarea axei semifabricatului, fără afectarea lungimii lui;



curbarea – este procedeul de deformare plastică prin care tablelor li se dă o
formă cilindrică sau conică;



ambutisarea - este procedeul tehnologic de deformare plastică al tablelor
prin presare la cald sau la rece, prin care se obţin piese cave cu sau fără
modificarea grosimii materialului.
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4.2. LAMINAREA
Laminarea este procedeul cu ceea mai mare răspândire în prelucrarea metalelor prin
deformare plastică. Aproximativ 90% din producţia de oţel elaborată în industria
metalurgică se prelucrează prin laminare în produse finite ca: table, bare, profile, ţevi, etc.
în timp ce restul de 10% se prelucrează prin turnarea sau prin forjarea unor piese.
Procedeul a fost prezentat pe larg în Capitolul 2.6. Laminarea la cald a semifabricatelor
din oțel. Laminorul prezentat în figura 4.1. poate fi utilizat atât pentru laminare la cald, cât
și pentru laminare la rece. Părţile componente ale unui laminor sunt: caja de laminare,
compusă din cilindri de laminare 1 şi lagărele lor, cadrul de susţinere 2, mecanismele de
reglaj ce servesc la modificarea distanţei dintre cilindri 3, ghidajele care servesc la dirijarea
semifabricatului la intrarea şi ieşirea dintre cilindri; mecanismele de transmisie care fac
legătura dintre motor şi cilindri laminorului, compuse din volantul 7 (care acumulează
energia cinetică în timpul mersului în gol al laminorului şi o cedează apoi laminorului în
timpul deformării, reducând astfel vârfurile de sarcină ale motorului de acţionare 8),
reductorul 6 (care se introduce cu scopul de a se putea varia viteza de deformare), caja de
angrenare sau caja cilindrilor dinţaţi 5 (care transmite momentul motor la fiecare din
cilindri de laminare, schimbându-le în acelaşi timp şi sensul de rotaţie), barele de cuplare 4
(care transmit mişcarea şi momentul de torsiune de la cilindri cajei de angrenare la cilindri
cajei de lucru).

după [Mois80]

Fig. 4.1. Schema de principiu a unui laminor
1 - cilindri de laminare; 2 - cadru de susţinere; 3 - mecanism de reglaj; 4 - bară de cuplare; 5 cajă de angrenare; 6 - reductor; 7 - volant; 8 – motor electric; 9 - cuplaj

Așa cum deja s-a arătat în capitolul 2.6., elementele principale ale cajei de laminare sunt
cilindri de laminare (fig. 4.2) între care are loc procesul de deformare plastică. Partea
cilindrului care intră în contact direct cu laminatul, se numeşte tăblia cilindrului. După
forma ei, cilindri pot fi cu tăblie netedă (folosiţi la laminarea tablelor şi a benzilor) sau cu
tăblie calibrată (folosiţi la laminarea profilelor). În funcţie de laminorul pentru care sunt
destinaţi, cât şi de natura materialului laminat, cilindri pot fi executaţi din oţel turnat sau
forjat sau din fontă turnată, la partea activă având o duritate de 150...800 HB.
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după [Mois80]

Fig. 4.2. Cilindru de laminare (a - cu tăblie netedă; b - cu tăblie calibrată)
1 - tăblie; 2 - fus; 3 - rozetă

Procesul tehnologic de laminare este legat de specificul construcţiei laminorului respectiv
şi poate să prevadă folosirea directă a lingourilor, în vederea realizării diferitelor laminate
sau utilizarea unor semifabricate: blumuri, sleburi, ţagle sau platine, care să se relamineze
în vederea obţinerii laminatelor finite (vezi cap. 2.6).
Tehnologia laminării diferă în funcţie de temperatura la care are loc laminarea.
În cazul laminării la cald, prima operaţie a procesului tehnologic de laminare constă în
alegerea şi pregătirea semifabricatului. Lingourile se curăţă de retasuri prin tăierea
capătului care conţine retasura, iar celelalte semifabricate se debitează la dimensiunile
necesare obţinerii produsului dorit. După operaţia de încălzire la temperatura de
deformare, urmează laminarea propriu-zisă. Calibrele se aleg astfel încât semifabricatul să
se lamineze la forma finală printr-o singură încălzire, respectându-se domeniul optim al
temperaturii de deformare (pentru oţel 900...1300°C). După faza de calibrare, executată la
temperaturi mai mici decât temperatura de sfârşit de deformare, urmează tăierea
produsului la dimensiunile prescrise. Operaţiile de completare (curăţire, sortare,
depozitare), urmate de cele de control tehnic, încheie fazele procesului de laminare la cald.
În cazul laminării la rece se deosebesc următoarele operaţii: debitarea semifabricatului
(produse obţinute prin laminare la cald), curăţirea suprafeţei semifabricatului, laminarea
propriu-zisă, tăierea la dimensiuni, tratamentul termic (de recoacere sau revenire),
calibrare, operaţii de completare, control tehnic.

4.3. TRAGEREA ȘI TREFILAREA
Procedeele de prelucrare prin deformare plastică care constau în trecerea forţată a
materialului printr-un orificiu a cărei secţiune de ieşire este mai mică decât secţiunea
iniţială, sub acţiunea unei forţe de tracţiune (fig. 4.3) se numeşte:
 tragere, dacă forţa este aplicată prin intermediul unui organ intermediar, se
obţin produse rectilinii, iar scula utilizată este o matriţă;
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 trefilare, dacă forţa este dezvoltată de o tobă pe care sârma obţinută se
înfăşoară în colaci, iar scula este o filieră.
matriță/filieră

semifabricat
tras/trefilat

Fig. 4.3. Schema de principiu a tragerii și trefilării

Produsele obținute prin tragere sunt barele și profilele de diferite secțiuni, iar cele obținute
prin trefilare sunt sârmele (fig. 4.4).

Fig. 4.4. Produse ale tragerii și trefilării – bare și sârme

Prin tragere se prelucrează diverse semifabricate din oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu,
cupru şi aliaje de cupru, zinc şi aliaje de zinc, etc. Produsele obţinute prin tragere sunt:
bare, sârme cu diametrul de până la 5 mm, profile simple şi complexe, ţevi, etc.
Atât tragerea cât şi trefilarea se realizează la temperatura mediului ambiant, astfel încât
deformarea plastică este însoţită de ecruisare şi, ca urmare, rezistenţa la rupere creşte de
până la 2...2,5 ori.
Sculele folosite sunt matrițele și filierele. Ele se execută din oţel aliat cu crom sau wolfram,
aliaje dure sau din diamant sintetic.
Utilajele pentru tragere și trefilare sunt:
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 utilaje pentru tras bare, ţevi, etc.;
 instalații pentru tras sârme.
Utilajele de tragere sunt numite și bancuri de tragere. Elementul esențial este matrița,
montată în port-matriță. Forța de tragere se aplică prin intermediul unui cărucior de
tragere, care conține și un sistem de prindere a capătului barei. Căruciorul se deplasează în
lungul ghidajelor batiului mașinii, fiind acționat fie mecanic (cu lanţ, cu cremalieră) sau
având acţionare hidraulică.
Lungimea produsului, se limitează la dimensiunile batiului şi, în general, nu depăşeşte 15
m. Totuşi, există instalaţii la care se trag produse rectilinii în lungime de până la 50 m.
Viteza de tragere v este de 0,5...0,65 m/s pentru produsele scurte şi de 1,2...2 m/s pentru
produsele lungi. Pentru creşterea productivităţii muncii, instalaţiile de tragere se
construiesc cu tragerea concomitentă a maximum 10 bare. În figura 4.5. se prezintă
schema de principiu a unui banc de tragere cu acționare hidraulică, cu tragerea
concomitentă a două bare.
batiu

bare înainte de tragere
port matrițe
bare după tragere
cărucior de tragere

acționare hidraulică
ghidaje

Fig. 4.5. Schema de principiu a unui banc de tragere

În figura 4.6.a se observă imaginea unui banc de tragere cu cărucior acționat cu lanț, iar în
figura 4.6.b e prezentat un banc de tragere pentru bare de diametru mare (se observă și o
imagine a matriței de tragere).
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port-matriță

bară trasă

a.
cărucior de
tragere

lanț de tragere

cărucior de
tragere
matriță de tragere

port-matriță

b.

bară înainte de
tragere
bară trasă

Fig. 4.6. Bancuri de tragere

În cazul instalațiilor de trefilat, elementul esențial este filiera (fig. 4.7), montată într-o portfilieră. Instalaţiile de trefilat simple, cu trefilare într-o singură filieră, se utilizează pentru
trefilarea sârmei groase. Instalaţiile de trefilat multiple (fig. 4.7) se utilizează atunci când
gradul de deformare este mare şi sunt necesare mai multe filiere consecutive. În acest caz,
la ieşirea dintr-o filieră sârma se înfăşoară pe o tobă, în timp ce extremitatea cealaltă a
firului se desfăşoară de pe tobă, trecând prin filiera următoare pentru a se înfăşura pe o
altă tobă. Instalaţiile de acest gen pot avea până la 30 filiere.
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filiere

tobă
inițială

sârmă

tobă
finală

......

după [Mois80]

tobe intermediare

port-filieră
filieră

filiere

sârmă trefilată

cutie cu lubrefiant
sârmă

filieră

tobă cilindrică
care aplică forță de
tragere sârmei

tobă
finală

tobă
finală
tobe intermediare

filiere
după [Mois80]

port-filiere

Fig. 4.7. Instalații de trefilat
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Trăgatoriile şi trefilăriile sunt prevăzute cu o serie de instalaţii auxiliare ca: maşini de găurit
şi şlefuit filiere, maşini de ascuţit capetele barelor și sârmelor pentru a putea intra inițial
prin matriță sau filieră, utilaje de transport, instalaţii de acoperire de protecție, etc.
Procesul tehnologic de tragere/trefilare cuprinde următoarele operaţii principale :
•
•

•

•
•

•

pregătirea materialului;
curăţirea suprafeţelor prin metode mecanice, chimice (în acizi, săruri, gaze) şi
electrochimice;
aplicarea unui strat de menţinere a lubrefiantului in timpul prelucrării (prin
cuprare, fosfatare sau tratare cu var);
uscare la 700...900°C în camere speciale;
tragerea/trefilarea propriu-zisă, care constă din:
 alegerea filierelor în funcţie de numărul de treceri;
 ascuţirea capetelor;
 stabilirea lubrifiantului (soluţie sau praf de săpun – pentru trefilare, emulsii
de uleiuri minerale, grăsimi – pentru tragere)
 tragerea la banc sau trefilarea la maşina de trefilat;
tratamentul termic aplicat produselor pentru înlăturarea ecruisării, în funcție de
materialul deformat: recoacere completă, de recristalizare, normalizare, călire,
patentare, revenire sau îmbătrânire.

4.4. EXTRUZIUNEA
Procedeul de prelucrare prin deformare plastică ce se realizează prin presarea materialului
metalic printr-un orificiu de sectiune mai mică, de formă și dimensiuni stabilite, al unei
matriţe, poartă denumirea de extruziune (fig. 4.8).
semifabricat înainte de extruziune

matriță
forță de
compresiune
semifabricat extrudat

container

Fig. 4.8. Schema de principiu a extruziunii
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Extruziunea constituie un procedeu avansat de prelucrare prin deformare plastică, datorită
multiplelor avantaje pe care le prezintă:
•

•
•

realizarea unor profile sau piese cu configuraţie complicată, care nu pot fi
realizate prin alte procedee (fig. 4.9);
obţinerea unor produse de calitate superioară, în condiţii economice;
posibilitatea deformării metalelor și aliajelor cu plasticitate redusă, care nu pot fi
laminate, forjate.

Ea prezintă însă şi unele dezavantaje:
•

•

durabilitatea redusă a matriţelor, deoarece ele sunt supuse unor solicitări
mecanice şi termice puternice;
slaba utilizare a metalului, ca urmare a deşeurilor mari de metal care rezultă, în
special la extruderea ţevilor;

Fig. 4.9. Produse ale extruziunii

Materialul pentru extrudat îl constituie lingourile sau semifabricatele cu diametrul între
60…470 mm din aliaje neferoase (de aluminiu, magneziu, zinc sau cupru) şi, mai rar, din
oţeluri. Semifabricatul se introduce într-un container (fig. 4.10), la extremitatea căruia este
montată matriţa cu orificiul calibrat. Presarea materialului metalic se realizează cu ajutorul
unui poanson. Poansonul este protejat la partea anterioară de un disc de presare. Operaţia
de extruziune se face în prezenţa unui lubrifiant cu care se unge atât materialul încălzit, cât
şi matriţa, ceea ce reduce frecarea si uzura orificiului matriţei. Ca lubrifianţi se folosesc
grafitul şi uleiurile minerale (pentru neferoase) şi sticla, suspensie de grafit în ulei, leşie
sulfurică cu grafit (pentru oțeluri), etc.
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placă de presiune

poanson
placă port-poanson
semifabricat
matriță
plăci suportmatriță

semifabricat extrudat

Fig. 4.10. Schema de principiu a extruziunii

Procesul de extruziune poate avea loc în două variante:
•

•

extruziune directă (fig. 4.11.a), caz în care direcția de acționare a forței de
compresiune și direcția de deplasare a materialului deformat sunt aceleași;
extruziune indirectă (fig. 4.11.b), când forma și poziționarea matriței sunt în așa fel
încât direcția de deplasare a materialului deformat, adică a semifabricatului
extrudat, este inversă celei de aplicare a forței de compresiune.

matriță

a.
poanson

semifabricat extrudat

container

semifabricat inițial

matriță

b.

poanson

Fig. 4.11. Extruziunea directă (a) și indirectă (inversă) (b)
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Pentru semifabricate de tip țeavă se poate apela fie la procedeul extruziunii inverse, fie la
soluția prezentată în figura 4.12, unde se poate observa forma plăcii de presiune, care, pe
lângă rolul de a aplica forța de compresiune necesară trecerii semifabricatului prin matriță,
calibrează și interiorul semifabricatului extrudat.

container
tipuri de secțiuni pentru
semifabricatul extrudat
semifabricat extrudat

poanson

placă de presiune
semifabricat

matriță

Fig. 4.12. Extruziunea directă a semifabricatelor cu gol la interior

Principalele scule folosite sunt matriţa, în care are loc deformarea, şi poansonul care aplică
forţa de compresiune. Materialele din care se confectionează sculele sunt oţeluri carbon
de scule şi oţeluri aliate cu Cr, Mo, Si, V, tratate termic sau aliaje sinterizate.
Tehnologia procesului de extruziune cuprinde urmatoarele etape de lucru:
•

•

•

•
•

pregătirea semifabricatului, de obicei debitarea acestuia la dimensiunile necesare
plasării în container;
pregatirea stratului superficial al semifabricatului pentru reducerea la minimum a
frecării; se evită astfel distrugerea suprafeţelor prin frecare, griparea materialului
deformat din cauza unor suduri cu suprafaţa sculei, etc.; aceasta se realizează fie
prin tratament termic de recoacere, fie prin fosfatarea suprafeţei şi lubrifierea ei
(cei mai utilizaţi lubrifianţi sunt: bisulfura de molibden MoS2, grafitul şi diverşi
polimeri, ca de exemplu, teflonul PTFE);
extruziunea propriu-zisă, operaţie ce se execută pe utilaje pentru deformare de tip
prese mecanice (prese cu excentric, cu genunchi, cu manivelă, etc.) sau prese
hidraulice (fig. 4.13) alimentate manual sau automat;
operaţii de completare: retezare, găurire, calibrare, etc.;
controlul tehnic de calitate al semifabricatului obţinut.
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Fig. 4.13. Presă hidraulică pentru extruziune

4.5. FORJAREA
Forjarea reprezintă procedeul de prelucrare prin deformare plastică, între suprafeţe plane,
profilate sau cave ale sculelor de forjat, sub acţiunea unor forţe statice (care cresc lent
până în momentul întreruperii apăsării) sau dinamice (care cresc brusc şi au intensitate
maximă în momentul aplicării loviturii), exercitate la prese, respectiv la ciocane.
Forjarea liberă (fig. 4.14.a) reprezintă procesul tehnologic la care semifabricatul este
deformat plastic cu ajutorul unor scule simple prin care se aplică forţa. Se foloseşte pentru
obţinerea unor semifabricate intermediare cu greutatea cuprinsă între câteva sute de
grame şi sute de tone. Operaţiile de bază ale forjării libere sunt: întinderea, refularea,
tăierea, găurirea, îndoirea, răsucirea şi sudarea prin forjare. Aceste operații presupun
deformarea în faze succesive, prin aplicarea forțelor de compresiune cu ajutorul
suprafețelor sculelor, între faze semifabricatului schimbându-i-se poziția. Manevrarea lui
poate fi făcută manual, pentru piesele de dimensiuni mici, sau mecanizat, pentru piesele
mari și grele. Aplicarea forței poate fi făcută manual, cu ajutorul ciocanelor sau baroaselor,
caz în care vorbim de forjare liberă manuală, sau mecanizat, cu ajutorul utilajelor de
forjare, ciocane sau prese, caz în care vorbim de forjare liberă mecanizată (fig. 4.15).
Forjarea în matriţă sau matrițarea (fig. 4.14.b și 4.16) reprezintă procesul la care
materialul este deformat plastic cu ajutorul unei scule prevazută cu cavităţi care au
configuraţia piesei dorite, denumită matriţă. Se aplică pentru obţinerea unor piese
complexe, cu forma, dimensiunile şi rugozitatea suprafeţei foarte apropiate de cele ale
pieselor finite.
Principalele avantaje ale forjării in matriţă faţă de forjarea liberă sunt:
•
posibilitatea producerii unor piese de complexitate mare (fig. 4.16);
•
obţinerea unor piese cu structură mai omogenă şi dimensiuni precise (toleranţele
dimensionale sunt 3...4 ori mai mici);
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economii de material, datorită adaosurilor de prelucrare mai mici şi pierderilor prin
ardere mai reduse;
economii de manoperă, ca urmare a creşterii productivităţii muncii, efectuării unei
munci de calificare mai redusă şi reducerii volumului de muncă la prelucrarea prin
aschiere;

Dezavantajele procedeului de matrițare se referă la masa pieselor forjate, care nu poate
depăşi 500 kg (în cazul procedeelor combinate se poate ajunge chiar la o masă de 2 t) şi la
mărimea seriei de fabricaţie, care trebuie să fie serie mare sau masă, din cauza costului
ridicat al matrițelor.
semimatriță mobilă (sau ciocan/baros)
FC

Forță de compresiune - FC

semifabricat

forțe de frecare

piesă forjată

a.
semimatriță fixă (sau nicovală)
Forță de compresiune - FC

FC

semimatriță mobilă
piesă forjată
semifabricat
bavură
semimatriță fixă

b.
Fig. 4.14. Schema de principiu a forjării libere (a) și a forjării în matriță (b)

berbec
placă superioară

placă inferioară
piesă de forjat
nicovală

Fig. 4.15. Forjarea liberă mecanizată
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berbec

semimatriță
mobilă
semifabricat
semimatriță
fixă

piesă
forjată

nicovală

Fig. 4.16. Schema de principiu a matrițării și piese forjate

Matrițele sunt scule de complexitate mare, executate din oţeluri aliate cu Cr, W, Mo, Ni,
care trebuie să reziste la presiuni, şocuri şi temperaturi înalte, corespunzătoare regimului
de încălzire al materialului care se matriţează, în care sunt executate cavităţi de forma și
dimensiunile dorite. Ele se pot clasifica:
•

•

după numărul de locaşuri:
 matriţe simple: au un singur locaș, în figura 4.17.a se prezintă o
matriță simplă pentru obținerea pieselor de tip arbori cotiți, iar în
figura 4.18 se prezintă o matriță simplă pentru obținerea pieselor de
tip chei de strângere;
 matrițe cu locașuri multiple: au mai multe locașuri, piesa se
deformează succesiv în acestea (fig. 4.17.b);
după existenţa canalului de bavură în planul de separaţie:
 matrițe deschise – au canal de bavură prevăzut în planul de separație,
permițând astfel debitarea mai puțin precisă a semifabricatului inițial,
surplusul de material putând fi preluat în canalul de bavură, formând
bavura care va fi ulterior îndepărtată prin presare (fig. 4.18);
 închise – nu au canal de bavură, fapt ce necesită o debitare foarte
precisă a semifabricatului inițial.

Utilajele de lucru aplică fie forțe dinamice (cresc rapid de la zero la valoarea maximă),
acestea fiind denumite ciocane (pneumatice, vapopneumatice sau hidraulice), forțe statice
(care cresc lent de la valoarea zero la cea maximă), acestea fiind prese (mecanice,
hidraulice). În fig. 4.19 a se prezintă un ciocan acționat hidraulic, iar în fig. 4.19.b o presă
acționată hidraulic.
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b.

a.

Fig. 4.17. Matriță cu un singur locaș (a) și cu locașuri multiple (b)
semimatrițe

canal de bavură

piese forjate
(după îndepărtarea bavurii)

piese forjate
(înainte de îndepărtarea bavurii)
bavură

Fig. 4.18. Matriță deschisă

Fig. 4.19. Ciocan hidraulic (a) și presă hidraulică (b)
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4.6. PRELUCRAREA TABLELOR SUBȚIRI PRIN ÎNDOIRE, CURBARE, AMBUTISARE
Tablele sunt semifabricate laminate, caracterizate prin calitatea și grosimea lor, uneori și
prin lățime. În functie de grosime tablele se împart în table subțiri (până la 4 mm) și table
groase. În funcție de lățime sunt table înguste (platbande), benzi (până la 50 mm) și table
late.
Prelucrarea prin deformare plastică a tablelor se poate efectua la rece, pentru tablele
subțiri, sau la cald, pentru tablele groase, obținându-se piese cu dimensiuni foarte
apropiate de dimensiunile piesei finite, realizându-se o economie sensibilă de material.
Prelucrarea
deformare:
•
•
•

la rece a tablelor subțiri se poate realiza prin următoarele procedee de
îndoire;
curbare;
ambutisare.

Îndoirea (fig. 4.20) reprezintă procesul tehnologic de deformare plastică, prin care se
schimbă orientarea axei semifabricatelor, lungimea lor rămânând constantă. În timpul
procesului de îndoire fibrele de la interior sunt supuse compresiunii, în timp ce fibrele de la
exterior suferă un proces de întindere. Fibra interioară care nu suferă nici o deformare în
lungime, se numește fibră neutră.
Matrițele pentru îndoit au ca elemente principale placa de îndoit și poansonul. În timpul
procesului de îndoire, pe măsura coborârii poansonului, raza de curbură și deschiderea
dintre reazeme se micșorează treptat, astfel încât la sfârșitul cursei semifabricatul este
complet deformat. Deoarece în timpul îndoirii apar și deformații elastice, care cauzează o
oarecare revenire a piesei după îndepărtarea forței de deformare, pentru a se realiza un
anumit unghi de îndoire a tablei, poansonul va trebui sa fie construit la un unghi cu ceva
mai mic, a cărui valoare se determină, în general, pe cale experimentală .

poanson

tablă îndoită
tablă

placă de îndoire

Fig. 4.20. Schema de principiu a îndoirii
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Placa de îndoit este executată dintr-o singură bucată, în unele cazuri putând fi
confecționată cu elemente mobile.
Operația de îndoire a tablelor prin îndoiri paralele cu muchiile lor longitudinale inițiale, se
numeste profilare. Ea se realizează cu scule adecvate, prin îndoiri succesive .
Operația de îndoire a tablelor pentru a le da o formă cilindrică sau conică se numește
curbare (fig. 4.21). Ea se aplică pentru construirea cazanelor, recipienților, conductelor,
etc., și se realizează pe mașini de curbat cu mai mulți cilindri, la care poziția cilindrilor se
poate regla în funcție de grosimea tablelor de curbat și raza de curbură ce trebuie
realizată.

Fig. 4.21. Schema de principiu a curbării pe mașini cu 3 sau 4 cilindri

Utilajele folosite în mod frecvent pentru îndoire sunt prese pneumatice, prese pentru
profilare (abkant), mașini de îndoit și bordurat cu role profilate și valțuri și mașini speciale
de îndoit, roluit și profilat.
Ambutisarea reprezintă procesul tehnologic de deformare plastică a tablelor la cald sau la
rece, cu sau fără modificarea grosimii materialului, prin care un semifabricat plan se
transformă într-o piesă cavă. Prelucrarea are loc prin presarea semifabricatului într-o
matriță cu ajutorul unui poanson (fig. 4.22).
Pentru a preîntampina ca materialul tablei să formeze cute (în cazul tablelor subțiri,
deoarece pentru tablele mai groase cutele sunt netezite în jocul dintre poanson și matriță)
și pentru a asigura o curgere cât mai uniformă a materialului în direcția radială, se
folosește un inel de strângere, apăsat cu o forță potrivită.
Coeficientul de ambutisare (m), reprezintă raportul dintre diametrul piesei (d) și diametrul
semifabricatului (D): m = d/D < 1. Cu cât coeficientul de ambutisare este mai mic, cu atât
tabla se deformează mai greu prin orificiul matriței. Tensiunile radiale cresc în zonele de
trecere, putând duce la distrugerea piesei în timpul prelucrării. În general nu se admite ca
m < 0,7...0,5. Dacă piesa nu se poate realiza într-o singură fază de ambutisare, se vor aplica
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mai multe faze succesive de ambutisare. Astfel, diametrul se va micsora treptat, iar
înalțimea pieselor va crește din ce în ce mai mult. Numărul fazelor succesive depinde de
plasticitatea materialului, grosimea tablei, eficiența ungerii, forma sculelor și de viteza de
ambutisare.

poanson
semifabricat
ambutisat

inel de strângere

matriță

Fig. 4.22. Schema de principiu a ambutisării și semifabricate ambutisate

În cazul ambutisării la rece, pentru înlăturarea ecruisării materialului, semifabricatele se
supun unor operații intermediare de recoacere de recristalizare, urmate de decapare,
spălare și ungere. Ca lubrefianți se pot folosi: uleiuri minerale, uleiuri aditivate cu pulbere
de grafit, talc, etc.
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ÎNTREBĂRI PENTRU AUTOEVALUARE
1. În cazul laminării unei table groase de oțel, dacă, pentru o trecere, dimensiunile
acesteia sunt:
• înainte de trecere: h = 50 mm, b = 1000 mm, L = 3000 mm
• după trecere: h = 45 mm, b = 1010 mm, L = 3300 mm
calculați:
• reducerea relativă de înălțime:
• lățirea relativă:
• alungirea relativă:
2. În cazul tablei laminate de la pct. 1 verificați legea volumului constant.
3. Completați schemele de principiu de mai jos, explicați la ce procedee se referă și care
sunt diferențele dintre aceste procedee.
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4. Explicați diferența dintre extruziunea directă și extruziunea inversă.
5. Schematizați modul în care se poate obține o țeavă rotundă prin extruziune inversă.
6. Explicați diferența dintre forjarea liberă și forjarea în matriță.
7. Dați trei exemple de piese ambutisate.
8. Completați schema de principiu, descrieți încercarea tehnologică și definiți indicele la
care se referă:
a. completare schemă de principiu:

b. descrierea încercării:
c. definire indice:

9. Ce formă și dimensiuni are poansonul folosit în cazul determinării de mai sus și care
este viteza cu care se execută ambutisarea probei?

10. Dacă materialul de încercat este tablă de oțel pentru care curba caracteristică este
curba 6 din figura de mai jos,
a. dacă pentru grosimea tablei de 1,4 mm rezultatul încercării este IE = 10 mm,
tabla corespunde sau nu pentru ambutisare? (argumentați)
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b. dacă pentru grosimea tablei de 0,8 mm rezultatul încercării este IE = 14 mm,
tabla corespunde sau nu pentru ambutisare? (argumentați)

11. Pentru testul Erichsen materialul încercat este tablă din aliaj de aluminiu pentru care
curba caracteristică este curba 3 din figura de mai sus. Dacă pentru grosimea tablei de
1,2 mm, rezultatul încercării este IE = 9 mm, tabla corespunde sau nu pentru
ambutisare? (argumentați)
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Capitolul 4. Prelucrarea prin deformare plastică
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Capitolul 5. PRELUCRAREA PRIN AȘCHIERE

5.1. INTRODUCERE. PROCEDEE DE PRELUCRARE PRIN AȘCHIERE
Prelucrarea materialelor prin așchiere se referă la un grup de procedee de prelucrare la
care piesa finită se obține prin îndepărtarea sub formă de așchii (fig. 5.1) a surplusului de
material (adaos de prelucare) cu ajutorul unor scule cu muchii tăietoare, folosindu-se
mașini unelte care asigură mișcări reciproce între sculă și piesa de prelucrat.

Fig. 5.1. Prelucrări prin așchiere (strunjire, frezare)

Pentru îndepărtarea completă a surplusului de material este nevoie de:
• mișcare principală de așchiere – mișcare care duce efectiv la îndepărtarea
adaosului de prelucrare;
• mișcare secundară de așchiere – mișcare care are rolul de a aduce noi
straturi de material în fața muchiei așchietoare a sculei de prelucrare.
Procedeele de prelucrare prin așchiere sunt numeroase și diferă între ele prin modul în
care se realizează mișcările de așchiere, sculele utilizate, mașinile unelte pe care se face
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prelucrarea. Cele mai utilizate procedee sunt: strunjirea, frezarea, găurirea, rabotarea,
mortezarea, rectificarea. Alte procedee de prelucrare prin așchiere sunt: alezarea,
broșarea, honuirea, superfinisarea, lepuirea. Dintre acestea, prezentul curs se va referi
doar la strunjire, frezare, rabotare și mortezare.

5.2. STRUNJIREA
Strunjirea reprezintă procedeul de prelucrare prin aşchiere executat pe maşini-unelte
numite strunguri, cu ajutorul unor scule aşchietoare, de obicei cuţite de strung. La această
prelucrare procesul de aşchiere se realizeaza prin compunerea a două mişcări (fig. 5.2):
• mişcarea principală, de rotaţie Ι a piesei (determină desprinderea aşchiilor)
efectuată cu turaţia n dată de relaţia:

n=
unde:

1000 × V
π ×D

[rot/min]

(5.1)

- V - viteza de aşchiere [m/min]
- D - diametrul piesei de prelucrat [mm]

• mişcarea secundară, de avans II a sculei (determină aducerea unor straturi noi de
material în faţa tăişului sculei); această mişcare este executată de sculă cu viteza de
avans s, care se exprimă în mm/rot; în funcţie de direcţie, avansul poate fi:
longitudinal, transversal şi înclinat; de asemenea există avansuri continue şi
intermitente.
1

2

3

I

II
după [Mois80]

Fig. 5.2. Schema de principiu a strunjirii
1 – suprafaţă de aşchiat; 2 – suprafaţă de aşchiere; 3 – supafaţă aşchiată
I – mişcarea principală de aşchiere (rotaţie)
II – mişcarea secundară de aşchiere (avans)
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Prelucrarea prin strunjire se execută pe mașini unelte numite strunguri. Un strung
universal, pe care se pot realiza o mare varietate de prelucrări în producţie individuală şi
de serie mică este prezentat în figura 5.3. El este format din următoarele părţi
componente:
• batiul 4 este elementul de care se prind celelalte subansamble mobile sau fixe;
pentru a asigura calitatea prelucrării, înafară de o mare rigiditate, batiul trebuie să
aibă o mare capacitate de amortizare a vibraţiilor, de aceea se execută, de obicei,
din fontă cenuşie;
13
3

9

2

8

4

17
3

15

11

16

18

6

12

10

19

7

1

14

5

21

20

3

Fig. 5.3. Strungul normal
1 – apărătoare; 2 – arbore principal; 3 – bară de comandă; 4 – batiu; 5 – bară de avans; 6 – cărucior;
7 – cremalieră; 8 – cutie de avansuri; 9 – cutia roţilor de schimb;10 – indicator pentru filetare; 11 – tavă;
12 – panou de afişare numerică; 13 – păpuşă fixă; 14 – păpuşă mobilă; 15 – placă rotativă; 16 – port-cuţit;
17 – sanie longitudinală; 18 – sanie port-cuţit; 19 – sanie transversală; 20 – suportul barelor;
21 – şurub conducător

• păpuşa fixă 13, cuprinde arborele principal 2 care primeşte mişcarea de rotaţie de la
un motor electric; în interiorul ei se află cutia de viteze, care are rolul de a realiza
diferite turaţii ale arborelui principal (deci şi ale piesei), în funcţie de condiţiile de
aşchiere; arborele principal 2, are rolul de a transmite mişcarea de rotaţie (mişcarea
principală de aşchiere) semifabricatului şi de a asigura poziţia axei de rotaţie
paralelă cu direcţia ghidajelor longitudinale ale batiului; capătul în consolă al axului
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principal serveşte la montarea dispozitivului de prindere a semifabricatului
(universalul) sau a vârfului păpuşii fixe;

• păpuşa mobilă 14, împreună cu vârful ei, servesc la sprijinirea semifabricatelor lungi,
care nu pot fi prelucrate numai prin prindere în consolă;
• cutia de avans 8, primeşte mişcarea de la păpuşa fixă 13 prin intermediul unor roţi
de schimb 9 şi o poate transmite căruciorului 6, prin şurubul conducător 21 (când se
execută filete) sau prin bara de avans 5; în interiorul cutiei de avansuri se află
mecanisme care permit obţinerea unei game variate de avansuri a căruciorului;
• căruciorul strungului 6, serveşte la fixarea sculei şi executarea mişcărilor de avans; el
este format dintr-o sanie longitudinală 17, care se poate deplasa în lungul ghidajelor
batiului, o sanie transversală 19, care asigură deplasarea transversală a cuţitului în
raport cu batiul şi deasupra căreia se află sania port-cuţit 18, cu suportul port-cuţit
16, pentru fixarea cuţitului; cutia căruciorului conţine mecanismele pentru
transmiterea mişcării de la şurubul conducător sau de la axul avansurilor la sănii;
• înafara părţilor principale, strungul mai are o serie de organe de comandă, roţi de
mână, manete, butoane pentru comanda funcţiilor maşinii; pe păpuşa fixă sunt
montate manetele pentru schimbarea turaţiilor; pe cutia de avans se află manetele
pentru schimbarea valorii mişcării de avans, precum şi maneta pentru transmiterea
mişcării la bara avansurilor 5 sau la şurubul conducător 21; sub cutia de avans se
află caseta cu instalaţia electrică, prevăzută cu butoane pentru conectarea
strungului la reţeaua electrică, pentru pornirea pompei lichidului de răcire şi pentru
dispozitivul de iluminat; pe cutia căruciorului se află roţile de mână pentru
transmiterea manuală a mişcărilor de avans, pentru inversarea sensului mişcării de
avans de lucru, pentru cuplarea transmiterii mişcării de avans longitudinal sau
transversal, avansului normal sau de filetare.
Principalele scule utilizate la operaţiile de strunjire sunt cuţitele de strung, executate într-o
foarte mare varietate constructivă:
1. în funcţie de sensul avansului, se deosebesc:
• cuţite de dreapta (fig. 5.4.a) care lucrează cu avans de la dreapta spre stânga (la
suprapunerea mâinii drepte pe cuţit tăişul principal se află pe partea degetului
mare); se folosesc cel mai des;
• cuţite pe stânga (fig. 5.4.a), care lucrează cu avans de la stânga spre dreapta
(tăişul principal se află pe partea degetului mare al mâinii stângi, suprapusă pe
cuţit);
2. după forma capului şi poziţia lui în raport cu corpul cuţitului, se deosebesc:
• cuţite drepte şi cuţite încovoiate (fig. 5.4.a,b) pe dreapta şi pe stînga; ele se
utilizează mai ales la prelucrarea porţiunilor greu accesibile;
• cuţite cu capul îngustat (fig. 5.4.c) utilizate la operaţiile de prelucrare a canalelor
şi de retezare;
3. după mărimea adaosului de prelucrare înlăturat şi după calitatea prelucrării se
deosebesc:
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• cuţite pentru degroşare, cu ajutorul cărora se înlătură stratul grosier de material;
se lucrează cu adâncime de aşchiere mare, precizia de prelucrare rezultând
scăzută;
• cuţite pentru finisare, care lucrează cu adâncimi de aşchiere mici şi care asigură
atât o precizie dimensională relativ înaltă, cât şi o rugozitate bună a suprafeţei
prelucrate.

după [Mois80]

a.

b.

c.

Fig. 5.4. Clasificarea cuţitelor de strung
a – cuţite drepte; b – cuţite încovoiate; c – cuţite cu cap îngustat

4 . după felul suprafeţei prelucrate, cuţitele pot fi:
• pentru exterior;
• pentru interior;
5. în funcţie de complexitatea părţii active, cuţitele pot fi:
• simple;
• profilate.
Majoritatea cuţitelor sunt, în prezent, armate la partea activă cu plăcuţe din oţel rapid sau
din carburi metalice. În plus, acestea sunt acoperite cu straturi subțiri de protecție, care
asigură strunjirea în regim intensiv, cu turații și avansuri extrem de mari. În cazul acestor
regimuri de lucru de mare productivitate, temperatura dezvoltată în zona de așchiere este
foarte ridicată, ducând la pierderea proprietăților de tăiere ale sculei așchietoare, în cazul
în care aceasta este realizată din materiale clasice (oțel rapid, carburi metalice). Aceste
acoperiri de tip TiN (vezi plăcuța așchietoare din figura 5.1, de culoare aurie), TiAlN, TiCN,
TiAlCN, TiAlCrN în structură monobloc, sau acoperirile avansate nanostructurate,
multistrat, protejează partea așchietoare, asigurând rezistență la uzură la temperatură
înaltă, permitând așchierea chiar în condițiile în care în zona de așchiere se dezvoltă
700...1200°C. Aceste acoperiri de protectie se aplică tuturor sculelor așchietoare, nu numai
cuțitelor de strung, tehnologia folosită pentru obținerea lor poartă numele de depunere
fizică din fază de vapori (PVD – Physical Vapor Deposition) și are ca procedee principale
evaporarea și pulverizarea. Astăzi peste 80% din sculele așchietoare folosite în industrie
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sunt acoperite cu astfel de straturi subțiri și se estimează că în anul 2020 totalitatea
sculelor așchietoare folosite vor fi scule acoperite cu straturi de protecție.
Pentru unele prelucrări foarte fine, se utilizează şi cuţite cu vârf de diamant. Înafară de
strunjirea propriu-zisă, pe strunguri se execută şi alte operaţii, pentru care se folosesc:
burghie de diferite tipuri, adâncitoare, alezoare, tarozi, filiere etc.
Pentru poziţionarea şi fixarea pieselor se pot folosi:
• universalul cu strângere concentrică prin intermediul a 3 bacuri, care
serveşte la prinderea pieselor rotunde; universalul este montat pe capătul
axului principal prin înşurubare; piesa 1 se poate fixa în universalul 2:
 prin rezemare pe faţa frontală a universalului, când are un
diametru mai mare decât alezajul arborelui principal 4, (fig.
5.5.a)
 poate trece prin universal şi alezajul arborelui principal (fig.
5.4.b); strângerea se execută cu bacurile 3;
• flanşele şi inimile de antrenare, care se folosesc atunci când piesa este fixată
între vârfuri;
• vârfurile de susţinere, care se folosesc pentru prinderea arborilor şi a altor
piese în găurile de centrare;
• pentru rezemarea intermediară a pieselor lungi şi flexibile se montează pe
ghidajele patului lunete fixe sau pe căruciorul strungului lunete mobile.
4

2

3

4

1

3

1

1
a.

2

b.

după [Mois80]

Fig. 5.5. Prinderea în universal
1 – piesă; 2 – universal; 3 – bac de strângere; 4 – arbore principal

Cuţitul 1 (fig. 5.6) se fixează în port-cuţitul 3 cu ajutorul şuruburilor 2, astfel încât vârful să
se găsească la înălţimea axei piesei de prelucrat 4. Pentru aşezarea cuţitului la înălţimea
necesară se folosesc plăcuţe de reglare care se aşează sub cuţit. Înălţimea la care se fixează
vârful cuţitului se verifică după vârful din pinola păpuşii mobile sau cu ajutorul unor
şabloane.
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4

1

2

3

Fig. 5.6. Fixarea cuţitului în
port cuţit
1 – cuţit; 2 – şurub; 3 – portcuţit; 4 - piesă

după [Mois80]

Pe strungul universal se pot executa următoarele operaţii de strunjire:
1. strunjire longitudinală (fig. 5.7); piesa execută mişcarea principală de rotaţie, iar cuţitul
efectuează mişcarea secundară de avans, deplasându-se paralel cu arborele principal al
strungului; după cum suprafaţa piesei care se strunjeşte este exterioară sau interioară,
deosebim strunjire longitudinală exterioară (fig. 5.7.a) şi strunjire longitudinală
interioară (fig. 5.7.b); avansul longitudinal al cuţitului poate fi manual sau automat;
n [rot/min]
turația
piesei

piesa de
prelucrat

piesa de
prelucrat
t [mm]
adâncimea
de așchiere

sl [mm/rot]
avansul
longitudinal
al sculei

cuțit de
strung
a.

sl [mm/rot]
avansul
longitudinal
al sculei

cuțit de
strung
b.

Fig. 5.7. Operaţii executate prin strunjire
a – strunjire cilindrică exterioară; b – strunjire cilindrică interioară;

2. strunjire frontală (fig. 5.8.a); piesa, fixată în universal sau în platoul cu fălci, execută
mişcarea principală de rotaţie, iar cuţitul, fixat în sania port-cuţit, este antrenat manual
sau automat în mişcarea secundară de avans în direcţie perpendiculară pe axa de
rotaţie;
3. strunjire de canelare sau retezare (fig. 5.8.b); are ca scop realizarea unui canal sau
detaşarea extremităţii unei piese, cu ajutorul unui cuţit de retezat care execută o
mişcare de avans transversal;
4. strunjire conică (fig. 5.9.a); se poate realiza prin mai multe metode: rotirea saniei portcuţit, cu ajutorul riglei de copiat, prin deplasarea transversală a păpuşii mobile, cu
cuţite profilate;
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piesa de
prelucrat

a.

piesa de
prelucrat

b.

n [rot/min]
turația
piesei

n [rot/min]
turația
piesei
st [mm/rot]
avansul
transversal
al sculei

cuțit de
strung

cuțit de
retezare

Fig. 5.8. Operaţii executate prin strunjire
a – strunjire frontală; b – strunjire de canelare sau retezare;

st [mm/rot]
avansul
transversal
al sculei

5. strunjire profilată (fig. 5.9.b); pentru obţinerea profilului cerut al piesei se foloseşte un
cuţit profilat, al cărui tăiş are forma corespunzătoare negativului profilului urmărit;
a.

piesa de
prelucrat

piesa de
prelucrat

b.

n [rot/min]
turația
piesei

n [rot/min]
turația
piesei

s [mm/rot]
avansul
combinat
al sculei

cuțit de
strung

st [mm/rot]
avansul
transversal
al sculei

cuțit de
strung

Fig. 5.9. Operaţii executate prin strunjire
a – strunjire conică; b – profilată;

6. strunjire de filetare (fig. 5.10.a); este o strunjire longitudinală, executată cu cuţite de
filetat având forma profilului filetului; avansul longitudinal este egal cu pasul filetului;
7. găurirea şi centruirea (fig. 5.10.b); piesa se fixează în universal şi execută o mişcare de
rotaţie, iar burghiul se fixează în pinola păpuşii mobile şi are un avans longitudinal
manual.
piesa de
a.

prelucrat

b.

piesa de
prelucrat

s [mm/rot]
avans al sculei

n [rot/min]
turația
piesei

n [rot/min]
turația
piesei

burghiu
sl [mm/rot]
avansul
longitudinal
al sculei
sl = p (pasul
filetului)

cuțit de
filetare

Fig. 5.10. Operaţii executate prin strunjire
a – filetare; b – găurirea pe strung;
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La stabilirea regimului de aşchiere trebuie să se ţină seama de caracteristicile fizicomecanice ale materialului de prelucrat, ale materialului cuţitului (ales în funcţie de felul
strunjirii), precum şi de condiţiile de lucru (cu sau fără răcire forţată). Pentru a obţine o
productivitate cât mai mare, ordinea de stabilire a parametrilor regimului de aşchiere este:
adâcimea de aşchiere t, avansul s şi turația n, parcurgând următoarele etape:
1. adâncimea de aşchiere t [mm] (grosimea stratului de material îndepărtat la o
trecere) se stabileşte la degroşare în aşa fel încât prelucrarea să se facă din cât mai
puţine treceri; de obicei se ia egală cu adaosul de prelucrare, din care se lasă 10%
pentru finisare;
2. avansul s [mm/rot] se alege la degroşare astfel încât secţiunea aşchiei să fie cea
economică, secţiune care se determină cu ajutorul diagramelor sau a tabelelor
determinate experimental, iar la finisare se alege în funcţie de rugozitatea prescrisă
suprafeţei de prelucrat; de multe ori însă, în practica industrială, avansul de lucru
este dat în cataloagele producătorilor sculelor;
3. viteza v [m/min] se poate determina ţinând seama de adâncimea de aşchiere t şi
avansul s, stabilite anterior şi de durabilitatea economică T [min] a cuţitului, cu
ajutorul relaţiei:

v=

Cv
y

T mt x vs v

kv

[m/min]

(5.2)

unde:
• Cv, m, xv, yv – coeficienţi determinaţi experimental în funcţie de nişte condiţii
etalon şi daţi în literatura de specialitate;
• k – un coeficient global de corecţie, determinat ca produs de mai mulţi
coeficienţi de corecţie parţiali, ţinând seama de condiţiile reale de lucru.
Deseori în practică se folosesc fie tabele cu parametri regimului de aşchiere
stabiliţi conform etapelor de mai sus, în anumite condiţii, din care se poate
alege regimul de aşchiere corespunzător pentru un anumit caz concret, fie,
de cele mai multe ori, viteza de așchiere va fi cea indicată în catalog de
producătorul sculei cu care se face prelucrarea;
4. turaţia [rot/min] care trebuie reglată la strung pentru a realiza viteza v,
determină cu relaţia:

n=
unde:

1000 × V
π ×D

[rot/min]

se

(5.3)

- V - viteza de aşchiere [m/min]
- D - diametrul piesei de prelucrat [mm]

5. se alege din gama de turaţii a strungului turaţia imediat inferioară (nmaş) şi se
recalculează viteza de aşchiere cu relaţia:
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V=

π × D×n

[m/min]

1000

(5.4)

6. se fac calcule de verificare a rezistenţei cuţitului de strung şi de verificare a puterii
strungului pentru lucru la parametri stabiliţi.
5.3. FREZAREA
Frezarea reprezintă operaţia de prelucrare prin aşchiere executată pe maşini-unelte
numite maşini de frezat, cu ajutorul unor scule aşchietoare cu mai multe tăişuri numite
freze. La prelucrarea prin frezare procesul de aşchiere se realizează prin compunerea a
două mişcări (fig. 5.11):
• mişcarea principală, de rotaţie a sculei (determină desprinderea aşchiilor) efectuată
cu turaţia n dată de relaţia:

n=
unde:

1000 × V
π ×D

[rot/min]

(5.5)

- V - viteza de aşchiere [m/min]
- D - diametrul sculei [mm]

• mişcarea secundară, de avans al piesei prinsă în dispozitiv pe masa maşinii-unelte
(determină aducerea unor straturi noi de material in faţa taişului sculei); în funcţie
de direcţie avansul poate fi: orizontal (longitudinal sau transversal) sau vertical.
a.

b.

n [rot/min]
turația
sculei

s [mm/rot]
avansul
piesei

scula
freză cilindrică

n [rot/min]
turația
sculei

t [mm]
adâncime de
așchiere

t [mm]
adâncime de
așchiere

piesa de
prelucrat

scula
freză cilindro-frontală

piesa de
prelucrat
s [mm/rot]
avansul
piesei

Fig. 5.12. Schema de principiu a frezării unei suprafețe plane
a – cu freză cu alezaj; b – cu freză cu coadă
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Frezarea diferă de strunjire şi prin aceea că, în timp ce la strunjire cuţitul aşchiază
continuu, la frezare fiecare dinte al frezei, care se aseamănă cu un cuţit normal, aşchiază
intermitent. Dintele este doar un anumit timp în contact cu piesa şi detaşează aşchii
discontinue, cu secţiune variabilă, având timp să se răcească în restul timpului unei rotaţii
complete a frezei. Acest lucru duce la mărirea durabilităţii sculei şi la posibiliatea aşchierii
cu regimuri de lucru mai intense şi cu productivitate mai mare. Prin frezare se pot prelucra
suprafeţe plane, conice, alezaje, canale de pană sau elicoidale, roţi dinţate, etc.
În funcţie de sensul mişcării de avans faţă de mişcarea principală, frezarea se poate
executa prin două metode:
• frezare în contra avansului (fig. 5.12.a): sensul de rotaţiei al frezei este invers faţă
de direcţia avansului piesei; dintele frezei atacă stratul de material care trebuie
îndepărtat aşchiind la început o aşchie subţire, care se îngroaşă pe măsură ce
dintele înaintează şi iese din material; în acest fel solicitarea dinţilor creşte
progresiv, iar uzura lor este mai scăzută, fapt ce constituie un avantaj al metodei; pe
de altă parte, forţele de aşchiere tind să smulgă piesa din dispozitiv, lucru care
înrăutăţeşte condiţiile de prindere şi calitatea prelucrării, constituind un dezavantaj
al metodei de frezare în contra avansului; metoda se utilizează mai ales la frezarea
de degroşare;
a.

b.

după [Mois80]

Fig. 5.12. Schema de principiu a frezării
a – în contra avansului; b – în sensul avansului
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• frezare în sensul avansului (fig. 5.12.b): dintele e solicitat la maxim în momentul
pătrunderii în material, fapt ce duce la uzura rapidă a sculei, iar acesta e un
dezavantaj major al metodei; forţele de aşchiere contribuie la fixarea piesei, ducând
la o precizie de prelucrare crescută, un avantaj care face ca metoda să fie folosită în
special la frezarea de finisare.
Viteza de aşchiere se determină cu relaţia:

V=
unde:

π × D×n
1000

[m/min]

(5.6)

- n – turaţia frezei [rot/min]
- D - diametrul frezei [mm]

Deoarece, în majoritatea cazurilor, frezele au mai mulţi dinţi, avansul se poate referi la:
• avansul pe rotaţie: s [mm/rot];

s
z

• avansul pe dinte:

sz [mm/dinte]:

sz =

• avansul pe minut:

smin [mm/min]:

smin= s x n = sz x z x n

unde z – numărul de dinţi;

Prelucrarea prin frezare se execută mașini de frezat. Maşinile de frezat pot fi: cu consolă
(orizontale, verticale sau universale), fără consolă (orizontale sau verticale) sau speciale
(prin copiere, de frezat filete, de frezat dantura roţilor dinţate, etc.).
Des folosite sunt maşinile de frezat universale, acestea fiind, de fapt, maşini orizontale la
care se poate monta un cap pentru frezare verticală. Elementele componente ale maşinii
de frezat sunt prezentate în figura 5.13. Scula aşchietoare 5 se montează în arborele
principal 6, prin intermediul unui dorn 4 care se sprinjină într-un lagăr în traversa 3 şi
primeşte mişcarea de rotaţie I (mişcarea principală de aşchiere) prin cutia de viteze. Piesa
de prelucrat se fixează pe masa 13 şi execută, împreună cu aceasta, mişcarea de avans.
Masa maşinii 13 se deplasează împreună cu consola 8 pe ghidajele verticale 7 ale batiului
2. Această deplasare constituie mişcarea de avans pe verticală IV. Avansul pe orizontală se
efectuează după două direcţii: longitudinală şi transversală. Avansul longitudinal II este
efectuat de masa 13 de-a lungul ghidajelor din placa pivotantă 12. Avansul transversal III
este efectuat de sania transversală 11, pe ghidajele 10 din consola 8.
Mişcările mesei maşinii de frezat pot fi realizate manual sau în ciclu automat. Deasemenea,
masa maşinii poate avea şi un avans rapid, pentru deplasarea cu viteză mare până în
apropierea locului unde se face prelucrarea. La maşina de frezat universală mai există
posibilitatea rotirii mesei superioare 13 cu 15...30° pentru tăierea canalelor elicoidale,
frezarea danturilor înclinate, etc. Aceasta se realizează prin interpunerea, între sania
transversală 11 şi masa de lucru 13, a unei plăci pivotante 12, care este prevăzută la partea
inferioară cu un disc gradat pentru fixarea unghiului de rotire, iar la partea superioară cu
ghidaje în lungul cărora se deplasează masa 13. Masa, împreună cu placa 12, pot fi rotite în
ambele sensuri. Pivotarea mesei în plan orizontal este o mişcare de reglare, poziţia ei fiind
blocată în timpul lucrului.
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Fig. 5.13. Maşina de frezat universală
1 – placă de bază; 2 – batiu; 3 – traversă superioară; 4 – dorn port-freză; 5 – freză; 6 – arbore
principal; 7 – ghidaje verticale; 8 – consolă; 9 – şurub; 10 – ghidaje orizontale; 11 – sanie
transversală; 12 – placă pivotantă; 13 – masă; I – mişcarea principală de rotaţie a sculei;
II – mişcarea de avans longitudinal a mesei; III – mişcarea de avans transversal a mesei;
IV – mişcarea de avans vertical a mesei; V – mişcarea de rotire a mesei

La o freză se deosebesc:
• dinţii frezei, partea activă
aşchietoare;
• corpul frezei;
• partea de prindere:
 alezaj, în cazul prinderii
în arborele orizontal al
maşinii de frezat;
 coadă, în cazul prinderii
în arborele vertical al
maşinii de frezat.

Fig. 5.14. Diverse
tipuri de freze
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Din punct de vedere constructiv, frezele pot fi executate dintr-o bucată (monobloc) sau
asamblate (cu dinţi montaţi). Frezele se clasifică în funcţie de forma suprafeţei pe care o
prelucrează şi de maşina-unealtă pe care se execută prelucrarea.
Frezele cilindrice (fig. 5.15.a) se folosesc pentru prelucrarea suprafeţelor plane pe maşinile
de frezat orizontale. Pot avea dinţi drepţi sau înclinaţi. Cele cu dinţi înclinaţi lucrează în
condiţii mai bune deoarece aşchierea decurge mai liniştit. Pentru dimensiuni mari de freze,
construcţia acestora poate fi realizată cu dinţi din oţel rapid sau plăcuţe din carburi
metalice asamblaţi într-un corp din oţel de construcţie.
Frezele cilindro-frontale (fig. 5.15. a, b, c) se folosesc pentru prelucrarea suprafeţelor
plane pe maşinile de frezat verticale. Aşchiază cu partea frontală şi cu partea cilindrică.

după [Mois80]

Fig. 5.15. Operaţii executate prin frezare
a – frezarea suprafeţelor plane orizontale; b - frezarea suprafeţelor plane verticale;
c - frezarea suprafeţelor înclinate
1 – freză cilindrică; 2 – freză frontală; 3 – freză deget; 4 – freză conică; 5 – semifabricat;

Frezele disc se folosesc pentru prelucrarea canalelor pe maşinile de frezat orizontale. Sunt
prevăzute cu dinţi aşchietori pe suprafaţa cilindrică exterioară şi pe cele două suprafeţe
frontale.
Frezele deget (fig. 5.15. b) se folosesc pentru prelucrarea canalelor pe maşini de frezat
verticale. Au dinţi aşchietori pe suprafaţa cilindrică şi cea frontală.
Frezele unghiulare (fig. 5.15. c) se folosesc pentru prelucrarea suprafeţelor înclinate.
Frezele profilate (fig. 5.16) au suprafaţa activă profilată pentru prelucrarea unor suprafeţe
complexe. Din categoria frezelor profilate fac parte şi frezele-modul folosite pentru tăierea
dinţilor roţilor dinţate.
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după [Mois80]

Fig. 5.16. Frezarea suprafeţelor profilate
1 – freze cu profil conjugat celui al piesei; 2 - piesă

Piesele se pot fixa pe masa maşinii în diferite moduri folosindu-se sisteme simple,
dispozitive universale sau speciale. În producţia de unicate sau serie mică, fixarea se poate
face direct pe masa maşinii cu ajutorul unor bride, şuruburi, menghine simple, rotative sau
înclinabile. La aşezarea şi fixarea pieselor în dispozitive acestea trebuie să fie cât mai
aproape de bacurile de strângere, pentru asigurarea unei bune rigidităţi şi evitarea
apariţiei vibraţiilor în timpul prelucrării.
Pentru a se asigura desfăşurarea prelucrării în condiţii bune, frezele trebuie să fie bine
fixate în arborele principal al maşinii. Frezele se fixează cu ajutorul unui dorn care se
introduce în alezajul conic al arborelui principal. Alezajul conic de la capătul arborelui este
standardizat în sistemele Morse sau ISO. Frezele cilindrice se montează pe un dorn al cărui
capăt se fixează în arborele principal în alezajul conic, iar cel de-al doilea se sprijină într-un
lagăr în consola maşinii. În figura 5.13. se observă modul de fixare a frezelor cilindrice.
Freza 5 este introdusă pe dornul 4 la distanţa y de capătul arborelui principal 6 şi,
respectiv, la distanţa x de lagărul de sprijin 14. Frezele frontale se fixează în arborele
principal prin intermediul unui dorn scurt, iar antrenarea se face cu o pană.
Pe maşina de frezat universală se pot executa următoarele operaţii de frezare:
1. frezarea suprafeţelor plane orizontale (fig. 5.12 și fig. 5.15.a) folosind freze cilindrice
sau freze frontale;
2. frezarea suprafeţelor plane verticale (fig. 5.15.b) folosind freze deget sau freze
frontale;
3. frezarea suprafeţelor plane înclinate (fig. 5.15.c) prin înclinarea piesei de prelucrat sau
a arborelui port-sculă, folosind freze cilindrice, frontale sau unghiulare;
4. frezarea suprafeţelor profilate (fig. 5.16) folosind freze care au un profil conjugat celui
al piesei.
La stabilirea regimului de aşchiere trebuie să se ţină seama de prelucrabilitatea
materialului de prelucrat, de precizia şi calitatea cerută supafeţei ce va fi frezată, de
materialul şi tipul frezei, de rigiditatea sistemului maşină unealtă – dispozitiv - piesă.
Ordinea de stabilire a parametrilor regimului de aşchiere este:
1. se alege tipul de freză, caracterizată prin diametrul exterior D [mm], numărul de
dinţi Z şi durabilitatea economică T [min];
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2. se stabileşte adâncimea de aşchiere t [mm] în funcţie de tipul frezei, de calitatea
suprafeţei (pentru operaţiile de finisare se lasă 10% din adaosul de prelucrare);
3. Se stabileşte avansul pe dinte sz [mm/dinte] cu ajutorul tabelelor din literatura de
specialitate sau, de cele mai multe ori în practica industrială, din catalogul de scule
al producătorului acestora;
4. se determină viteza de aşchiere v [m/min], prin calcul, din tabele sau, de cele mai
multe ori în practica industrială, se preia viteza indicată în catalogul producătorului
de scule;
5. se determină turaţia frezei n [rot/min] care trebuie reglată la maşina de frezat
pentru a realiza viteza v; se calculează cu relaţia:

n=
unde:

1000 × V
π ×D

[rot/min]

(5.7)

- V - viteza de aşchiere [m/min]
- D - diametrul frezei [mm]

6. se alege din gama de turaţii a a maşinii de frezat turaţia imediat inferioară (nmaş)
celei calculate;
7. se recalculează viteza de aşchiere cu relaţia:

V=

π × D × nmas
1000

[m/min]

(5.8)

8. se calculează avansul pe minut smin (viteza de avans) [mm/min]:
smin= s x n = sz x z x n

(5.9)

9. se alege din gama de avansuri avansul pe minut cel mai apropiat de cel calculat;
10. se recalculează avansul pe dinte;
11. se determină forţele de aşchiere şi puterea necesară frezării, luând în considerare
parametri regimului de lucru stabiliţi anterior;
12. se fac calcule de verificare a rezistenţei sculei şi maşinii de frezat.
5.4. RABOTAREA ȘI MORTEZAREA
Rabotarea reprezintă operaţia de prelucrare prin aşchiere realizată pe maşini unelte
numite maşini de rabotat cu scule numite cuţite de rabotat. Mortezarea se execută pe
maşini de mortezat cu cuţite de mortezat. Atât mişcarea principală de aşchiere (executată
de piesă sau sculă, funcţie de tipul maşinii-unelte), cât şi cea secundară, sunt rectilinii. La
rabotare mişcarea principală de aşchiere are loc în plan orizontal (fig. 5.17.a), iar la
mortezare are loc în plan vertical (fig. 5.17.b).
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după [Mois80]

Fig. 5.17. Schema de principiu a prelucrării prin rabotare (a) şi mortezare (b)

Maşinile de rabotat pot fi:
• cu cuţit mobil sau maşini de rabotat transversal, se mai numesc şepinguri;
• cu masă mobilă sau maşini de rabotat longitudinal.
Maşinile de mortezat sunt întotdeauna cu cuţit mobil şi se mai numesc morteze.
Atât la rabotare, cât şi la mortezare, mişcarea principală de aşchiere este formată dintr-o
cursă activă, în timpul căreia se execută aşchierea propriu-zisă, şi o cursă în gol, pentru
revenirea sculei în poziţia iniţială de prelucrare, astfel încât, după efectuarea mişcării de
avans, să aibă loc o nouă cursă activă. Ambele curse formează aşa-numita cursă dublă.
Viteza de aşchiere este variabilă, creşte de la 0 la o valoare maximă, scăzând apoi la 0 la
sfârşitul fiecărei curse. Valoarea medie a vitezei de aşchiere vm se determină cu relaţia:

 v
L × n × 1 + a
 vg

vm =
1000






[m/min]

(5.10)

unde: L – lungimea cursei [mm];
n – numărul de curse duble pe minut [cd/min];
va – viteza cursei active [m/min];
vg - viteza cursei de mers în gol [m/min].
Prelucrarea prin rabotare se execută pe maşini de rabotat. În figura 5.18 se prezintă
elementele componente ale şepingului (maşină de rabotat cu cuţit mobil).
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Fig. 5.18. Mașina de rabotat (șeping)
1 – batiu; 2 – cutie de viteze; 3 – berbec; 4 – cap port-sculă; 5 – masă de lucru; 6 – traversă;
7 – pârghie de sprijin; I – mişcare principală; II – mişcare de avans a mesei;
III – mişcare de avans a saniei port-cuţit; IV – mişcare de reglare în plan vertical.

Maşina de rabotat se compune din batiul 1, în interiorul căruia se află sistemul de
antrenare format din cutia de viteze 2 şi un mecanism cu culisă oscilantă. La partea
superioară a batiului se află ghidajele orizontale pe care se deplasează berbecul 3. Acesta
execută mişcarea principală de aşchiere I, rectilinie alternativă, pe care o imprimă cuţitului,
montat în capul port-cuţit de la capătul frontal al berbecului. Piesele se aşează pe masa 5 a
maşinii de rabotat, prinsă în consolă pe traversa 6, şi execută mişcarea secundară II de
avans transversal intermitent. Traversa se poate deplasa în plan vertical, mişcarea IV, cu
ajutorul unui ax filetat. Masa se consolidează prin pârghiile 7. Capul port-sculă realizează
mişcarea de avans vertical III manual sau automat.
Cuţitele de rabotat se aseamănă cu cuţitele de strung, având particularităţi specifice
modului în care se realizează prelucrarea. Se execută din oţeluri de scule sau sunt armate
cu plăcuţe din carburi metalice. Ca şi cuţitele de strung, cuţitele de rabotat se fixează în
dispozitive port-cuţit. Aceste dispozitive sunt prevăzute cu mecanisme pentru ridicarea
cuţitului la cursa de mers în gol.
Piesele de prelucrat sunt fixate pe masa maşinii de rabotat cu ajutorul unor elemente şi
dispozitive standardizate (furci cu înălţime fixă sau variabilă, tampoane, plăci de sprijin şi
de strângere, etc.) sau speciale (menghine de diferite tipuri).
Pe maşina de rabotat se pot prelucra suprafeţe plane, orizontale, înclinate, profilate,
canale interioare şi exterioare, etc.
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1. rabotarea suprafeţelor plane orizontale (fig. 5.17.a) se execută pe maşini de rabotat
cu cuţite normale; mişcările necesare sunt: mişcarea principală de aşchiere I efectuată
de sculă şi o mişcare de avans II efectuată de piesă (fig. 5.18);
2. rabotarea suprafeţelor plane verticale se execută, de obicei, cu cuţite normale; cuţitul
va fi astfel aşezat încât să nu se frece pe suprafaţa prelucrată (înclinat faţă de direcţia
de avans III) (fig. 5.18); în acest caz avansul se efectuează pe verticală;
3. rabotarea supafeţelor plane înclinate se execută cu un cuţit cu tăişul paralel cu
înclinaţia suprafeţei prelucrate sau cu un cuţit normal; avansul sculei se realizează după
o direcţie III, paralelă cu suprafaţa prelucrată, care se obţine prin înclinarea capului
port-sculă (fig. 5.18);
4. rabotarea suprafeţelor profilate se face combinând manual avansul vertical III cu cel
orizontal II (fig. 5.18) sau folosind dispozitive speciale de copiere;
5. rabotarea canalelor se execută cu cuţite speciale, profilate corespunzător formei
canalului care trebuie prelucrat.
Stabilirea regimului de aşchiere constă în alegerea adâncimii de aşchiere t [mm], a
avansului s [mm/cd] şi a vitezei de aşchiere [m/min]:
1. se stabileşte adâncimea de aşchiere t [mm] având în vedere mărimea adaosul de
prelucrare (90% adaosul de degroşare şi 10% cel de finisare); în cazul în care adaosul
la faza de degroşare este prea mare, el se îndepărtează prin mai multe treceri.
2. se stabileşte avansul s [mm] cu ajutorul tabelelor din literatura de specialitate sau
din catalogul producătorului sculei utilizate;
3. se determină viteza economică de aşchiere v [m/min] folosind tabele din literatura
de specialitate sau din catalogul producătorului sculei utilizate;
4. se determină forţele de aşchiere şi puterea necesară rabotării, luând în considerare
parametri regimului de lucru stabiliţi anterior şi se fac calcule de verificare a
rezistenţei sculei şi maşinii de rabotat.
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ÎNTREBĂRI PENTRU AUTOEVALUARE

1. Prin ce procedee de prelucrare prin așchiere se obțin piesele din imaginile de mai jos.

Precizați pentru fiecare caz semifabricatul de la care se pornește și care sunt operațiile
și fazele de lucru.
a.

b.

d.

c.

e.
f.
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2. Recunoașteți tipul mașinilor unelte de mai jos și precizați ce procedee de prelucrare

prin așchiere se execută cu ajutorul lor.

a.

b.

c.

d.
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Subiectele 3, 4, 5 și 6 fac referire la piesa din schița de mai jos:

Material: oțel carbon de calitate C60 (1.0601) fost OLC 60.
Semifabricat: bară trasă la rece de φ 25 cu lungimea de 3 m.
Costul semifabricatului: 5 lei/kg.
3. Pentru suprafața notată cu 1 :
a. indicați:
a.1. toleranța (în mm): ..................
a.2. toleranța (în microni): ..................
a.3. rugozitatea Ra: .......................
4. Pentru realizarea suprafeței notată cu 1 :
a. indicați operația prin care se realizează și succesiunea de faze necesare, indicând
adaosul de prelucrare pentru fiecare fază (considerați doar o trecere pentru
fiecare fază):
b. cine execută avansul?
c. cine execută mișcarea de rotație?
d. pentru faza de degroșare: dacă viteza de așchiere recomandată de producătorul
cuțitului de degroșare este cea indicată în tabelul din Informații ajutătoare,
calculați și alegeți turația piesei
(gama de turații ale arborelui principal pentru strungul utilizat este: 350, 400,
500, 800, 1200, 1600 rot/min)
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e. pentru faza de degroșare: dacă avansul de lucru este cel indicat în tabelul din
Informații ajutătoare, calculați timpul în care se execută degroșarea (considerați
o singură trecere, țineți cont și de lungimea necesară pentru faza ulterioară de
retezare)
f. pentru faza de finisare: dacă viteza de așchiere recomandată de producătorul
cuțitului de finisare este cea indicată în tabelul din Informații ajutătoare,
calculați și alegeți turația piesei
g. pentru faza de finisare: dacă avansul de lucru este cel indicat în tabelul din
Informații ajutătoare, calculați timpul în care se execută degroșarea (considerați
o singură trecere, țineți cont și de lungimea necesară pentru faza ulterioară de
retezare)
5. Pentru realizarea suprafeței notată cu 2 :
a. care este faza care se execută:
b. faza se poate realiza pe mașina unealtă pe care se execută fazele de la pct. 6?
c. dacă viteza de așchiere recomandată de producătorul cuțitului de retezare este
cea indicată în tabelul din Informații ajutătoare, calculați și alegeți turația piesei:
d. dacă avansul de lucru este cel indicat în tabelul din Informații ajutătoare,
calculați timpul în care se execută retezarea (indicație de lucru: atenție cum
considerați lungimea de lucru):
6. Considerând lotul de fabricație de 1000 de bucăți calculați:
a. timpul total de lucru la operația de strunjire pentru întreg lotul de fabricație,
exprimat în ore (indicație de lucru: pentru calculul timpului de lucru necesar
executării unei piese calculați timpul total pentru strunjire, la acest timp
adaugați 30% din el, timp necesar pentru apropierea/îndepartarea sculelor,
schimbarea regimului de lucru, măsurători, etc.)
b. numărul de bare ce trebuie comandat, țineți cont și de un procent de rebut de
3% (indicație de lucru: semifabricatul este bară trasă la rece de φ 25 cu lungimea
de 3 m):
c. costul total al semifabricatelor, dacă prețul barelor achiziționate este 5 lei/kg:
(indicație de lucru: țineți cont de elemente din Informații ajutătoare)
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Informații ajutătoare:

• Alegere scule de lucru:
Scula

Viteză de așchiere
recomandată
[m/min]

Avans
recomandat
[mm/rot]

30

0,1

60

0,03

30

0,05

cuțit de degroșare din oțel rapid
S 6-5-2 (1.3343) fost Rp 5

cuțit de finisare din oțel rapid
S 6-5-2 (1.3343) fost Rp 5
L
K
l
K

cuțit de retezare/canelare din oțel rapid
S 6-5-2 (1.3343) fost Rp 5
lățime l: 4 mm
lungime de tăiere L: 20 mm

• Densitate oțel: 7,85 kg/dm3
• Volumul cilindrului:
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Capitolul 6. SUDAREA

6.1. INTRODUCERE. PROCEDEE DE SUDARE
Prin sudare se înțelege îmbinarea nedemontabilă a semifabricatelor/pieselor, realizată, de
regulă, prin topirea locală a lor, urmată de solidificarea zonei respective, ce va forma
sudura/cordonul de sudură. Procesul poate avea loc cu sau fără material de adaos. Există și
procedee de sudare care nu presupun topirea materialului, ci se realizată în anumite
condiții de temperatură și presiune, prin aducerea atomilor din stratul superficial al uneia
din piesele în sfera de atracție a atomilor celeilalte piese (de exemplu sudarea prin frecare,
sudarea cu ultrasunete). Materialul pieselor care se sudează formează metalul sau aliajul
de bază, în timp ce materialul care ajută la formarea cusăturii și care are o compoziție
chimică apropiată cu cea a materialului de bază, constituie metalul de adaos.
Față de alte metode de îmbinare, sudarea prezintă o serie de avantaje ca:
- economie de material;
- reducerea prețului de cost;
- calitate superioară;
- productivitate mărită;
dar și dezavantaje ca:
- necesită muncitori calificați de o calificare deosebită;
- în îmbinările sudate apar tensiuni, care le influențează mult calitatea, etc.
Deoarece numărul procedeelor de sudare este foarte mare și clasificarea lor se poate face
după diferite criterii, până în prezent nu s-a ajuns la un punct de vedere comun. În funcție
de starea în care este adus materialul de sudat, natura materialelor în zona sudată, natura
energiei termice utilizate, mai jos se prezintă o clasificare a procedeelor de sudare:
• procedee de sudare prin topire:
 cu energie electrică:
→ cu arc electric:
 cu electrod metalic învelit;
 sub strat de flux;
 în mediu de gaz protector;
→ în baie de zgură;
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→ cu plasmă;
 cu energie chimică:
→ cu flacără oxiacetilenică;
→ cu termit;
 cu energie radiantă:
→ cu fascicul de fotoni;
→ cu fascicul de electroni;
• procedee de sudare prin presiune:
 cu energie electrică:
→ prin rezistență:
 prin puncte;
 în linie;
 cu energie mecanică:
→ prin frecare;
→ cu ultrasunete;
 cu energie chimică:
→ prin explozie.
Sudabilitatea unui material reprezintă capacitatea unui metal sau aliaj de a putea fi
îmbinat printr-un procedeu de sudare, astfel încât îmbinarea obținută să satisfacă toate
condițiile tehnice de exploatare. Pentru ca un material supus operației de sudare să fie
corespunzător, el trebuie să aibă aptitudini de sudare și siguranță la sudare. Aptitudinea de
sudare este determinată de compoziția chimică, modul de elaborare și turnare, prelucrările
termice ulterioare, etc., iar siguranța la sudare depinde atât de proprietățile materialului,
cât și de condițiile tehnologice de sudare și soluțiile constructive alese.
Factorii care influențează sudabilitatea unui oțel sunt de natură complexă: metalurgică
(compoziție chimică, procedeu de elaborare, conținut de gaze și de elemente
stabilizatoare, etc.), tehnologică (modul de asamblare și succesiunea de prindere,
procedeul și regimurile de sudare utilizate, etc.), constructivă (grosimea materialului de
sudat, lucurile unde sunt amplasate cusăturile, etc.) și de exploatare.
În esență, se poate remarca că oțelurile au sudabilitate bună dacă au un conținut de
carbon sub 0,3%, pentru oțelurile carbon, sau un conținut de carbon echivalent (ce include,
după o formulă de calcul, și conținutul de Mn, Cr, Ni, Mo, Cu, P și grosimea materialului de
sudat) sub 0,5%, în cazul oțelurilor aliate. Celelalte tipuri de oțeluri sunt greu sudabile,
necesită măsuri speciale de sudare (preîncălzire, mediu de gaz protector, tehnici speciale).
Fonta este nesudabilă în condiții obișnuite. Sudarea ei se face dificil, la cald, după încălzire
la roșu (600...700°), cu o răcire lentă a cusăturii sudate după realizarea ei. Aliajele
neferoase sunt greu sudabile, din cauza conductivității termice mari și a tendinței de
oxidare. Aliajele de aluminiu și cupru se sudează cu surse puternice de sudare, în mediu de
gaz protector, sau cu flacără oxiacetilenică.

Tehnologia materialelor I

147

Din multitudinea procedeelor de sudare, prezentul curs se va referi la sudarea cu arc
electric cu electrod metalic învelit, sudarea sub strat de flux, sudarea în mediu de gaz
protector și sudarea prin puncte.

6.2. SUDAREA CU ARC ELECTRIC ȘI ELECTROD METALIC ÎNVELIT

Sudarea manuală cu electrozi metalici înveliţi şi arc descoperit (fig. 6.1) este procedeul de
sudare cel mai răspândit fiindcă are o universalitate mare, necesită un echipament simplu,
puţin costisitor şi, dacă se execută corect, se realizează suduri de bună calitate.

Fig. 6.1. Sudarea unei conducte folosind procedeul de sudare manuală cu arc
electric descoperit și electrod metalic învelit

Sudarea cu arc electric se bazează pe transformarea energiei electrice în energie calorică.
Arcul electric este o descărcare electrică de durată în mediu gazos, între doi electrozi, în
condiţiile existenţei unei diferenţe de potenţial şi a unui anumit grad de ionizare a spaţiului
dintre ei. Amorsarea arcului electric se realizează prin atingerea electrodului de piesă,
urmată de retragerea lui la 2...3 mm. În timpul contactului se degajă o cantitate de căldură
care favorizează ionizarea locală a aerului. Prin retragerea electrodului, ionii formaţi sunt
acceleraţi în câmpul electric existent, acumulând o energie cinetică pe care o cedează
lovind în drumul lor atomii de aer (pe care îi ionizează în continuare) sau la impactul cu
piesa, respectiv cu electrodul, formând pe suprafaţa acestora porţiuni calde numite pete
electrodice. Astfel, spaţiul dintre electrod şi piesă fiind ionizat, deci conductibil, permite
trecerea curentului de sudare, care formează arcul electric. Coloana arcului ajunge la
temperatura de aprox. 6000°C (fig. 6.2).
Pentru amorsarea arcului este necesară o anumită valoare a tensiunii, numită tensiune de
amorsare (50...70 V), care este mult mai mare decât tensiunea de lucru (18...30 V).
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Tensiunea

Dependenţa dintre tensiunea şi intensitatea arcului pentru o lungime a arcului este
denumită caracteristica arcului (fig. 6.2). Se observă că la creşterea intensităţii I, tensiunea
la borne scade brusc la început şi apoi mai lent. Dacă intensitatea depăşeşte o anumită
valoare, tensiunea rămâne constantă, arcul devenind instabil.

după [Mois80]

Intensitatea curentului
după [Mois80]

Fig. 6.2. Schema arcului electric
1 – electrod; 2 – piese de sudat; 3 – coloana
arcului; 4 – craterul arcului;
5 – pata catodică; 6 – baia de metal topit; 7 –
pata anodică; 8 – aureola arcului

Fig. 6.3. Curba de variaţie a
tensiunii în arc la amorsare
(A) şi ardere stabilă (S)

Arcul electric poate fi întreţinut cu curent continuu sau cu curent alternativ. În cazul sudării
cu curent continuu, polul pozitiv se leagă la piesă, iar cel negativ la portelectrod. Acest mod
de sudare se numeşte cu polaritate directă (fig. 6.4.a), spre deosebire de sudarea cu
polaritate inversă (fig. 6.4.b), când polul negativ se leagă la piesă şi cel pozitiv la
portelectrod.

a.

b.

după [Mois80]

Fig. 6.4. Sudarea cu polaritate directă (a) şi cu polaritate inversă (b)

Principiul procedeului de sudare cu arc electric descoperit este prezentat în fig. 6.5.
Electrodului i se imprimă manual trei mişcări necesare pentru realizarea cusăturii:
• mişcare de avans (1), care asigură menţinerea constantă a lungimii arcului;
• mişcare de deplasare în lungul cusăturii (2);
• mişcare transversală (pendulară) pentru asigurarea lăţimii cusăturii (3).
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portelectrod

electrod

sursă de curent
pentru sudare
(= ~)

sudură

clemă de contact
piesă

după [Mois80]

Fig. 6.5. Schema sudării manuale cu arc electric cu electrozi metalici înveliţi

Arcul electric poate fi întreţinut:
• cu curent continuu produs de generatoare de sudare sau de redresoare de
curent;
• cu curent alternativ produs de transformatoare de sudare.
Alegerea utilajului se face ţinându-se seama de avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de
utilaj în diferite situaţii. Astfel, generatoarele de sudare cu elemente în mişcare, cu pierderi
mari la mers în gol şi randament mai scăzut, necesită o întreţinere mai atentă în
exploatare. Stabilitatea arcului electric este însă bună, iar încărcarea reţelei simetrică.
Generatoarele pot fi antrenate de un motor electric, în acest caz numindu-se grup
convertizor, sau de un motor cu ardere internă în acest caz numindu-se grup electrogen.
Redresoarele de sudare sunt alimentate de la reţeaua trifazică de curent alternativ pe care
îl transformă în curent continuu prin intermediul unor semiconductori cu randament mare
şi volum restrâns, asigură o bună stabilitate arcului, o încărcare simetrică a reţelei şi
pierderi mici la mers în gol. Transformatoarele de sudare sunt aparate robuste şi ieftine
fără elemente în mişcare şi cu un randament bun. Dezavantajul lor constă în faptul că,
având înfăşurări cu inductanţe mari, au factorul de putere mic, deci pierderi reactive mari.
Stabilitatea arcului electric este mai redusă datorită trecerii prin valoarea zero a tensiunii
sursei, moment în care arcul are tendinţa să se stingă. Transformatoarele pot fi
monofazate sau trifazate.
Materialul de sudare necesar sudării cu arc electric descoperit este electrodul învelit.
Electrodul este format dintr-o sârmă pe care se aplică un înveliş din substanţe care asigură,
prin topirea şi gazeificarea lor:
•
arderea stabilă a arcului (funcţia ionizatoare);
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•

•

•
•

•

formarea unui mediu gazos protector pentru metalul topit din spaţiul arcului
electric (funcţia protectoare);
formarea unei cruste de zgură care reduce viteza de răcire a zonelor încălzite
(funcţia moderatoare);
în unele cazuri conţin elemente care aliază cusătura (funcţia de aliere);
la electrozii pentru suduri în poziţii dificile zgura se întăreşte repede şi împiedică
scurgerea metalului topit (funcţia de sprijinire);
anumite tipuri de învelişuri contribuie la reducerea conţinutului de sulf şi fosfor
(funcţia de curăţire);

Electrozii se caracterizează prin:
•
natura materialului sârmei electrod;
•
diametrul sârmei electrod de; în mod industrial se fabrică electrozi cu de = 1,6;
2,0; 2,5; 3,25; 4; 5; 6 mm;
•
natura învelişului: acid - A, acid rutilic - AR, bazic – B, celulozic – C, oxidant –
O, rutilic – R, alte tipuri - S;
•
grosimea învelişului: subţire – max. 0,1de; mediu – (0,1...0,25)de; gros – min.
0,25de;
•
lungimea electrodului Le: Le = 350 mm pentru de< 3,25 mm şi Le = 450 mm
pentru de>3,25 mm.
Simbolizarea electrozilor se face după următoarele caracteristici de sudare: natura
materialului şi învelişului, randamentul efectiv, poziţiile de sudare, caracteristicile
curentului de sudare, conţinutul de hidrogen difuzibil.
Alegerea electrodului se face în funcţie de grosimea şi natura materialului pieselor de
sudat şi poziţia cusăturii. Astfel, electrozii cu învelişuri acide, rutilice sau celulozice se
folosesc la sudarea oţelurilor nealiate cu puţin carbon, atât în c.c. cât şi în c.a., iar electrozii
cu înveliş bazic la sudarea oţelurilor slab aliate şi aliate, precum şi la sudarea unor metale şi
aliaje neferoase, de preferinţă în c.c. cu polaritate inversă (din cauza stabilităţii mici a
arcului electric). Electrozii de tip acid se folosesc în general la poziţia de sudare orizontală,
electrozii bazici şi celulozici la toate poziţiile, iar electrozii rutilici la sudarea în poziţia
verticală şi de plafon.
Pentru determinarea diametrului electrodului se foloseşte relaţia:

d e = 1,5 ⋅ g

[mm]

(6.1)

unde: g – grosimea pieselor care se sudează [mm]
În cazul sudării în mai multe treceri, prima trecere, adică cea care formează rădăcina
cusăturii se efectuează cu electrod de diametru mai mic.
Parametri tehnologici. După alegerea electrodului, în funcţie de diametrul său de, se
stabileşte intensitatea curentului mediu de sudare:

I s = (20 + 6 × d e ) × d e

[A]

(6.2)
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Decizia privind lungimea arcului cu care se va suda, deci implicit tensiunea arcului (Ua), se
va lua ţinând seama că sudarea cu arc scurt asigură o protecţie mai bună a metalului topit
decât sudarea cu arc lung, însă există pericolul unui scurtcircuit (atingerea băii de sudură
cu electrodul) şi execuţia este mai dificilă, solicitând o calificare mai mare a sudorului.
Tensiunea arcului variază între 18...30V.
Se mai stabileşte viteza de sudare, care variază în limite foarte largi, obişnuit alegându-se
între 10...40 cm/min. Aceste date fiind orientative, este bine să se respecte recomandările
făcute de producătorul electrozilor înveliţi, care cuprind, pe lângă valoarea lui Is, şi date
privind tensiunea de mers în gol (U0), tensiunea arcului (Ua), natura curentului şi
polaritatea, viteza de sudare (vs) şi altele.
În cazul grosimilor mari de material la marginile pieselor se execută rosturi
corespunzătoare în V, X, Y, U, etc. (fig. 6.6). Dacă piesele sunt subţiri şi nu necesită
prelucrarea rosturilor, este totuşi obligatorie curăţirea oxizilor şi a petelor de grăsime sau
vopsea de pe suprafeţele care se vor suda.

I
V
½V

½X
simetric

½X
nesimetric

U
½U

X
simetric

X
X

nesimetric

simetric

X

½X

nesimetric

după [Mois80]

Fig. 6.6. Tipuri de rosturi folosite la sudarea cu arc electric

În afara utilajelor care servesc la generarea curentului electric şi a electrozilor pentru
sudare, mai sunt necesare o serie de accesorii, scule, dispozitive şi materiale de protecţie :
•
aparate pentru controlul regimului de lucru (I şi U);
•
cabluri de sudură izolate, din cupru electrolitic;
•
cleşte portelectrod care serveşte la prinderea şi conducerea electrodului;
•
clema de contact pentru aducerea curentului de la sursă la piesă;
•
ciocane şi perii de sârmă pentru îndepărtarea zgurii;
•
echipament de protecţia muncii (mască, mănuşi, şorţ, jambiere).
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6.3. SUDAREA SUB STRAT DE FLUX
Sudarea sub strat de flux este un procedeu de sudare cu arc electric. În acest caz, o sârma
electrod fuzibilă este antrenată continuu în baia de sudură de către role de antrenare, pe
măsura topirii ei, iar fluxul, sub formă de pulbere, care acoperă complet arcul de sudură,
are rol de protecție și de aliere a băii metalice topite (fig. 6.7). Sârma electrod fiind
antrenată cu viteza mare, iar contactele de curent găsindu-se în apropierea arcului, devine
posibilă folosirea unei densități de curent de până la 10 ori mai mare decât la sudarea cu
electrozi înveliți, fără a se produce înroșirea sârmei sau stropiri. Ca urmare, viteza de
sudare crește de 5...15 ori.

sârma electrod
alimentare cu
curent continuu
sau alternativ

flux
rezidual

alimentare cu flux

duza
rezervorului de
alimentare
cu flux

zgură
sudură

legătură
electrică la masă
direcția de
sudare

flux (sub formă de
pulbere) protejând
arcul electric

Fig. 6.7. Schema de principiu a sudării sub strat de flux

Fluxul folosit trebuie să îndeplinească mai multe condiții:
•
să contribuie la stabilitatea arcului prin ionizarea spațiului;
•
să fie ușor de îndepărtat după sudare;
•
să nu mărească conținutul de carbon, sulf sau fosfor în cordonul de sudură;
•
să transfere elemente de aliere în cusatură;
•
să nu degaje gaze nocive și să contribuie la eliminarea hidrogenului din baie.
Se folosesc mai multe tipuri de fluxuri:
•
fluxuri topite (de fuziune), care conțin minereuri de mangan, cuarț și fluorină
(CaF2);
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fluxuri ceramice, care conțin marmură, fluorină, feldspat, oxid de aluminiu, etc.
și feroaliaje Fe-Mn, Fe-Si, Fe-Ti, Fe-Cr, etc.;
fluxuri sinterizate;
fluxuri pasive, pe bază de Al2O3 si CaF2.

Deoarece procesul de realizare a cordonului de sudare se desfășoară complet acoperit de
către fluxul sub formă de pulbere, procesul poate avea un grad înalt de automatizare.
Astfel, o instalație automată de sudare sub strat de flux se compune din:
•

tractor de sudare (fig. 6.8.) pe care se află rola cu sârmă de sudare și
rezervorul cu flux, tractor ce are posibilitatea de a fi deplasat în lungul
ghidajelor cu ajutorul rolelor;

•

cofret pentru distribuția curentului;

•

transformator de sudare.
tractor de sudare
rolă cu sârmă de sudare

rezervor cu flux

Fig. 6.8. Instalație automatizată de sudare sub strat de flux

Intensitatea curentului de sudare variază între 180...5000 A, la densități de curent ridicate
(10...200 A/mm2) și tensiune de 20...70 V. În functie de materialul de sudat, viteza de
sudare poate ajunge până la 300 m/h.
Sudarea sub strat de flux prezintă o serie de avantaje:
- pierderi prin stropire de numai 1...3%;
- obținerea unei suduri de calitate superioară;
- radiațiile arcului sunt invizibile;
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-

cantitate redusă de fum și gaze nocive.

Procedeul are și dezavantaje:
- rosturile trebuie prelucrate cu multă atenție și precizie;
- poziționarea și susținerea pieselor se face în dispozitive speciale;
- instalațiile sunt scumpe, etc.
Sudarea sub strat de flux se aplică în construcțiile navale, la sudarea cazanelor și
recipienților, adică acolo unde sunt necesare cusături sudate continue de lungime mare.
Procedeul pemite variante de productivitate superioară ca: sudarea cu două arce, cu arc
serie, cu doua arce în paralel, cu banda electrod, etc.
6.4. SUDAREA ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR
O problemă majoră la sudare este aceea că baia metalică topită reacționează extrem de
ușor cu elementele din mediul înconjurător, formând compuși care rămân în cordonul de
sudură, diminuând proprietățile acestuia. Rolul învelișului sârmei electrod, de la sudarea cu
electrod metalic învelit, sau al fluxului, de la sudarea sub strat de flux, este acela ca, prin
topire, să formeze un strat protector la suprafața băii metalice topite. Pentru a împiedica
pătrunderea oxigenului și azotului din mediul înconjurător în baia de metal topit și
oxidarea acesteia, arcul electric se poate înconjura și cu gaze protectoare:
•

gaze inerte (argon, heliu);

•

gaze reducătoare (hidrogen, amestec de hidrogen cu argon);

•

gaze active (bioxid de carbon, amestec de bioxid de carbon cu argon),

pe acest principiu bazându-se procedeele de sudare în mediu de gaz protector.
Sârma electrod folosită poate fi nefuzibilă (nu se topește, doar generează arcul electric),
sau fuzibilă (se topește). În funcție de fuzibilitatea electrodului, se deosebesc:
•

procedeul de sudare în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil (cu
electrod de wolfram) – procedeul WIG (TIG);

•

procedee de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (în mediu
de gaz inert sau în mediu de gaz activ) – procedeele MIG și MAG.

6.4.1. SUDAREA WIG (TIG)
Sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector inert, cu electrod de wolfram (tungsten),
este cunoscută sub denumirea de procedeul WIG (Wolfram–Inert–Gaz), sau TIG
(Tungsten–Inert–Gaz).
Arcul electric se stabilește între electrodul de wolfram și piesele de sudat, protecția
asigurându-se prin insuflarea unui gaz inert, de regulă argon (fig. 6.9). Sudarea se poate
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realiza în curent continuu sau curent alternativ. Pentru că electrodul folosit este nefuzibil,
el nu se va topi. De aceea este nevoie de un alt material care să constituie aportul necesar
de material pentru a umple rostul de sudare, alături de materialul pieselor ce se sudează.
Acesta va proveni de la sârma de adaos. De aceea, sudorul va avea de manevrat atât
pistoletul de sudare (în care se află electrodul din wolfram și prin care se aduce și gazul de
protecție), cât și sârma de adaos (fig. 6.10).
pistoletul de sudare
direcția de sudare

sârmă de adaos

legătură la sursa de
sudare
gaz inert (argon)
contacte electrice
electrodul de sudare
(sârmă de wolfram)

arc electric

rostul dintre piesele
de sudat

zona protectoare constituită
din gaz inert (argon)

Fig. 6.9. Schema de principiu a procedeul de sudare WIG

Fig. 6.10. Sudarea WIG a unei conducte din oțel inoxidabil

Procedeul se aplică la sudarea oțelurilor aliate, de exemplu a celor inoxidabile, precum și la
sudarea aliajelor de aluminiu și aliajelor de cupru.
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6.4.2. SUDAREA MIG/MAG
Sudarea cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert este cunoscută sub numele de procedeul
MIG (Metal-Inert-Gaz). Arcul electric se produce între o sârmă electrod desfășurată dintr-o
casetă și piesele de sudat (fig. 6.11.a) . Drept gaz protector se utilizează argon. Procedeul
este semiautomatizat sau chiar automatizat (fig. 6.12). Se aplică la sudarea aliajelor de
aluminiu, cupru sau a oțelurilor aliate.
a.

b.

sârmă electrod
(se consumă, se
derulează continu, de pe
caseta de alimentare)

sursă de
curent de
sudare

direcția de sudare

gaz de protecție:
• argon (MIG)
• CO2 (MAG)

arc electric

baie metalică topită

butelie cu gaz
de protecție

pistolet de
sudare
casetă cu sârmă
de sudare
cordon de
sudură

pistolet de
sudare

Fig. 6.11. Schema de principiu a procedeelor de sudare MIG/MAG (a) și
echipamentul necesar sudării MIG/MAG(b)

Fig. 6.12. Post de lucru
pentru sudarea MIG/MAG
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Sudarea cu electrod fuzibil în mediu de gaz activ, denumită procedeul MAG (Metal-ActivGaz), prezintă avantajul folosirii unui gaz activ (CO2), care este mult mai ieftin decat gazele
inerte (fig. 6.11.a). Sârma electrod va trebui să conțină în compoziție elemente
dezoxidante, siliciu și mangan, necesare descompunerii oxizilor ce apar ca urmare a unor
reacții chimice de oxidare produse prin descompunerea bioxidului de carbon.
Procedeul se aplică în special pentru sudarea tablelor subțiri din oțeluri carbon sau oțeluri
slab aliate (fig. 6.12).
6.5. SUDAREA PRIN PUNCTE
Sudarea prin puncte este o metodă de îmbinare nedemontabilă a două table suprapuse,
care se realizează prin încălzirea electrică prin rezistenţă şi aplicarea concomitentă a unei
forţe de presare. Sudarea celor două piese se realizează, în locul încălzit şi presat, sub
forma unui punct de sudură. Presarea şi încălzirea locului de sudură se realizează prin
electrozii aparatului de sudat. Aplicarea forţelor de presare se efectuează prin apăsarea
unei manete, pedale sau pneumatic.
Schema de principiu a procedeului este prezentată în figura 6.13.a. Piesele de sudat se
strâng între cei doi electrozi legaţi la secundarul unui transformator coborâtor de tensiune.
La trecerea unui curent electric de intensitate mare prin circuitul de sudare, se produce
încălzirea şi topirea locală a materialului pieselor în zona de contact, formând un nucleu
topit care, în urma solidificării, uneşte cele două piese. Aceasta înseamnă că punctul de
sudură rezultă în urma solidificării nucleului topit format la trecerea curentului în locul
unde rezistenţa de contact este maximă (contactul piesă-piesă), iar pierderile de căldură
sunt minime (locurile îndepărtate de electrozii de cupru).
P

a.

b.

transformator
electrod
electrod

I

piese

Re

Rep

punct de
sudură

Rpp
piese
întrerupător

P

Rp
Rp

Rep

electrod

I

după [Mois80]

Fig. 6.13. Schema sudării electrice prin rezistenţă în puncte
a – schema de principiu; b – rezistenţele din circuitul de sudare

Re
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Diametrul vârfului electrodului d1 determină diametrul nucleului d2 a cărui valoare este cu
ceva mai mare datorită devierii liniilor de curent prin material (fig. 6.14.). Datorită
presiunilor mari şi a încălzirilor existente se produce, în jurul nucleului, o zonă sudată fără
topire având diametrul d3. Această zonă prezintă importanţă din punct de vedere al
proprietăţilor mecanice, deoarece impurităţile aflate pe cele două suprafeţe unite fără
topire reduc aderenţa.

g

d2
d3

Fig. 6.14. Formarea nucleului topit
după [Mois80]

La suprapunerea a n table, punctele de sudură se formează tot la contactul dintre table,
rezistenţa de contact dintre piese Rpp fiind cea mai mare. Luând în considerare şi rezistenţa
electrică a pieselor Rp, rezistenţa electrodului Re, rezistenţa de contact electrod-piesă Rep
rezultă rezistenţa totală a circuitului (fig. 6.13.b):
R = n · Rp + (n - 1) · Rpp + 2 · Re + 2 · Rep

(6.3)

Realizarea unor suduri de calitate, necesită o dozare adecvată a energiei. Aceasta trebuie
să se situeze între limitele impuse de grosimea materialului de sudat şi caracteristicile
termofizice ale acestuia. Presupunând că, pentru sudarea prin puncte a unor materiale de
grosime g este admisă o energie maximă Wmax şi o energie minimă Wmin, se poate scrie:

Wmax = R ⋅ I12 ⋅ t = U ⋅ I 1 ⋅ t1
Wmin = R ⋅ I 22 ⋅ t 2 = U ⋅ I 2 ⋅ t 2
Admiţând U = ct. rezultă că :

(6.4)

I1 · t1 = c1
I2 ·t2 = c2

(6.5)

În coordonate I-t expresiile de mai sus reprezintă hiperbolele echilaterale (fig. 6.15) care
delimitează următoarele domenii de lucru:
• domeniul 1: corespunzător valorilor mici ale produsului I × t, care determină energii
mici de sudare, urmate de formarea unui nucleu mic sau chiar de
absenţa acestuia;
• domeniul 2: corespunzător valorilor mari ale produsului I × t, care determină energii
prea mari de sudare, urmate de supraîncălzirea materialului;
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• domeniul 3: corespunzător valorilor optime ale energiilor pentru sudare; se observă
că regimul optim poate fi obţinut în trei puncte caracteristice ale
domeniului 3 şi anume:
 în punctul a se obţine sudarea cu regim dur (I mare şi t mic);
 în punctul b se obţine sudarea cu regim mediu (I şi t având valori
medii)
 în punctul c se obţine sudarea cu regim moale (I mic şi t mare).
I [A]
2

a

I1 · t1 = c1

3
b

I2 · t2 = c2

1

Fig. 6.15. Domeniile de sudare prin
puncte, în coordonate intensitate - timp

c
t [s]
după [Mois80]

Sudarea prin puncte prezintă diferite variante dintre care amintim sudarea prin puncte
dintr-o singură parte (fig. 6.16), aplicată atunci când accesul electrozilor este mai comod
dintr-o singură parte şi sudarea prin puncte în relief (fig. 6.17), la care punctele de sudură
dintre o piesă plană şi alta prevăzută cu proeminenţe se realizează simultan prin
intermediul unor electrozi plani.

F

transformator

F

F
electrozi

piese de sudat

placă suport
(din cupru)
după [Mois80]

Fig. 6.16. Schema de principiu a sudării
prin puncte dintr-o singură parte

F
după [Mois80]

Fig. 6.17. Schema de principiu a
sudării prin puncte în relief
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ÎNTREBĂRI PENTRU AUTOEVALUARE

1. Dați trei exemple de construcții sudate:
2. Schema de mai jos prezintă ............................................................................................
............................................................................................................................................
3. Completați schema de mai jos:

portelectrod

electrod

sursă de curent
pentru sudare
(= ~)

sudură

clemă de contact
piesă

mișcarea notată cu 1 reprezintă: .................................................................
mișcarea notată cu 2 reprezintă: .................................................................
mișcarea notată cu 3 reprezintă: .................................................................
4. Care este rolul electrodului de sudură?

5. Menționați trei funcții pe care le îndeplinește învelișului electrodului de sudură?
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6. Indicați regimul de lucru pentru sudarea cap la cap, în curent continuu, a două table din
oțel carbon C15 (1.0401) - fost OLC 15 - cu grosimea de 8 mm.
•

electrod:


diametru sârmei electrod:

de calculat = .................
se alege de = .............................



lungimea electrodului: L = .........................



sârma de sudare: .............................................



tip înveliș: ...................................



grosime înveliș (considerând înveliș gros): ........................

•

intensitatea curentului de sudare: Is = .....................................

•

viteza de sudare: vs = .................................

Observație: pentru documentare asupra mărcilor de oțel indicate se poate folosi link-ul
http://www.steelnumber.com/index.php
7. Indicați regimul de lucru pentru sudarea cap la cap, în curent continuu, a două table din
oțel slab aliat 16MnCr5 (1.7131) cu grosimea de 2 mm.
•

electrod:


diametru sârmei electrod:

de calculat = .................



se alege de = .............................



lungimea electrodului: L = .........................



sârma de sudare: ...............................



tip înveliș: ...........................................



grosime înveliș (considerând înveliș subțire):..........................

•

intensitatea curentului de sudare: Is = .....................................

•

viteza de sudare: vs = .................................

8. Indicați regimul de lucru pentru sudarea cu arc electric cu electrod metalic învelit, în
curent continuu, a două table din oțel slab aliat 11MnNi5-3 (1.6212) cu grosimea de 4
mm.
•

electrod:
de calculat = .................



diametru sârmei electrod:



se alege de = .............................



lungimea electrodului: L = .........................
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tip înveliș: ...........................................



grosime înveliș (considerând înveliș gros): ..............................

•

intensitatea curentului de sudare: Is = ......................................................

•

viteza de sudare: vs = .................................

9. Completați schema de principiu de mai jos și menționați la ce procedeu tehnologic se
referă:

procedeu tehnologic: ............................................................................................

10. Pentru cazul unui material de tip tablă groasă din oțel carbon, laminată la cald (vezi
imaginea),
•
•

material: S235JR (1.0038), cu 0,2% C;
dimensiuni h x b x L [mm]: 12 x 1500 x 4000

indicați regimul de lucru pentru sudarea cu arc
electric cu electrod învelit, în curent continuu,
în poziție cap la cap, a două table (se sudează
pe lungime):
•

electrod:


diametru sârmei electrod: de calculat = .................
se alege de = .............................



lungimea electrodului: L = .........................



tip înveliș: ......................................................
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grosime înveliș (considerând înveliș gros): ............................

•

intensitatea curentului de sudare: Is = ...........................................................

•

timpul de sudare, dacă viteza de sudare vs = 20 cm/min: ts = ......................

11. Pentru cazul unui material de tip țeavă rotundă, fără sudură, din oțel slab aliat,
laminată la cald (vezi imaginea),
material: 20MnV6 (1.5217), cu 0,2% C și
1,66% Mn
• dimensiuni:
 diametrul exterior D [mm]: 60
 grosime perete g [mm]: 3,25
 lungime L [mm]: 3000

•

indicați regimul de lucru pentru sudarea cu arc electric cu electrod învelit, în curent
continuu, a țevilor în vederea construcției unei conducte cu lungimea de 24 m:
•

electrod:


diametru sârmei electrod:

de calculat = .................

se alege de = .............................


lungimea electrodului: L = .........................



tip înveliș: ......................................................



grosime înveliș (considerând înveliș gros): ............................

•

intensitatea curentului de sudare: Is = ......................................................

•

timpul efectiv de sudare pentru realizarea conductei, dacă viteza de
sudare vs = 10 cm/min: ts = ......................
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Capitolul 7. PRELUCRAREA MATERIALELOR PLASTICE

7.1. INTRODUCERE. PROCEDEE DE PRELUCRARE
Elementele constitutive de bază ale materialelor plastice sunt polimerii organici. Un
polimer este o substanță chimică pură rezultată în urma unei polimerizări. Polimerii puri nu
sunt, practic, utilizați ca materiale plastice. Materialul plastic este un amestec de doi sau
mai mulți polimeri cu aditivi. Așadar, materialele plastice sunt produse macromoleculare
obținute în urma unor procese chimice în care unități moleculare de aceeași natură sau de
natură diferită participă la reacții care se repetă în mod identic, de un număr foarte mare
de ori, numite și polireacții.
Polimerii sunt constituiți dintr-un număr mare de unități fundamentale, monomerii, care
sunt molecule organice constituite pe bază de atomi de carbon, sau de siliciu, în cazul
polimerilor siliconați. Exemple de monomeri aflați la baza celor mai utilizate materiale
plastice sunt: etilena, propilena, clorura de vinil, stirenul, metacrilatul de metil, etc.
Plecând de la monomeri, polimerii se formează prin:
•

polimerizare prin adăugare (sau prin adiție), are loc ca urmare a reacțiilor chimice
în lanț dintre monomeri, în condițiile în care nu rezultă subproduși de reacție; odată
inițiată polimerizarea, macromolecula crește prin adăugare de monomeri, până
când două segmente în creștere se unesc, oprind reacția; un număr mare de
monomeri polimerizează în acest mod: etilena, propilena, clorura de vinil, stirenul,
acetatul de etil;

•

polimerizare prin condensare (policondensare), se bazează pe reacții în etape între
monomeri, rezultatul fiind un subprodus de reacție (o moleculă cu masă moleculară
mică) care constituie elementul fundamental care se repetă în macromoleculă;
poliamidele, poliuretanii, policarbonații, poliepoxidele, rezultă prin acest tip de
reacție.

Aditivii adăugați în materialele plastice pot fi:
• stabilizatori: au rol de a întârzia sau inhiba degradarea polimerilor în timpul
fabricării sau utilizării lor;
• coloranți sau pigmenți;
• ignifuganți: au rolul de a diminua combustia materialelor plastice;
• lubrefianți: au rolul de a reduce coeficientul de frecare;
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antistatici: au rolul de a reduce acumularea de sarcini electrostatice
superficiale;
• germinativi: au scopul de a facilita și accelera cristalizarea;
• plastifianți: cu rol de a diminua rigiditatea;
• substanțe antișoc: folosiți pentru creșterea rezistenței la șoc și obținerea
stării cauciucate;
• întăritori: cu rol de îmbunătățire a rezistenței mecanice și a rigidității
materialului plastic (pot fi: fibre, granule, grafit, etc.).
Materialele plastice pot fi clasificate și în funcție de comportarea lor sub acțiunea căldurii și
presiunii:
• materiale termoplastice (termoplaste), în cazul lor prin încălzire se aduce un
aport de energie care duce la plastifierea materialului, stare în care acesta se
prelucrează (de exemplu e introdus, sub presiune, într-o matriță, prin răcire
luând forma cavității matriței și formând piesa injectată); o încălzire ulterioară va
produce o nouă plastifiere a materialului, care va putea lua o altă formă; în acest
fel piesele din materiale termoplaste pot fi reciclate; exemple de materiale
plastice termoplaste: polietilena, polipropilena, policlurura de vinil,
politetrafluoretilena, polistirenul, poliamida, polimetacrilatul de metil,
poliesterii, poliacetalul, polisulfonele, elastomerii, siliconii;
• materiale termorigide, care nu pot fi reciclate; în urma reacțiilor chimice care au
loc în timpul prelucrării, rezultă molecule noi, un aport ulterior de căldură nu mai
permite modificarea formei piesei, aceasta distrugându-se; exemple de
materiale plastice termorigide: fenolii, aminoformaldehidele, poliuretanii,
poliimidele, materialele epoxidice.
În multe aplicații materialele plastice au înlocuit aliajele metalice datorită avantajelor
oferite de ele:
• polimerii sunt de o mare diversitate sortimentală, cu o mare diversitate de
caracteristici mecanice, fizico-chimice și tehnologice (fig. 7.1);
• polimerii au greutate specifică redusă;
• costul sintezei lor și transformării în produse este relativ scăzut;
• polimerii se prelucrează ușor, prin procedee precise și productive;
• au bună rezistență la coroziune și atac chimic;
• au proprietăți de izolatori electrici și termici.
Deși prezită toate aceste avantaje, materialele plastice nu vor putea înlocui total
materialele metalice, din cauza dezavantajelor legate de:
• proprietățile de rezistență mecanică relativ scăzute ale polimerilor;
• nu sunt auto sau biodegradabile, fapt ce ridică serioase probleme legate de
protecția mediului;
• nu își păstrează proprietățile la temperaturi înalte;
• au coeficienți de dilatare relativ mari;
• ard ușor și degajă produse toxice în timpul arderii.
•
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Fig. 7.1. Diversitatea de piese
ce pot fi obținute din materiale
plastice

Procedeele de prelucrare cel mai des utilizate pentru obținerea pieselor din materiale
plastice sunt:
•

injectarea;

•

extrudarea;

•

insuflarea.

În cazul injectării și extrudării se pornește de la materialul plastic sub formă de granule (fig.
7.2). Acesta este încălzit până la temperatura de plastifiere, când devine o masă vâscoplastică ce poate lua forma cavității unei matrițe (la injectare) sau forma orificiului matriței
de extrudare prin care este obligată să treacă (la extrudare).
a.

b.

c.

Fig. 7.2. Granule de material plastic: a – polipropilenă,
b – polietilenă de înaltă densitate, c- acrilonitrilbutadienstiren (ABS)
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7.2. INJECTAREA MATERIALELOR PLASTICE
Procedeul de injectare se aplică în special materialelor termoplaste și, rar, celor,
termorigide. Acest procedeu de prelucrare este extrem de important în tehnologia
prelucrării materialelor plastice, putându-se obține piese cu forme complexe, cu utilizări
diverse (în construcția de mașini, în industria bunurilor de larg consum, în aplicații
medicale, etc.) și cu masă de la câteva grame până la 20 de kg. Productivitatea mașinilor de
injectat este mare, la cele mai grele obiecte ciclul unei injectări fiind de max. 1...2 minute.
După construcția matriței folosite, la un ciclu de injectare se pot obține una sau mai multe
piese injectate, ceea ce conduce la o productivitate foarte mare a procedeului.
Principiul procedeului de injectare a materialelor plastice constă în presarea materialului
topit în cavitatea unui matrițe, unde acesta se solidifică și formează piesa injectată (fig.
7.3). Materialul plastic se introduce în rezervorul de alimentare, de unde este dozat și
ajunge în cilindrul mașinii de injectat. În interiorul cilindrului de lucru se află un melcpiston, care, în prima fază a unui ciclu de lucru se rotește, fapt ce duce la avansul
matrialului plastic spre partea frontală a cilindrului. Pe măsura avansării se produce și
plastifierea acestuia, datorită faptului că cilindrul este încălzit din exterior, cu ajutorul unor
rezistențe electrice plasate pe circumferința acestuia. În momentul în care în fața melculuipiston, în partea frontală a cilindrului, s-a acumulat cantitatea de material necesară unei
injectări, melcul-piston acționează ca un piston, avansul lui e asigurat de un sistem
hidraulic, ca urmare, materialul este împins sub presiune în matriță. După răcirea
piesei/pieselor matrița se deschide (melcul se retrage înainte de deschiderea matriței)
permițând evacuarea piesei/pieselor injectate. Ulterior matrița se închide și ciclul de
injectare se reia.
coloane de ghidare

pâlnie de
alimentare

granule de
material plastic
canale de
răcire

rezistențe electrice
pentru încălzire

material
plastifiat

matriță

cilindru de lucru

melc-piston

Fig. 7.3. Schema de principiu a injectării materialelor plastice
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Prelucrarea prin injectare se caracterizează printr-o durată scurtă a ciclului de fabricație a
produselor, prin completa automatizare a procedeului tehnologic, astfel încât conducerea
procesului de lucru, după ce toate reglajele mașinii de injectat (fig. 7.4) sunt corect făcute,
să constea numai în supraveghere și alimentare cu materie primă.

Fig. 7.4. Mașină de injectat piese din materiale plastice

7.3. EXTRUDAREA MATERIALELOR PLASTICE
Prin extrudare se înțelege procesul de obținere a
diferitelor tipuri de profile din materiale plastice
(fig. 7.5): tuburi, profile diverse, izolații de cabluri
electrice. Prin acest procedeu se obțin produse
continue, de lungime mare, cu o bună viteză de
fabricație.
Fig. 7.5. Produse din materiale plastice
obținute prin extrudare

Instalațiile de extrudare a materialelor plastice se compun din:
• mașina de extrudare (extruder) (fig.7.7);
• dispozitivul de extrudare (matrița);
• dispozitivele de granulare, alimentare;
• dispozitivele de calibrare și răcire;
• sistemul de preluare și tăiere a profilului respectiv;
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sistemul de înfășurare (dacă e cazul).

•

În figura 7.6 se prezintă schema de principiu a extrudării unui profil din material plastic.
granule din
material plastic
curgerea
materialului
plastifiat
produs
extrudat

încălzire din exterior

pâlnie de
alimentare

răcire
mișcarea de
rotație a
melcului

sistem de preluare
a produsului
matriță
extrudat

cilindrul de lucru

Fig. 7.6. Schema de principiu a extrudării materialelor plastice

Granulele de material plastic sunt alimentate în mod continuu din pâlnia sistemul de
alimentare. Materialul ajunge în cilindrul extruderului și avansează înspre partea lui
frontală, fiind transportat prin mișcarea de rotație a melcului extruderului. Cilindrul este
încălzit prin rezistențe electrice plasate în exteriorul său, temperatura materialului plastic
crescând pe măsura avansului spre partea frontală. Astfel, granulele sunt plastifiate, și
materialul, în această stare, este împins prin matrița de extrudare. Va lua forma orificiului
acestea, procesul are loc în mod continuu, astfel rezultând la ieșirea din matriță produsul
extrudat. Acesta este preluat în dispozitivele de răcire, apoi este fie tăiat la lungimea dorită
(bare, profile, tuburi), fie rulat pe tobe de înfășurare (tuburi subțiri, cabluri).

Fig. 7.7. Mașină de extrudat materiale plastice (extruder)
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7.4. PRELUCRAREA MATERIALELOR PLASTICE PRIN INSUFLARE
Prin acest procedeu aplicat materialelor plastice se obțin produse pentru îmbutelierea
lichidelor (”sticle” de plastic, recipienți, canistre, etc.).
Pentru obținerea produsului finit se poate porni:
•

de la o preformă obținută prin injectare (fig. 7.8.a) – procedeu denumit injection
blow molding;

•

de la un produs extrudat (fig. 7.8.b) - procedeu denumit extrusion blow
molding.

În cazul ambelor pocedee, produsul se obține prin insuflarea aerului comprimat în
interiorul preformei sau a produsului extrudat, fapt care face ca acestea să fie împinse spre
pereții cavității matriței în care se află introduse și să ia forma acesteia.
miez
împreună cu
preforma

preformă

miez

aer comprimat

a.
produs
final

matriță pentru
injectare

matrița pentru
insuflare
injectarea în matriță
a preformei
insuflarea aplicată
preformei injectate

matrița pentru
insuflare
priză de
aer
cap de
extrudare

b.

material
plastifiat
extruder

matriță pentru
insuflare

produs final

duză de
insuflare

canale de
răcire
cavitatea matriței
pentru insuflare
produs
extrudat

insuflarea
aerului
matriță pentru
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Fig. 7.8. Prelucrarea materialelor plastice prin insuflare
(a – injection blow molding, b - extrusion blow molding)
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ÎNTREBĂRI PENTRU AUTOEVALUARE

1. La ce procedeu tehnologic se referă schema de mai jos? Completați elementele din
schemă.

2. Ce fel de produs extrudat rezultă folosind capul de extrudare din figura de mai jos?
Argumentați.

1 – canal de intrare; 2 – canal de distribuție; 3 – orificiul matriței de extrudare; 4 – canal
pentru admisie aer; 5 – corpul capului de extrudare; 6 – corpul matriței de extrudare;
7 – torpila capului de extrudare; 8 – miezul matriței; 9 - filtru
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3. Schițați interiorul capului de extrudare folosit pentru realizarea izolației din material
plastic a cablurilor electrice.

4. Realizați o documentare în legătură cu simbolurile din imaginea de mai jos.
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Capitolul 8. PRELUCRAREA MATERIALELOR PRIN PROTOTIPARE RAPIDĂ
(RAPID PROTOTYPING)

8.1. INTRODUCERE. PROCEDEE DE RAPID PROTOTYPING
Rapid prototyping (RP) cuprinde tehnici de fabricare automată a obiectelor
tridimensionale utilizând date privind piesa de fabricat primite de maşina-unealtă direct de
la un computer, unde aceasta este modelată utilizând tehnici CAD. Rapid prototyping mai
este denumită Solid Freeform Fabrication sau Layered Manufacturing.

Fig. 8.1. Produse realizate prin rapid prototyping

Produsele realizate prin RP (fig. 8.1.) sunt utilizate ca:
• modele de aspect (design) pentru analize de design, studii ergonomice,
prospectarea pieţei, etc.;
• modele funcţionale cu ajutorul cărora se verifică concepte asupra unor produse noi,
se testează noi principii de lucru, se evaluează diverşi factori de influenţă, se
analizează comportarea materialelor, etc.;
• produse finite mai puţin solicitate într-un ansamblu funcţional (suporţi, plăci,
carcase, elemente de legătură, etc.).
Tehnologia RP presupune două mari etape:
• proiectarea asistată;
• fabricaţia asistată.
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Proiectarea asistată obţine modelul geometric ce prefigurează, la scară, viitorul obiect
dorit, prin desfăşurarea următoarelor activităţi:
• etapa 1 - stabilirea modelului geometric, prevede:
 analiza rolului obiectului în ansamblul funcţional din care face parte,
stabilindu-se o formă geometrică cu cote funcţionale, auxiliare,
nefuncţionale;
 optimizarea formei geometrice prin tratarea condiţiilor funcţionale şi ale
solicitărilor mecanice prin metoda elementului finit;
memorarea modelului geometric în memoria sistemului 3D-CAD se face prin
asimilarea fiecărui element finit cu un punct de coordonate XYZ şi versorul
direcţionat după proiecţiile sale faţă de axele sistemului de coordonate;
• etapa 2 – modelul geometric este secţionat (sliced) după o mulţime de plane
orizontale XY necesare realizării obiectului prin straturi suprapuse; datele
referitoare la fiecare strat sunt memorate în formate standard (STL-file, IGES, VDAPS, CATIA, ASC.II, Binary); datele astfel obţinute sunt transmise maşinii de lucru pe
care se va fabrica obiectul modelat.

Fig. 8.2. Generarea modelului CAD (utilizând CATIA, Pro Engineer, I-Deas,
Solidworks)

Fabricaţia asistată implică verificarea datelor transmise automat de la proiectarea asistată,
alegerea procedeului de lucru, a tipului de maşină şi a materialului iniţial necesar.
În esenţă, fabricarea unui obiect prin RP cuprinde:
 mişcări compuse aplicate capului maşinii de lucru în planul XY pentru
realizarea unui strat;
 mişcare de avans intermitent pe axa Z pentru execuţia treptată a obiectului
prin straturi succesiv-suprapuse.
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În cadrul larg al tehnologiilor de RP s-au dezvoltat o serie de procedee, dintre care cele mai
utilizate sunt:
1. Stereolitografia – STL (stereolithography)
2. Laminated Object Manufacturing – LOM
3. Fused Deposition Modelling – FDM
4. Selective Laser Sintering – SLS
5. 3D Printing
8.2. STEREOLITOGRAFIA (STL)
Stereolitografia cuprinde o grupă de procedee tehnologice de realizare a obiectelor din
materiale plastice de tip polimeri fotosensibili care se întăresc la expunerea la un flux de
lumină generat de un laser heliu-cadmiu. Principiul de bază se referă la realizarea strat cu
strat a obiectului ca urmare a întăririi polimerului fotosensibil (aflat iniţial în stare lichidă)
cu ajutorul razei laser.
Maşina de lucru primeşte informaţia privind datele fiecărui strat şi realizează deplasarea în
planul XY a petei de focalizare a razei laser deasupra rezervorului cu polimer lichid. În locul
de contact polimerul se întăreşte, raza laser baleiază în continuare întreaga suprafaţă
corespunzătoare stratului de obţinut până când acesta este complet configurat (întărit) şi
se separă prin solidificare la suprafaţa băii lichide. Urmează o mişcare de coborâre a
platformei de susţinere a obiectului şi configurarea următorul strat al acestuia. În figura 8.3
se prezintă schematic principiul de lucru al STL.

Oglindă

Raza laser
întăreşte lichidul
Obiect de fabricat

Platformă de susţinere
Rezervor cu fotopolimer

Fig. 8.3. Principiul de lucru al stereolitografiei

Ca materiale plastice se folosesc: poliamide (PA), poliuretani (PUR), policarbonaţi (PC),
copolimeri ai stirenului (ABS, SAN), răşini epoxidice (EP), siliconi (SI).
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Stereolitografia e un procedeu larg răspândit şi conferă obiectelor realizate acurateţe şi
precizie. Dezavantajele sunt legate de slaba rezistenţă mecanică a obiectelor realizate din
materiale plastice şi manipularea anevoiosă a polimerilor, toxicitatea şi mirosul neplăcut
emanat în timpul lucrului.
8.3. LAMINATED OBJECT MANUFACTURING (LOM)
Procedeul LOM – Laminated Object Manufacturing utilizează un laser cu CO2 pentru a
crea straturile succesive 2D ale obiectului tridimensional modelat, straturi ce sunt
configurate pe o hârtie specială (sau folii de material plastic, ceramice, aluminiu) cu adeziv
pe faţa inferioară.
Un strat de astfel de hârtie e suprapus straturilor obţinute anterior, prin trecerea pe
suprafaţa sa a unei role încălzite şi presate. Capul laser separă apoi conturul exterior al
stratului curent. Schema de principiu a procedeului e prezentată în figura 8.4.
Oglindă
Laser cu CO2

Cap optic

Conturul stratului

Rolă încălzită
Hârtie specială

Bloc fabricat

Platformă

Fig. 2.4. Principiul de lucru al procedeului LOM

Avantajele procedeului LOM:
•

•

•
•

•

•

fenomenele de contracţie sunt minime, nu există pericolul apariţiei tensiunilor
interne;
costul maşinilor de lucru şi al întreţinerii lor este mai scăzut decât la celelalte
procedee;
costul materialelor utilizate este mai scăzut decât cel al fotopolimerilor;
blocul de straturi încleiate sub acţiunea radiaţiei laser are o rezistenţă mecanică
ridicată;
forma tehnologică a obiectului poate avea intrânduri, găuri transversale, pereţi
de diferite grosimi cu treceri bruşte de la o grosime la alta;
nu se foloseşte curăţirea chimică cu substanţe toxice sau cu soluţii dizolvante cu
efect de poluare a mediului înconjurător.
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Dezavantajele procedeului LOM:
•
•

•
•
•

spaţiul de lucru trebuie amenajat spre a fi rezistent la pericolul de incendiu;
obiectele au suprafeţe de calitate scăzută, impunându-se operaţii de finisare
ulterioară;
obiectele îşi modifică configuraţia în atmosferă umedă;
stabilitatea în timp depinde esenţial de orientarea straturilor;
pierderile de material sunt mari.

8.4. FUSED DEPOSITION MODELING (FDM)
Procedeul FDM – Fused Deposition Modeling se bazează pe depunerea prin topire a
straturilor suprapuse de material plastic. Un fir de material plastic (de obicei ABS) este
trecut prin duza fierbinte a unui cap de lucru care asigură topirea acestuia, depunerea
peste statul anterior, urmată de solidificarea rapidă. Capul de lucru se deplasează
comandat în planul XY pentru realizarea corespunzătoare a stratului curent, după care
urmează coborârea platformei de susţinere a modelului şi trecerea la realizarea stratului
următor. În figura 8.5 se prezintă schema de principiu a procedeului FDM.
Fir de material plastic

Sistem de avans al firului
Cap de lucru

Duza de extrudare
Obiect solidificat

Fig. 2.5. Schema de principiu a procedeului FDM

Avantajele procedeului FDM:
•
•
•

raport bun între cost/putere;
nu necesită operaţii ulterioare costisitoare;
se poate obţine o calitate bună a supafeţelor;
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•

materiale ieftine, care permit obţinerea de modele în mai multe culori.

Dezavantajele procedeului FDM:
•

•

nu e adecvat pentru realizarea de obiecte cu detalii pretenţioase sau cu pereţi
foarte subţiri şi înalţi;
pe înălţime apar imprecizii de aşezare a straturilor.

8.5. SELECTIVE LASER SINTERING (SLS)
Procedeul SLS – Selective Laser Sintering crează obiectul tridimensional strat cu strat, din
pulberi de material plastic, pulberi metalice sau ceramice care sunt depuse în straturi
succesive şi apoi sunt topite local şi sinterizate cu ajutorul unui laser cu CO2. Pata de
focalizare a razei laser se deplasează comandat în plan XY până când stratul este complet
configurat şi se separă prin solidificare de restul pulberii. Urmează apoi coborârea
plaformei de susţinere a obiectului şi începerea realizării următorului strat. Părţile de
pulbere neexpuse razei laser rămân pe platforma mobilă în stare de pulbere şi se extrag
după terminarea obiectului, putând fi refolosite. În figura 8.6 se prezintă schema de
principiu a acestui procedeu.
Oglindă

Rolă pentru depunerea pulberii

Pulbere

Pulbere
sinterizată
(formează
obiectul)

Fig. 8.6. Schema de principiu a procedeului SLS
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8.6. 3D PRINTING
Procedeul 3D Printing crează obiectul tridimensional strat cu strat, din pulberi de material
plastic, depuse în straturi succesive şi solidizate cu ajutorul unui adeziv. Adezivul este
trimis asupra stratului de pulbere printr-o duză de injectare montată pe un mecanism care
asigură deplasare XY (gen printer), realizând prin aceste mișcări stratul curent al piesei (fig.
8.7), după care urmează coborârea platformei de susţinere a modelului şi trecerea la
realizarea stratului următor.

rezervor cu
adeziv

cap de printare
rolă pentru
depunerea pulberii

rezervor cu pulbere din
material plastic

pulbere de
material plastic

platformă de
lucru

Fig. 8.7. Schema de principiu a procedeului 3D Printing
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ÎNTREBĂRI PENTRU AUTOEVALUARE

1. La ce procedeu tehnologic se referă schema de mai jos? Completați elementele din
schemă.

raza laser

2. La ce procedeu tehnologic se referă schema de mai jos? Completați elementele din
schemă.

pulbere din
material plastic
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3. La ce procedeu tehnologic se referă schema de mai jos? Completați elementele din
schemă.

fir din material plastic
pentru realizarea
zonelor suport
fir din material plastic
pentru realizarea piesei
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