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REZUMAT.  Calitatea unui produs metalic este determinată primordial de proprietăţile materialului, care la rândul 

lor depind de natura acestuia, caracterizată prin compoziţia chimică şi mai ales prin structura sa. Structura unui 

material metalic poate fi modificată prin prelucrari termice şi/sau termomecanice, astfel încât calitatea 

produselor poate fi  influenţată direct şi în măsura cea mai mare prin modificarea proprietăţilor.  Creşterea 

calităţii produselor metalurgice cu caracteristici structurale și de proprietăți fizico-mecanice la nivelul cerințelor 

specificațiilor tehnice și standardelor de produs în vederea utilizării lor în cele mai diverse domenii economice a 

impus, pe de o parte dezvoltarea de noi mărci de oţel, iar pe de altă parte implementarea de procedee şi 

tehnologii moderne de prelucrare metalurgică.  Lucrarea prezintă soluțiile tehnologice adoptate în fazele 

tehnologice de fabricație, în principal  la laminarea și tratamentele termice specifice, pentru asigurarea creșterii 

performanțelor de utilizare ale  unor produse laminate plate din oțel. 

Cuvinte cheie: oțel, laminare, prelucrare termică, compoziție chimică, proprietăți, structură, industria auto 

ABSTRACT. The quality of a metal product is primarily determined by the properties of the material, which in turn 

depends on its nature, characterized by the chemical composition and especially its structure. The structure of a 

metal material can be modified by thermal and / or thermomechanical processing, so that the quality of the 

products can be influenced directly and to the greatest extent by the modification of the properties. The increase 

in the quality of metallurgical products with structural characteristics and physico-mechanical properties at the 

level of the requirements of the technical specifications and the product standards for their use in the most 

diverse economic fields has led, on the one hand, to the development of new steel brands and on the other part 

implementation of modern processes and technologies metallurgical processing. The paper presents the 

technological solutions adopted in the technological manufacturing phases, lamination and specific thermal 

treatments, in order to ensure the increase of the performance of the use of  steel flat products. 

Keywords: steel, lamination, thermal processing, chemical composition, properties, structure, automotive 

industry. 

1. NOŢIUNI GENERALE 

În știința materialelor metalice performanţele 

unui anumit tip de material reprezintă existența și 

respectarea corelației compoziție chimică – structură 

– tehnologitate – proprietăți de utilizare.  

Procedeul tehnologic adoptat pentru realizarea 

unui anumit reper (piesă, sculă, semifabricat, etc) cu 

performanţe caracteristice impuse sunt evidenţiate 

prin folosirea unor metode specifice de analiză şi 

monitorizare. 

Pe piaţa produselor siderurgice calitatea unui 

produs este exprimată prin una dintre caracteristicile 

importante ale produsului, care este evident supe-

rioară faţă de produse similare.  

Calitatea materialelor metalice determină, alături 

de concepţia de proiectare şi tehnologia de fabri-

caţie, nivelul performanţelor tehnico-economice pe 

care aceasta le pot atinge.  
Ca urmare, în prezent se constată pe plan mon-

dial, o prioritizare a preocupărilor pentru utilizarea 
raţională a materialelor în general şi a oţelurilor în 
special, având ca obiectiv principal valorificarea 
plenară a proprietăților lor intrinseci. 

O utilizare raţională a unui produs siderurgic 
pentru o anumită destinaţie este o problemă 
complexă, care înseamnă de fapt încadrarea în pre-
vederile calității de oţel și îndeplinirea cerinţelor 
minime de rezistenţă şi durabilitate ale produsului, 
în condiţiile unui preţ de cost minim.  

Valorificarea maximă a caracteristicilor teh-
nologice ale produsului siderurgic presupune 
procesarea metalurgică prin procedee adecvate în 
corelație cu susceptibilitatea materialului la trata-
ment termic, la deformare plastică, etc.  
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Produsele laminate plate sunt clasificate și 
caracterizate pe grupe sortimentale care cuprind 

tablele şi benzile laminate la cald şi la rece după 
cum urmează [1,2]: 

- table groase cu grosimi mai mari de 4 mm; 
- table subţiri cu grosimi mai mici de 4 mm; 
sau: 
- table groase cu grosimi mai mari de 4,75 mm; 
- table mijlocii cu grosimi cuprinse între 3 şi 4,75 

mm; 
- table subţiri cu grosimi mai mici de 3 mm. 
Lăţimea tablelor are valori cuprinse în intervalul 

1000 – 4000 mm pentru tablele groase destinate 
construcţiilor de maşini, recipienţilor sub presiune şi 
construcţiilor navale (grosimi de 4 - 100 mm), 800 - 
1500 mm pentru benzile laminate la cald (grosimi de 
3 - 12 mm) şi a benzilor laminate la rece (grosimi de 
0,3 - 3 mm) obţinute prin laminare continuă. Benzile 
înguste (sub 800 mm lăţime) se pot obţine prin 
fâşiere din benzi late sau se pot lamina pe caje 
singulare. Norma fiecărui tip de produs laminat 
(profile, table sau ţevi) indică şi materialul (calitate 
sau marcă) recomandat pentru a fi utilizat, alegerea 
acestuia se face în concordanţă cu destinaţia şi 
proprietăţile impuse produsului după cum urmează: 

-  mărci de otel destinate fabricatiei tablelor 

groase: oteluri de uz general pentru constructii EN 
10025+A1 / 94; otel cu granulatie fină pentru 
constructii sudate: EN 10113-2 / 93; otel carbon de 
calitate: EN 10084 si EN 10083, oteluri pentru 
cazane si recipiente: EN 10028/92; oteluri pentru 
constructii navale: STAS 8324/86; ASTM A131/91, 
oteluri rezistente la coroziune: EN 10155/93; oteluri 
rezistente la uzură: STAS 11513/88; oteluri destinate 
fabricatiei de tevi sudate: API5L/ 2007;  

-  benzi laminate la cald -se folosesc aceleaşi 
grupe de oţeluri ca şi pentru tablele groase. În plus 
se mai folosesc: oţeluri refractare, rezistente mecanic 
la temperaturi ridicate, prelucrate prin deformare la 
cald conform EN 10125 + A1 / 94, oţeluri destinate 
industriei electrotehnice (oţel electrotehnic cu 
grăunţi neorientaţi laminaţi la cald) – STR 523/84, 
oţeluri destinate laminării la rece; 

- mărci de oţel destinate fabricaţiei benzilor 

laminate la rece: oţeluri de uz general pentru 
construcţii (mărci comune atât tablelor groase cât şi 
benzilor la cad), oţeluri destinate relaminării la rece 
(DIN 1614-1/86, SAE/92); oţeluri laminate la rece 
(EN 10130/95, oţeluri destinate fabricaţiei de table şi 
benzi laminate la rece supuse zincării prin imersie la 
cald (EN 10143/94), oţeluri electrotehnice (STAS 
E 11508 –80 şi STAS 11526-80). Benzile subţiri 
laminate la rece în rulouri, sunt realizate din: OL 32 
pentru lăţimi de 20 - 150 mm: - 40Si17A pentru 
benzi de arcuri; oţeluri carbon de calitate; oţeluri de 
scule (OSC 8 şi CW 20); alte mărci de oţel aliat, 
pentru lăţimi de 20 - 100 mm, care pot fi obţinute 
direct din laminare (nu prin fâşiere). 

2. EVOLUTIA TEHNOLOGIILOR DE 
LAMINARE A PRODUSELOR PLATE 
[3, 4, 5, 6] 

Aplicarea corectă a tehnologiilor moderne de 
deformare plastică sau tratamente termice permite 
reducerea consumurilor energetice şi de materiale, 
înlocuirea materialelor scumpe şi deficitare cu altele 
mai ieftine, precum şi obţinerea unui raport 
avantajos preţ – calitate.  

De exemplu, utilizarea tehnologiilor de tratament 
termic cu încălzire în medii neconventionale (vid, 
laser, fascicul de electroni, etc.), sau încălzirea la 
temperaturi mai coborâte (tratamente termice inter-
critice) sau chiar eliminarea tratamentelor termice 
finale, toate contribuie substanţial la diminuarea 
pierderilor de metal prin oxidare, a consumurilor de 
energie și a îmbunătățirii calității produselor meta-
lice din oțel laminate.  

De asemenea prelucrările termomecanice prin 
diferite procedee considerate astazi procedee 
moderne de prelucrare au la bază știința combinării 
eficiente a unei scheme tehnologice de deformare 
plastică cu regimul de tratament termic; Controlul 
riguros al parametrilor tehnologici de proces 
conduce la obținerea unui ansamblu optim de pro-
prietatile fizico-mecanice care răspund celor mai 
exigente cerințe de utilizare. 

Întrucât cerințele privitoare la caracteristicile 
mecanice de rezistentă ale tablelor au crescut 
continuu, cercetările în domeniu au condus la 
crearea de mărci de oțeluri sudabile, cu granulație 
fină, microaliate și la trecerea de la laminarea 
obișnuită la laminarea controlată [7].  

Pe de altă parte, necesitatea obținerii unor pro-
prietăti mecanice superioare au impus modificarea 
schemelor de laminare în sensul aplicării unor grade de 
deformare din ce în ce mai mari, temperaturi de 
încălzire și de laminare mai mici decât cele obișnuite.  

În prezent tratamentele termomecanice (TTM) 
constituie cele mai moderne tehnologii de fabricaţie a 
produselor laminate din oţeluri microaliate, cu 
structură controlată şi proprietăţi mecanice superioare; 
Tehnologiile de tratament termomecanic sunt aplicate 
la laminarea unei game largi de produse cum sunt: 
table groase, benzi la cald, anumite tipuri de profile.  

Regimul de laminare combinat cu răcirea controlată 
sau călirea directă din laminare au constituit primele 
studii în domeniul tratamentelor termomecanice, în 
scopul stabilirii unui mod de a controla microstructura 
în procesul laminării la cald şi de a îmbunătăţi 
sudabilitatea.  

S-a ajuns la concluzia că, pe lângă micşorarea 
conţinutului de carbon, mecanismele de durificare 
(finisarea granulaţiei, durificarea prin precipitare) 
pot fi efectiv utilizate în tratamentele termomecanice 
în combinaţie cu microalierea cu diferite elemente.  
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Combinarea laminării controlate cu răcirea 

accelerată după laminare a determinat o creştere 

importantă a rezistenţei şi tenacităţii, acest procedeu 

fiind denumit Thermo-Mechanical Controlled 

Process (TMCP) având semnificaţia de laminare 

controlată plus răcire accelerată.  

S-a reuşit astfel, o finisare avansată a granulaţiei 

şi modificarea transformării structurii din ferită + 

perlită în ferită + bainită, adică s-au obţinut noi 

calităţi de oţel pentru produsele plate, utilizând noua 

tehnologie.  

Progresele înregistrate în perioada anilor 1970 - 

2000 în privința laminarării tablelor groase d pentru 

conducte de petrol şi gaze, care necesită oțeluri cu o 

bună rezistenţă şi tenacitate la temperaturi scăzute au 

impus studii pentru optimizarea temperaturii de 

încălzire, controlul strict al reducerilor şi a 

temperaturii de sfârşit de laminare care trebuia să se 

situeze în domeniul bifazic austenito - feritic.  

Toate aceste procedee și variantele tehnologice 

ale acestora cum sunt : călire direct din laminare 

(DQ), răcirea rapidă întreruptă , călirea din material 

reîncălzit + revenire (QT), călirea direct din căldura 

de laminare + revenirea (DQT) au ca rezultat 

obţinerea unor produse plate (table și benzi) cu 

proprietăţi mecanice superioare, cu o finisare 

avansată a granulaţiei şi cu o structură care poate 

cuprinde toată gama de constituenţi structurali.  

Astfel, un procedeu aplicat la laminarea benzilor 

la cald de exemplu, constă în turnarea continuă a 

semifabricatelor cu grosimi de 50…60 mm, urmată 

de laminare pe trenul de laminare continuu 

obtinându-se astfel banda finală, cu grosimi de 

1…12 mm. Temperatura de sfârsit de laminare este 

cuprinsă în intervalul  800…900
o
C. Operatia finală 

este răcirea, până la 450…600
o
C și în functie de 

intensitatea răcirii se obține o gamă largă de structuri 

precum: ferită, perlită, bainită (fig.1, fig.2). 
 

 
 

Fig.1. Variație structurală în funcție de procedeul  

de răcire [12, 13, 14]. 

 
 

Fig. 2. Instalație de răcire în linia de laminare.  

3. PRELUCRĂRI TERMICE - SOLUȚII 

TEHNOLOGICE PRIVIND 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 
PRODUSELOR LAMINATE PLATE DIN 
OȚEL [7-14] 

Cunoscând fundamentele știintifice care asigură 
proiectarea cu succes a tehnologiilor și asigurarea 
modului riguros de conducere a proceselor sunt 
posibile în practica tehnologică procedeele optime 
cu succes tehnic și economic. 

De exemplu, încălzirea în intervalul intercritic al 
multor oțeluri este în general nerecomandabilă, 
motivată de faptul că austenitizarea incompletă 
afectează în mod negativ unele caracteristici 
mecanice de exploatare cum ar rezistența la oboseală 
și tenacitatea. 

Studiile efectuate pe anumite categorii de oțeluri 
cum ar fi oțelurile cu nichel ridicat criogenice au 
arătat efectul pozitiv al tratamentelor termice 
intercritice asupra caracteristicilor de ductilitate la 
temperaturi scazute.  

De asemenea cercetările proprii efectuate pe 
probe prelevate din tablă din oțel naval prelucrate în 
diferite variante tehnologice ale tratamentului termic 
cu încălzire în intervalul intercritic al oțelului 
demonstrează eficiența acestui tip de prelucrare. 

 S-a constatat că reducerea temperaturii de 
tratament termic conduce la creşterea valorilor 
indicilor de rezistenţă şi plasticitate ai materialului, 
precum şi la o reducere a pierderilor de metal 
datorată oxidărilor din timpul operaţiilor de încălzire 
la tratamentul termic convențional. 

Prin aprofundarea şi sistematizarea rezultatelor 
cercetărilor în acest domeniu se va putea trasa o 
nouă orientare în practica tratamentelor termice a 
oţelurilor hipoeutectoide, care să răspundă mai bine 
scopurilor pentru care se realizează produsele 
siderurgice respective. 

Experimentările la scară de laborator s-au 
efectuat pe eşantioane de tablă groasă laminată la 
cald având grosimea de 30 mm și compoziția 
chimică în conformitate cu tabelul 1. 
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Tabelul 1. Compoziţia chimică a oţelului (%) 

*(EN 10113-2/93) 

C 

max. 

Si 

max. 
Mn 

P 

max. 

S 

max. 

Nb 

max(*) 
V 

max. 

Al total  

min(*) 
Ti 

max. 

Cr 

max. 

Ni 

max. 

Mo 

max. 

Cu 

max. 

N 

max. 

0,20 0,50 0,90-1,65 0,035 0,030 0,05 0,12 0,02 0,03 0,30 0,50 0,10 0,35 0,015 

 

Conform normei de material, produsele plate se 
livrează în stare normalizată sau într-o stare 
echivalentă obţinută prin laminare normalizantă 
(oţeluri laminate termomecanic, conform  
SR EN 10113-3, oţeluri destinate construcţiilor 
elementelor puternic solicitate ale structurilor sudate 
cum sunt: poduri, ecluze, rezervoare de stocare, 
rezervoare de apă, etc., care lucrează la temperatura 
ambiantă sau la temperatură scăzută). 

 Pe eşantioanele din tablă laminată la cald (în 
condiţiile ArcelorMittal Galați) s-au aplicat o serie 
de regimuri experimentale de tratament termic 
intercritic în variantele „încălzire directă” în dome-
niul intercritic (cunoscută în literatură ca varianta 
„de jos în sus”) şi cu austenitizare prealabilă, 
menţinerii izoterme în domeniul intercritic (cunos-
cută ca varianta „de sus în jos”). Menţinerea la 
temperatura de tratament termic s-a stabilit cu 
regula: 2 min/mm grosime, iar răcirea probelor s-a 
efectuat în aer.  

Probe din aceeaşi şarjă au fost supuse trata-
mentului termic convenţional (încălzire în domeniul 
austenitic) și tratament termic neconvențional 
(încălzire în domeniul bifazic austenitiă +ferită) cu 
răcire în aer. 

După efectuarea tratamentului termic, probele au 
fost analizate metalografic şi supuse încercărilor 
mecanice în condiţiile impuse de euronorma 
privitoare la calitatea de oțel. 

Rezultatele experimentărilor de laborator privind 
posibilitatea aplicării tratamentelor termice inter-
critice la tablele groase din oţel cu granulaţie fină 
pentru construcţii sudate și compoziție chimică dată 
demonstrează în mod clar că normalizarea inter-
critică determină un ansamblu bun de proprietăţi 
mecanice (atât cele de rezistenţă cât şi cele de 
plasticitate), însă un ansamblu optim de proprietăţi 
se obţine în cadrul variantei „de jos în sus” în cadrul 
căreia se obţin cele mai bune proprietăţi mecanice de 
plasticitate cu menţinerea la valori ridicate a 
proprietăţilor mecanice de rezistenţă. 

CONCLUZII 

Lucrarea prezintă în sinteză consideraţii asupra 
calității produselor laminate plate din oțel, a 
posibilităților de îmbunătățire a caracteristicilor 
structurale și a proprietăților de utilizare printr-o 
procesare metalurgică adecvată.  

Se prezintă de asemenea în mod succint  evoluția 
tehnologiilor de laminare a produselor plate și unele 
considerații privind eficiența tratamentelor termice 
intercritice la unele calități de oțel, urmare a unor 
studii experimentale proprii. Observaţiile acestora 
arată necesitatea continuării cercetărilor la scară de 
laborator pe un număr mai mare de probe şi apoi în 
fază industrială întrucât rezultatele obținute atestă 
posibilitatea efectuării de tratamente termice cu 
încălzire în domeniul intercritic cu toate avantajele 
economice ce le presupun asemenea prelucrări. 
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