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1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE    

Evitarea deteriorării în contact, care poate duce la 
scoaterea din uz a acestora sau chiar la accidente grave, 
reprezintă o preocupare actuală. Cauzele deteriorării pot fi 
multiple şi se pot manifesta simultan, ceea ce face dificilă 
constatarea sau eliminarea acestora. Printre acestea pot fi:  

– evaluarea incorectă a stării de tensiuni în zona 
contactului; 

– exploatarea defectuoasă; 
– fenomenul de oboseală a straturilor superficiale; 
– fenomenul de coroziune. 
Cercetările expuse în prezenta lucrare pun în evidenţă 

modul de comportare al diferitelor materiale la oboseala 
de contact. 

2. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI2. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI2. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI2. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI    

Fenomenul de oboseală de contact a fost simulat pe un 
dispozitiv complex care oferă posibilitatea unei game largi 
de condiţii de solicitare, pentru a reda cât mai evident 
condiţiile reale de lucru ale pieselor şi organelor de maşini.  

Încercările s-au făcut pe epruvete de aceeaşi formă (fig. 1) 
din materiale diferite – Cu, OL37, OLC45 (22-24 HRC) şi 
OLC45 (32-34 HRC) –, la sarcini mari, deci la număr 
redus de cicluri. 

Epruveta (recomandată de GOST 25.501/1978) trebuie 
să aibă proprietăţile cele mai probabile ale lotului de piese 
(semifabricate) folosite pentru execuţia diverselor 
elemente (organe de maşini). Dată fiind puternica 
dependenţă a oboselii de contact de duritatea suprafeţei 
epruvetei (de exemplu, într-un domeniu de variaţie de 10 
unităţi Brinell, tensiunea hertziană σz max variază între 20 şi 
30 MPa), limitele de variaţie a durităţii în zona de 
încărcare trebuie să fie de ± 5 HB (sau ± 0,5 HRC).  

De asemenea, calitatea (rugozitatea) suprafeţelor în 
contact influenţează sensibil deformaţiile corpurilor 
elastice în contact. Drept urmare, atât epruveta cât şi 
contracorpurile folosite la încercări trebuie să fie fără 
defecte (urme de corodare, pori, incluziuni etc.).  

Epruveta este supusă la o mişcare de rulare şi la o 
tensiune tangenţială oscilantă. 

 

  
 

Fig. 1 

 
Apariţia oboselii de contact a fost observată indirect, 

prin schimbarea formei semnalului-vibraţie, monitorizat 
cu ajutorul osciloscopului SM 231. Rezultatele 
experimentale au fost obţinute în urma a trei etape de 
măsurători, după cum se vede din schema următoare:  

I – măsurarea răspunsului structurii; 

II – măsurări făcute cu Fs = 0 şi Fd = Fd  max � 70 N; 
III – măsurări făcute respectând proporţia Fd = 1/10Fs 

şi tabelul 1. 
Primele două etape de măsurători au făcut obiectul 

lucrării „Oboseala de contact – aspecte experimentale“, 
publicată în Buletinul AGIR nr. 1-2, ianuarie-iunie 2004, a 
III-a


