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 1.REZUMAT 
Otelurile microaliate reprezinta o categorie importantă de oteluri estimată la  cca 12% din productia mondială, 

dezvoltarea lor jucând un rol important în extinderea unor ramuri de vârf ale economiei, cum ar fi  constructiile, 
transporturile, industria petrolieră. 

Performantele deosebite în exploatare ale acestor oteluri sunt determinate, pe de o parte de compozitia chimică, 
ce se caracterizează printr-un  conţinut scăzut de carbon,  puritate avansată si adaosuri mici de elemente de aliere în 
scopul finisării granulaţiei şi îmbunătăţirii proprietăţilor mecanice, iar pe de altă parte de aplicarea unor tehnologii 
moderne de laminare şi tratamente termice, care au primit denumirea de tratamente termomecanice. 
     Lucrarea face o prezentare generală a tratamentelor termomecanice si a tehnologiilor de răcire a produselor 
laminate, precum si o evolutie a otelurilor microaliate ale căror performante privind proprietătile mecanice au putut 
fi obtinute prin aplicarea tratamentelor termomecanice. 
      
 2.INTRODUCERE 

A doua jumătate a secolului XX s-a caracterizat printr-o dezvoltare semnificativă a unor domenii industriale 
considerate a fi de bază pentru activitatea economică mondială, ca de exemplu: constructii civile si industriale, 
constructii navale, exploatarea resurselor miniere, care implică utilaje de extractie şi transport de mare eficienţă, 
constructii aerospaţiale, etc.  

Pentru toate aceste domenii se impunea utilizarea unor materiale de înaltă calitate, cu proprietăţi care să prezinte 
o siguranţă ridicată în exploatare. 

Realizarea acestor cerinţe a fost posibilă prin crearea unei grupe de oţeluri  denumite oteluri microaliate, având 
următoarele caracteristici: un  conţinut scăzut de carbon  (0,07…0,18 %),   element de aliere principal - manganul 
(1,5…2,0%), dezoxidate suplimentar cu aluminiu, microaliate cu elemente puternic carburigene (V, Nb, Ti) si  
având o puritate avansată; toate acestea  în scopul finisării granulaţiei şi îmbunătăţirii proprietăţilor mecanice. 

Pe de altă parte, obţinerea proprietăţilor mecanice superioare la aceste oţeluri a fost posibilă prin aplicarea unor 
tehnologii moderne de laminare şi tratamente termice care au primit denumirea de tratamente termomecanice. 

Tratamentele termomecanice sunt procedee  moderne de laminare  aplicabile produselor din otel, cu forme 
simple (table groase, bandă la cald, diferite profile, tevi,etc.), prin care se pot dirija în bună măsură proprietatile 
fizico-mecanice, ca urmare a unui riguros control al parametrilor tehnologici de proces.  
     Din punct de vedere tehnologic, cel mai indicat criteriu de clasificare a tratamentelor termomecanice este cel al 
succesiunii operaţiilor de deformare şi tratament termic. 
     Atunci când deformarea se exercită asupra austenitei aflate la temperatură superioară temperaturii sale de 
recristalizare simplă, tratamentul termomecanic este considerat de temperatură înaltă (TTMTI), iar când se aplică 
austenitei aflate la temperatură inferioară temperaturii sale de recristalizare sau produselor de transformare ale 
austenitei (perlită, bainită, martensită, amestecuri de ferită şi carburi), tratamentul termomecanic este considerat de 
temperatură joasă (TTMTJ).[1] 

De-a lungul timpului s-au parcurs mai multe etape în dezvoltarea lor, datorită perfecţionării continue a tehnicilor 
de microaliere a otelurilor şi deci a controlului structurii pe de o parte şi construirii unor utilaje şi instalaţii din ce în 
ce mai performante, dotate cu sisteme moderne de măsură şi control a parametrilor tehnologici, pe de altă parte. 

Este unanim recunoscutăastăzi contribuţia deosebităadusă de tehnologiile de tratament termomecanic (TTM) la 
dezvoltarea metalurgiei pe plan mondial şi la creşterea economică datorată unor noi materiale obţinute prin aceste 
tehnologii 

Primele cercetări în domeniul tratamentelor termomecanice au fost efectuate în Europa, în special de către 
BISRA (British Iron and Steel Research Association), în perioada 1950 – 1960, pornind de la fenomenele de bază 
caracteristice prelucrării la cald. Studiile lui J.S. Irani, K.J. Irvine, W.B. Morrison, F.B. Pickering ş.a. urmăreau 
procesele de restaurare ale austenitei, variaţia solubilităţii carburilor şi nitrurilor în austenită, fenomenele de 
precipitare în timpul  sau după deformarea la cald, rolul elementelor de microaliere (Nb, Ti, V) şi corelaţia dintre 
structură şi proprietăţile mecanice . 



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. 

Aplicarea în practică a T.T.M. s-a realizat pentru prima dată într-un laminor de tablă groasă şi, în continuare, 
toate perfecţionările şi îmbunătăţirile tehnologiei s-au realizat în special în laminoarele de table groase. 

În 1970 s-a aplicat pentru prima dată răcirea rapidă după laminare pe o instalaţie special construită într-un 
laminor de tablă groasă din Japonia. Combinarea laminării controlate şi a răcirii rapide a fost denumită TMCP 
(Thermo – Mechanical Controlled Process).  Tehnologia s-a aplicat la laminarea tablelor groase pentru conducte de 
petrol şi gaze, unde erau necesare materiale cu o bună rezistenţă şi tenacitate la temperaturi scăzute. Aceste 
tehnologii se bazau pe optimizarea temperaturii de încălzire, controlul strict al reducerilor şi a temperaturii de 
sfârşit de laminare care trebuia să se situeze în domeniul bifazic (A + F). În acelaşi timp s-au efectuat cercetări 
privind microalierea şi îmbunătăţirea sudabilităţii, tot de către companiile japoneze, rezultatele fiind prezentate în 
cadrul Conferinţei de Microaliere ’77, din SUA. 

Alte tehnici de TTM s-au dezvoltat începând din 1960 în SUA, unde s-a mers pe ideea obţinerii unor proprietăţi 
mecanice ridicate prin finisarea avansată a structurii. A fost perioada războiului rece şi a participării SUA la 
războiul din Vietnam, când s-a ajuns la cel mai înalt nivel de dezvoltare a armamentului şi tehnicii militare. Atunci 
cercetările au raportat rezultatele obţinute în domeniul TTM în urma cărora s-au obţinut oţeluri cu granulaţii foarte 
fine (până la 1 m), prin scăderea conţinutului de carbon, aplicarea operaţiilor de călire-revenire la oţelurile slab 
aliate sau oţelurile inoxidabile bifazice, aplicarea TTM cu mai multe cicluri de tratament cu încălzire rapidă. 

Finisarea granulaţiei a determinat cresterea proprietătilor de rezistentă (Rm si Rp0,2) cresterea rezilientei, în 
acelasi timp cu o oarecare micşorare a alungirii, dar si o îmbunătăţire a sudabilitătii.[2] 

 
3.TEHNOLOGII DE RACIRE RAPIDA DUPA LAMINARE 
Tratamentele termice în flux, respectiv răcirea accelerată şi călirea directă după laminare constituie o etapă 

esenţială a tehnologiei de laminare a tablelor groase prin procedeele de tratamente termomecanice. 
Oţelurile microaliate pentru conducte de mare diametru, platforme de foraj marin, construcţii navale şi pentru 

construcţii de oţel, cu cerinţe foarte severe în ceea ce priveste caracteristicile mecanice ( în special rezistenţa si 
tenacitatea) se produc în mod frecvent prin procedeul de laminare termomecanică (TM) în combinaţie cu o răcire 
accelerată cu apă. Procedeul este cunoscut sub denumirea de Accelerated Cooling sau, pe scurt, ACC. 

Răcirea accelerată se poate realiza în mai multe variante (fig.1) 

 
Fig. 1 Reprezentarea schematică a răcirii accelerate 

a ) răcire rapidă în două medii;    b) călire directă + revenire 
 

Răcirea accelerată, în varianta cel mai frecvent utilizată – ACC, are ca efect creşterea rezistenţei prin apariţia în  
proporţii mai mari a constituentilor duri cu structuri aciculare (bainita si martensita). [3] 

Perfectionarea instalatiilor de răcire a determinat introducerea unor noi procedee denumite Direct Quenching 
(DQ) sau Quenching and Self –Tempering (QST), care utilizează răcirea cu apă la presiune înaltă, direct din căldura 
de laminare. Procedeul s-a aplicat pentru grosimi de tablă începând de la cca. 12 mm, iar instalatia de răcire a fost 
denumită MULPIC (Multi Purpose Interrupted Cooling.). Se pot realiza viteze diferite de răcire sau întreruperi ale 



răcirii la un moment dat pentru a se obtine un anumit profil al temperaturii pe sectiune, în functie de care vor 
rezulta structuri diferite (fig.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig.2 Profilul temperaturii pe sectiunea tablei realizat prin diferite procedee de răcire 
a – procedeul DQ;  b – procedeul QST 

 
      Astfel, prin tratamentul termomecanic DQ se realizează o călire a tablei direct din căldura de laminare, 
comparativ cu procedeul conventional CQ cu răcire după laminare, urmată de călire clasică. 
       La introducerea  în partea de înaltă presiune (fig.2a), suprafaţa tablei, datorită puterii mari de răcire, este adusă 
în câteva secunde sub temperatura de început de formare a martensitei; cantitatea de apă din partea de joasă 
presiune menţine suprafaţa tablei în domeniul de transformare martensitică până când întreaga sectiune este răcită, 
producându-se complet transformarea.  
        Structura rezultată dintr-o austenită deformată, (martensită sau bainită)este mai fină, mai bine conturată, usor 
maclată si determină un complex de proprietăti superioare comparativ cu tratamentul clasic. Astfel, prin aplicarea 
unui tratament DQ la un otel cu un C.ech = 0,58, au putut fi dublate valorile rezilientei la –40oC, fără modificarea 
compozitiei chimice.    
       În cadrul procedeului QST (călire cu autorevenire) suprafaţa tablei precum şi zonele din imediata apropiere a 
suprafeţei sunt răcite ca la procedeul DQ, adică imediat după laminare, cu o viteză de răcire maximă în domeniul 
transformării martensitice. Apoi, după o durată de timp bine stabilită, se întrerupe răcirea cu apă, astfel încât 
suprafaţa tablei, datorită căldurii generate de miez, revine la temperaturi tipice de revenire, iar suprafata, cu 
structură martensitică, suferă de asemenea un tratament de revenire (fig.2b).[4] 

 Instalaţiile de răcire cu apă au fost perfecţionate de-a lungul anilor prin introducerea unor dispozitive 
suplimentare prin care, pe lângă apă se suflă si aer. Sistemul a fost denumit ADCO şi utilizează pulverizarea apă - 
aer, care asigură o mai bună flexibilitate şi un interval mai larg de viteze de răcire. Instalaţia asigură o vitezăde 
răcire diferentiată, respectiv mai rapidăla început si mai lentă spre sfârsitul operatiei, o răcire uniformă pe 
suprafată si pe grosimea tablei, pe lătime si pe lungime.(fig.3) 

                                        Fig.3 Distributia temperaturii după  răcire, pe lungimea si lătimea tablelor 
                     tsf = temperatura de sfârsit de laminare;  tr = temperatura de răcire. 

 

 



O altă tehnologie modernă de laminare combinatăcu răcire accelerată a fost introdusăde firma Mannesmann 
pentru obţinerea oţelurilor microaliate cu rezistentă ridicată.   

Faţă de alte sisteme de răcire, sistemul firmei Mannesmann, denumit MACOS permite ca răcirea să fie făcută si 
în timpul laminării deoarece instalatia este foarte compactă si este plasată foarte aproape de caja finisoare. Toate 
operatiile de laminare si răcire sunt monitorizate si controlate de un calculator central. 

Prin aceastămetodă se obţine o structură formată din bainită sau bainită + ferită, fină şi omogenăce conferă 
tablei  proprietăţi  de rezistenţă superioare altor tehnologii de tratament termomecanic (fig.4)  

 

                
                                          Fig.4 Evolutia structurii otelurilor microaliate pentru tevi 
                                                    în functie de tratamentul termomecanic aplicat 

 
4. EVOLUTIA OTELURILOR MICROALIATE 

Perfectionarea continuă a tehnologiilor de tratament termomecanic a făcut posibilă  diversificarea gamei de 
oteluri microaliate, astfel încât în ultimii ani s-au obtinut calităti de oteluri cu proprietăti mecanice exceptionale din 
punct de vedere al rezistentei si tenacitătii. Aceste oteluri pot fi utilizate astăzi în realizarea unor megastructuri în 
domenii dintre cele mai diverse ale economiei mondiale: constructii, poduri, platforme marine, transporturi, 
exploatărilor petroliere.  

In figura 5 este prezentată o evolutie  a otelurilor microaliate în acelasi timp cu perfectionarea tratamentelor 
termomecanice, ceea ce determină o crestere spectaculoasă a proprietătilor mecanice.[5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 Evolutia otelurilor microaliate si a tratamentelor termomecanice si 
Influenta asupra rezistentei mecanice. 

 



Compozitia chimică a otelurilor microaliate s-a diversificat deasemenea foarte mult în ultimii ani, obtinându-se 
în acelasi timp rezitente mecanice foarte ridicate dar si valori deosebite ale plasticitătii ( ex. alungirea la rupere), 
asa cum se prezintă în figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Rezistenta de  rupere la tractiune [MPa] 
 

Fig.6 Combinatia dintre proprietătile de rezistentă si plasticitate 
pentru diferite calităti de oteluri microaliate. 

 
 
   5. CONCLUZII 

Produsele plate laminate din oteluri microaliate si tratate termomecanic au câstigat în ultimii ani o mare parte a 
pietei mondiale de otel.  

Utilizatorii cer din ce în ce mai mult o îmbunătătire simultană a proprietătilor de rezistenă, tenacitate, 
sudabilitate si rezistentă la coroziune, dar si costuri cât mai scăzute. 

Aceste calităti de otel, realizate până în prezent, cât si cele ce se experimentează pentru viitor, răspund în cea 
mai mare măsură acestor cerinte. Astfel încât, produsele obtinute din oteluri microaliate, tratate termomecanic, vor 
constitui, cu sigurantă, unele din materialele de bază în constructiile viitorului. 

 
   6. BIBLIOGRAFIE 
[1] Popescu N.si col.  Tratamente termice neconventionale  E.T. Bucuresti 1990 
 
[2]  Ouchi Chiaki        Development of Steel Plates by Intensive Use of TMCP and Direct Quenching Processes 
                                     ISIJ International, vol.41, nr.6 / 2001 
 
[3]  *  *  *                    Prezent si perspectivă în fabricatia tablelor groase si a conductelor de diametru mare 
                                      sudate longitudinal – Sinteză documentară – ICEM Bucuresti, 1994 
 
[4] Kirsch J, s.a.           Neue Eigenschaftskombinationen an Grobblech durch den beschleunigten Kuhlprozes 
                                     Stahl und Eisen nr.3 / 1999 
 
[5] Ponge D.                 Structural Materials Steels 
 
 
 
 
 


