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Pentru obţinerea unor proprietăţi mecanice superioare, 

fontele cu grafit nodular se aliază cu elemente de aliere 
capabile să influenţeze în sensul dorit cristalizarea 
eutectică primară, cristalizarea eutectoidă secundară şi, 
mai ales, transformările ce au loc după călire la revenire. 

Astfel, pentru a mări gradul de grafitizare la 
cristalizarea primară şi pentru a asigura o finisare 
corespunzătoare a structurii secundare se folosesc 
elemente ca nichelul şi cuprul, cunoscute a fi grafitizante 
pe durata cristalizării primare şi antigrafitizante-
perlitizante în timpul transformării eutectoide. 

Pentru creşterea rezistenţei mecanice prin finisarea 
suplimentară a structurii secundare şi pentru ameliorarea 
călibilităţii se obişnuieşte să se realizeze alierea 
suplimentară cu elemente carburigene-antigrafitizante, ca 
molibdenul, cromul şi vanadiul [1]. 

Întrucât aceste fonte cu grafit nodular pot prezenta, după 
călire şi revenire, proprietăţi net superioare celor obţinute 
direct prin turnare, în prezenta lucrare se urmăreşte efectul pe 
care îl au aceste elemente de aliere asupra cineticii 
transformărilor ce au loc la încălzire după călire.  

În funcţie de aceste transformări se vor putea aprecia 
mai bine temperatura de revenire şi modul în care aceasta 
influenţează structura  şi proprietăţile finale [2]. 
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Fontele analizate (tabelul 1) sunt elaborate într-o 
turnătorie specializată în obţinerea fontelor cu grafit nodular. 
S-au turnat epruvete de forma unor bare cu φ30×200 mm, 
din care s-au prelevat epruvete destinate analizei dilato-
metrice, fiind supuse apoi călirii în ulei, după încălzire în 
vid la 875 °C timp de 2 h, într-un cuptor de laborator 
tubular şi basculant.  

Curbele dilatometrice, destinate determinării 
transformărilor ce au loc la încălzire şi a punctelor critice 
(tabelul 1), au fost obţinute pentru epruvete călite cu 
φ4×22 mm, la o viteză de încălzire de 5 °C/min, cu 
ajutorul unui dilatometru Adamel seria DI20, aflat în 
dotarea laboratoarelor din École des Mines din Nancy – 
Franţa.  
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Analiza structurii de turnare a demonstrat că, în cazul 
fontelor cu grafit nodular aliate, lipsa nichelului şi prezenţa 


