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Memoriu justificativ
Odată cu avansul înregistrat în diferite domenii ale ştiinţelor inginereşti (ştiinţa materialelor,
mecanică, dinamica sistemelor, motoare termice, automatică şi calculatoare etc.) s-au conceput şi
fabricat autovehicule care rulează cu viteze foarte mari, supunând motorul cu ardere internă precum
şi transmisiile (cutia de viteză, reductorul-distribuitor, transmisia longitudinală, diferenţialul şi
planetarele) unor regimuri intense de exploatare.
Regimurile intense de exploatare conduc la creşterea solicitărilor componentelor amintite ale
autovehiculului (puteri şi momente de torsiune vehiculate mari, sarcini grele şi temperaturi înalte de
funcţionare).
Pentru a preveni deteriorarea motorului şi a transmisiilor autovehiculelor, furnizorii de
lubrifianţi (uleiuri şi unsori) trebuie să asigure produse cât mai competitive, care să facă faţă
condiţiilor extreme amintite şi totodată concurenţei acerbe de pe piaţa lubrifianţilor auto.
Sunt foarte puţine firmele care pot veni în întâmpinarea clientului cu cataloage şi reclame
realizate pe baze ştiinţifice, care să acapareze încredrea clientului cu argumente ce pot fi verificate
ştiinţific şi certificate de o entitate cu recunoaştere internaţională în cercetarea din domeniul
respectiv.
Firma METALUBS este deja recunoscută datorită produselor sale inovatoare (uleiuri, unsori
şi tratamentelor de metal performante), dar are ca obiectiv şi câştigarea încrederii clienţilor prin
prezentarea unor rezultate ştiinţifice pozitive ale testărilor desfăşurate în laboratoarele de cercetare
din cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
1. Realizarea testelor tribologice necesare pentru anumite produse Metalubs, astfel încât să
se poată scoate în evidenţă influenţa şi beneficiile aduse asupra suprafeţelor metalice tratate cu
diverse produse Metalubs (pe anumite probe), în comparaţie cu aceleaşi suprafete netratate (pe
aceleaşi probe, în condiţii identice de funcţionare).
2. Evidenţierea microscopică a amprentelor de uzură, pe aparatura specifică, în condiiile
lubrifierii doar cu ulei, iar mai apoi a lubrifierii cu amestecul ulei - tratament Metalubs. Obţinerea
de rezultate comparative (înainte şi după tratament) necesare demonstrarii performanţelor
dimensionale/procentuale de diminuare a uzurii/frecarii între cele două suprafeţe aflate pe aceeaşi
probă de material.
3. Calculul beneficiilor mecanice şi energetice aduse de această diminuare a frecării în
prezenţa produselor Metalubs şi evidenţierea rezultatelor care demonstrează comparativ eficacitatea
acestor produse.
4. Studiul comparativ al amprentelor de uzură pe aparatura specifica (M4B), al lubrifierii cu
unsorile Metalubs X WF şi X HT în comparaţie cu o unsoare uzuală utilizată în cadrul
experimentelor, dar ai cărei parametri sunt similari cu ai unsorilor Metalubs X WF si X HT.
5. Analiza imagistică cu ajutorul microscopului electronic a tuturor petelor de uzură,
necesară obţinerii imaginilor care să evidenţieze rezultatele obţinute din punct de vedere a uzurii şi
calităţii suprafeţelor netratate si tratate cu produse Metalubs.
6. Determinarea durităţii suprafeţelor uzate şi noi, cu şi fară tratament.
7. Realizarea calculelor necesare, astfel încât să putem exploata informaţiile din punct de
vedere tehnic.
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CAPITOLUL 1
TESTĂRI ALE LUBRIFIANŢILOR DE TIP METALUBS PE MAŞINA CU 4 BILE
Maşina cu 4 bile
Maşina cu 4 bile este cel mai utilizat tribometru pentru testarea diversilor lubrifianţi. Există standarde internaţionale
care definesc parametrii de performanţă ce pot fi determinaţi pe maşina cu 4 bile, unul dintre cele mai folosite fiind
ASTM D2783-3.
Conform acestui standard, pe maşina cu 4 bile se pot determina următorii parametri de performanţă a lubrifianţilor:

-

Ultima sarcină fără gripare (last non-seizure load – LNSL);

-

Sarcina iniţială de gripare (initial Seizure load – ISL);

-

Punctul de sudare (weld point – WP);

-

Linia de compensare (compensation line);

-

Indexul încărcare-uzură (load-wear index – LWI) etc.

Principiul de bază al maşinii cu 4 bile este redat în Figura 1.

Figura 1: Dispozitivul de testat lubrifianţi ai maşinii cu 4 bile [ASTM D2783-3]
Pentru experiment se folosesc 4 bile de acelaşi diametru (12.7 mm de regulă, adică 0.5 inch).
Cele trei bile inferioare sunt statice şi sunt strânse ferm în cupa dispozitivului (test lubricant cup), prin intermediul
capacului cu filet.
Bila superioară este prinsă în manşonul tip bucşă conică, care se va cupla pe suprafaţa conică direct la arborele maşinii
cu 4 bile. Această bilă va fi antrenată în mişcare de rotaţie cu o anumită turaţie, întregului dispozitiv fiindu-i aplicată
sarcina axială (axial load), realizată prin încărcare cu celula de forţă. În cupa dispozitivului cu cele 4 bile se pune
lubrifiant, până când cele 4 bile sunt complet imersate.
Bila superioară este pusă în mişcare de rotaţie prin sistemul format din motor electric asincron trifazat şi transmisia prin
curele (1), arborele (2) şi variatorul de turaţie (6).
Dispozitivul (3), care se sprijină pe un rulment axial (vezi Figura 1), are fixata o lamelă elastică pe care sunt lipite două
mărci tensometrice în semipunte Wheatstone. Lamela elastică opreşte mişcarea de rotaţie a dispozitivului (3), blocânduse într-un opritor fixat la batiul maşinii. Frecarea dintre bila superioară şi cele 3 bile inferioare va încerca să rotească
dispozitivul de testat (3), producând deformaţia lamelei elastice şi măsurând în acest fel frecarea dintre cele 4 bile.
Lamela elastică a fost etalonată cu greutăţi etalon, conform Figurii 2, constanta de etalonare calculată ca pantă a dreptei
de etalonare fiind C=3.66.
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Figura 2: Graficul de etalonare a lamelei elastice cu greutăţi etalon (C=3.66).
Maşina cu 4 bile utilizată în cadrul acestor cercetări este dotată cu sistem de achiziţie de date atât pentru măsurarea
momentului de frecare din dispozitiv cât şi pentru măsurarea sarcinii axiale aplicate pe dispozitiv, prin intermediul
celulei de forţă (4).
Sistemul de achiziţie de date cuprinde atât celula de încărcare cu forţă axială, cât şi lamela cu mărci tensometrice.
Valorile furnizate de acestea pentru sarcina axială şi momentul de frecare sunt achiziţionate cu ajutorul punţii
temsometrice Vishay –P3 (7) şi monitorizate online pe laptop-ul 8. Frecvenţa maximă de eşantionare este de un
eşantion pe secundă.
Programul preia semnalul şi îl înmulţeşte cu constanta de etalonare (C=3.66) pentru a transforma deformaţia lamelei
(m) în moment de frecare. Momentul de frecare suplimentar, introdus de rulmentul static din seria 51111, este apreciat
cu ajutorul relaţiilor furnizate de catalogul SKF. Momentul de start din rulment este apoi aproximat prin interpolari
succesive.
Din mometul de frecare total măsurat se scade mometul de start din rulmentul de sprijin.
Programul LabVIEW are două ramuri: una care lucrează cu datele înregistrate de puntea Vishay P3 şi una care lucrează
cu constante din relaţii de calcul pentru coeficientul de frecare.
Unghiul dintre sarcina pe bilele inferioare (normala la contact) şi direcţia verticală, , este:

 3
  a sin 

 3 

(1)

Figura 3: Raza de alunecare, Ral
Raza Ral, reprezintă distanţa măsurată de la centrul bilei superioare (upper ball) pana la cercul imaginar format de cele 3
puncte de contact Hertzian. Aceasta se calculează cu relaţia:

Ral 

Dw
 sin  
2

(2)

unde Dw este diametrul bilelor, în milimetri.
Viteza de alunecare pe contactele dintr bila superioară şi bilele inferioare va fi:
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Val  Ral  



(3)

 N
30

(4)

 = viteza unghiulară a arborelui (a bilei superioare), [rad/sec];
N = turaţia arborelui, [rot/min].
Având momentul de frecare dintre bile, Mf, calculat ca:

M f  M t  M START _ RB

(5)

se pot calcula forţa de frecare medie Ff şi coeficientul de frecare mediu f :

Ff 

f 

Mf

(6)

3  Ral
Mf

(7)

Q

Materiale şi lubrifianţi testaţi pe maşina cu 4 bile
În testările standard pe maşina cu 4 bile se folosesc bile de diametru 12.7 mm (1/2 ”).
Caracteristicile bilelor testate sunt prezentate în Tabelul 1.
Tip rulment
Material

Bile din oţel
Otel RUL1-V
(AISI 52100)
Bila
12.7
0.018.. 0.035
0.3
7800
208
700
43
460
C: 0.95 - 1.1 %
Si: 0.17 - 0.37 %
Mn: 0.25 - 0.45 %
Cr: 1.30 - 1.65 %

Parametrul si unitatea de masura
Diametrul [mm]
Rugozitatea caii de rulare, Ra [m]
Coeficientul Poisson, 
Densitatea,  [Kg/ m3]
Modulul de elasticitate, E [GPa]
Duritate @ 20 0C, HV10 [Kg/ mm2]
Conductivitate termica @ 20 0 C, , [W/m/0C]
Caldura specifica, c [J/Kg/0C]
Compozitia chimica
[wt. %]

Tabelul 1: Caracteristicile bilelor testate pe maşina cu 4 bile
Uleiuri şi unsori utilizate în testările pe maşina cu 4 bile:

o Uleiul Metalubs 5W40:


fără tratament;



cu tratament Metalubs Xprotect;

o Unsoare Metalbs WF;
o Unsoare Metalubs HT;
o Unsoare martor EP2 (pentru comparaţie).
Condiţiile de testare sunt cele prevăzute de stasul ISO:



Forţa axială aplicată pe dispozitiv: Fa = variabilă, în N (creşte până la detectarea gripării, în vederea
evidenţierii lubrifiantului cel mai bun);
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Turaţia arboreului (bila superioară): N=1500 rot /min;



Timpul de desfăşurare a experimentului: t = 60 sec

Imagini ale petelor de uzură măsurate pe microscopuol cu scanare electronică (SEM)
În figurile următoare sunt redate imagini SEM ale bilelor testate pe maşina cu 4 bile, în condiţii de lubrifiere cu diverşi
lubrifianţi şi la diverse încărcari.

a) Uleiuri
a1) Uleiul Metalubs 5W40 fără tratament (sus) şi cu tratament XProtect (jos); Fa= 1000 N

Figura 4: Ulei Metalubs 5W40, Fa =1000 N, scara de 1 mm (stânga) şi 500 m (dreapta).

Figura 5: Ulei Metalubs 5W40, cu tratament XProtect, Fa =1000 N, scara de 1 mm (stânga) şi 500 m (dreapta)
a2) Uleiul Metalubs 5W40 fără tratament; Fa= 1640 N
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Figura 6: Ulei Metalubs 5W40, Fa =1640 N, dimensiunile petei de uzură la scara de 1 mm (stânga-dreapta).
a3) Uleiul Metalubs 5W40 cu tratament Metalubs X Protect (XP); Fa= 1640 N

Figura 8 Ulei Metalubs 5W40 cu tratament XProtect, Fa =1640 N, scara de 1 mm (stânga) şi 500 m (dreapta).

Concluzii parţiale
1. Se constată că uleiul de bază Metalubs 5W40, fără tratament adăugat, dă o pată de uzură relativ mare la
presiuni de contact de PH = 4.7 GPa (Figura 5). Aditivat cu tratament XProtect, pata de uzură are diametrul
relativ mic, este uniformă şi perfect circulară (Figura 6).

2. Creşterea presiunii Hertziene la 5.5 GPa conduce la o pată de uzură foarte mare în cazul uleiului Metalubs
5W40 fără tratament XP (Figura 7).

3. Adăugarea unei cantităţi de 10% tratament XProtect Metalubs în uleiul de bază conduce la diminuarea
considerabilă a petei de uzură. Se constată faptul că tratamentul XProtect a înpiedicat tendinţa de gripare
existentă din start, datorită presiunii Hertziene foarte mari (P H =5.5 Gpa). La aceste presiuni de contact în mod
normal ne aflăm peste limita de plasticitate a oţelului de rulmenţi, considerată P H LIM = 4 GPa. Se observă că
pata de uzură păstrează forma preponderent circulară în cazul uleiului cu tratament XProtect (Figura 8).

4. Se constată faptul că atât uleiul Metalubs 5W40 fără tratament cât şi cel cu tratament de suprafaţă XProtect
rezistă la presiuni Hertziene peste limita de plasticitate. Superioritatea uleiului cu tratament de suprafaţă
XProtect este dovedită prin scaderea petei de uzură cu aproximativ 50%.
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b) Unsori
b1) Unsoare Metalubs WF; Fa= 1820 N

Figura 9: Unsoare Metalubs WF, Fa =1820 N, scara de 1 mm (stânga) şi 500 m (dreapta).
b2) Unsoare Metalubs HT; Fa= 1820 N

Figura 10: Unsoare Metalubs HT, Fa =1820 N, scara de 1 mm (stânga) şi 500 m (dreapta).
b3) Unsoare Metalubs HT; Fa= 2340 N
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Figura 11: Unsoare Metalubs HT, Fa =2340 N, scara de 1 mm (stânga) şi 500 m (dreapta).
b4) Unsoare martor - EP2; Fa= 1820 N (gripare)

Figura 12: Unsoare martor EP2, Fa =1820 N, dâră prelungă de gripare, scara de 1 mm (stânga) şi 500 m
(dreapta).
b5) Unsoare martor - EP2; Fa= 1900 N (gripare)

Figura 13: Unsoare martor EP2, Fa =1900 N, dâră prelungă de gripare, scara de 1 mm (stânga) şi 500 m
(dreapta).
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Concluzii parţiale
1. În cazul testărilor pe maşina cu 4 bile, unsorile rezistă mai bine la presiuni ridicate, deoarece vâscozitatea
înaltă protejează suprafeţele în momentul începerii testului, moment în care uleiurile formează mai greu
peliculă de lubrifiant.

2. Atât unsorile Metalubs WF cât şi Metalubs HT dau o pată de uzură foarte mică la presiuni Hertziene P H = 5.7
GPa (Figurile 11 şi 12). Pata de uzură are diametrul relativ mic, este uniformă şi perfect circulară. Unele
particularităţi pot fi totuşi observate, unsoarea HT protejând mai bine suprafaţa.

3. La presiuni Hertziene foarte mari (P H = 6.2 GPa – Figura 13), neîntâlnite în funcţionarea obişnuită, pentru
unsoarea HT se obţin 3 pete de uzură uniforme şi cu dimensiuni asemănătoare, zona dintre pete fiind afectată
termic (culoarea mov indicând prezenţa martensitei – o componentă cu duritate foarte mare, dar mai fragilă).
Cele 3 pete indică faptul că tratamentul de suprafaţă împiedică griparea, deşi forţele de frecare au valori mari
care antrenează bilele în mişcare de rotaţie, ca şi în cazul unsorii martor EP2 – pentru care suprafeţele au gripat
(Figurile 12 şi 13).

Duritatea HV30 a bilelor testate pe maşina cu 4 bile
S-a determinat duritatea Vickers şi s-a analizat evoluţia acesteia pentru bilele de rulment testate cu diferite regimuri de
încărcare şi de lubrifiere, conform Tabelului 2.
Pentru determinarea durităţii s-a folosit echipamentul Emcotest MC01, care permite o gama variata de teste, la nivel
micro şi macro. S-a folosit metoda HV 30 – 363 - Standard pentru a măsura duritatea pe suprafaţa bilei de rulment şi în
pata de uzură rezultată în urma încercărilor. Durimetrul Emcotest pentru deteminarea durităţii Vickers este prevăzut cu
o cameră cu puterea de mărire 365x.
În cadrul acestui studiu s-a urmărit evoluţia durităţii Vickers a bilelor de rulment solicitate în condiţii diferite, în ceea ce
priveşte:



valoarea forţei aplicate in timpul testării;



regimul de lubrifiere folosit;



tipul tratamentului de suprafaţă utilizat.

Determinarea durităţii s-a efectuat pe bile din fiecare set testat pe maşina cu 4 bile, numărul amprentelor fiind fixat la
10, conform Figurii 14.

Figura 14 : Punctele de indentare pe bilă – indentare pe două direcţii ortogonale
Tabelul 2. Informaţii privind probele utilizate în determinarea durităţii Vickers
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Proba
AI
AII
AIII
BI
CI
CII
DI
DII

Producător/
Tip lubrifiant ulei-unsoare
METALUBS HT
METALUBS HT
METALUBS WF
UNSOARE ETALON
METALUBS
METALUBS
METALUBS
METALUBS

Denumire aditiv
alte specificaţii
UNSOARE
UNSOARE
UNSOARE
UNSOARE
BASE OIL
BASE OIL
Base oil + X Protect
Base oil + X Protect
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Vâscozitate
5W40
5W40
5W40
5W40

Forţa
[N]
2340
1820
1820
1700
1000
1640
1640
1000

Turaţie
[rpm]
1500
1500
1700
1500
1500
1500
1500
1500

Evoluţia durităţii Vickers pentru bilele de rulment studiate relevă o conexiune între severitatea încărcării, tipul unsorii/
uleiului/ tratamentului şi starea bilei de rulment (atât la suprafaţă cât şi în profunzime, la o adâncime mică). Totodată, sa obervat că în anumite puncte/zone microstructura stratului materialului se modifică.
Influenţa individuală cât şi combinată a anumitor factori, conduce la modificarea locala a microstructurii şi durităţii
suprafeţelor de contact. Prin folosirea unor tratamente pentru suprafeţe se poate creşte duritatea suprafeţelor în contact
şi implicit rezistenţa la uzură.

Concluzii parţiale
1. In urma determinării Vickers s-a observat ca valoarea minimă a durităţii, pentru toate probele, s-a înregistrat în
zona petei de uzura.

2. Se constată că în cazul exploatării la sarcini normale (presiune Herztiană de până în 4.5 GPa, ceea ce
3.
4.

reprezintă o valoare peste limita de plasticitate), acţiunea tratamentului X Protect este evidentă, duritatea bilei
fiind aproape constantă chiar şi pe pata de uzură sau în vecinătatea ei
Dacă se aplică tensiuni neuzuale (peste 5.5 GPa), pata de uzură îndepartează stratul durificat al bilei (de cca.
0.1-0.2 mm), duritatea suprafeţelor scade şi uzura se intensifică, efectul tratamentului fiind diminuat.
Când lubrifiantul utilizat în experimente a fost unsoarea s-a constatat modificarea microstructurii în vecinătatea
zonei petei de uzura. Modificările au forma unor cercuri concentrice care încep dinspre pata de uzura şi
continuă spre mijlocul bilelor.

5. În cazul presiunilor Hertziene extreme de peste 6 GPa, neîntâlnite în practică, unsoarea de tip X HT împiedică
6.

griparea, însă se constată la indentare o fragilizare a suprafeţelor de contact, culoarea mov a suprafeţelor
indicând prezenţă martensitei pe suprafaţa bilelor.
Modificarea procentului de tratament adăugat în lubrifiant poate influenţa comportamentul materialului bilelor
în timpul funcţionării, ceea ce conduce la scăderea uzurii şi creşterea durabilităţii acestora.
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CAPITOLUL 2
TESTĂRI ALE LUBRIFIANŢILOR DE TIP METALUBS PE TRIBOMETRUL
AMSLER
Tribometrul AMSLER
Maşina AMSLER este folosită în general pentru testări de laborator în vederea simulării frecării şi uzării din roţi
dinţate, lagăre cu alunecare, rulmenţi, mecanisme cu came etc. Există o multitudine de configuraţii de cuple tribologice
utilizate pe maşina AMSLER (Figura 15):

Figura 15: Diferite configuraţii de cuple tribologice testate pe maşina AMSLER
În cadrul acestui studiu s-a utilizat o maşină AMSLER prevăzută cu sistem de achiziţie de date, în vederea monitorizării
momentului de frecare din tribocuplele testate. În Figurile 16 sunt prezentate vederi de ansamblu ale standului
AMSLER şi ale sistemului de achiziţii de date.

Figure 16 (a) Vedere generală a tribometrului AMSLER; (b) Sistemul de achiziţie de date.
În vederea generală a maşinii AMSLER rola superioară (1) poate fi montată ca în Figura 17 (a), sau ca în Figura 17
(b). Dacă este montată ca în Figura 17 (a), rola superioară se va roti cu o turaţie ce poate fi reglată, având un raport fix
faţă de rola inferioară, dat de către lanţurile cinematice ale maşinii.
Pentru a modela funcţionarea standului demonstrativ METALUBS, rola superioară, cu diametrul de 7.5 mm, a fost
montata cu generatoarea în plan perpendicular pe planul axei rolei inferioare, ca în Figura 17 (b). În acest caz rola superioară rămâne nemişcată, lanţul cinematic fiind întrerupt prin deplasarea unei roţi baladoare.
Încărcarea se realizează cu greutăţi etalon (3) aplicate pe o tijă reglabilă pe verticală, înclinată la un anumit unghi sau
perpendiculară pe direcţia contactului rolelor. Partea superiaoră a maşinii, conţinând rola superioară şî sistemul de
încărcare, este basculabilă. O contra-greutate cu poziţie reglabilă preia greutatea ansamblului rolei superioare, astfel în cât doar sarcina creată de greutăţile etalon să acţioneze asupra contactului dintre rolele de testat.
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Figura 17: (a)Disc / disc; (b)rolă / disc
Partea de achiziţie de date este formată din lamela metalică (4), pe care s-au lipit două mărci tensometrice în semipunte
Wheatstone. Frecarea dintre role mişcă balansierul legat la axul rolei inferioare. La capatul balansierului este montată
rigid o tijă ce susţine lamela cu mărci tensometrice (4).
Forţa de frecare din tribosistem va produce deformarea lamelei elastice (4), care va apăsa pe un opritor fix, montat la
batiul maşinii. Lamela elastică (4) este etalonată cu greutăţi etalon, relaţiile de calcul ale momentului de frecare fiind
date în cele ce urmează. Deformaţia lamelei, proporţională cu frecarea dintre rolele de testat, este monitorizată cu ajutorul punţii tensometrice Vishay P3, care stochează datele privind variaţia deformaţiei lamelei în timp (implicit a frecării
din tribosistem) pe calculator. Pentru determinarea variaţiei momentului de frecare din tribosistem, datele sunt prelucrate ulterior în mediul LabVIEW.
Calculul momentului şi a forţei de frecare
Calibrarea sistemului de măsurare cu mărci tensometrice s-a realizat cu greutăţi etalon. Forţa gravitaţională acţionează
asupra lamelei cu mărci tensometrice, producând acelaşi effect ca şi momentul de frecare dintre cele două role testate pe
maşina AMSLER. Momentul de încovoiere creat de diverse greutăţi etalon ne permite determinarea în timpul calibrării
a curbei experimentale moment – deformaţie a lamelei cu mărci tensometrice, conform ecuaţiei (8).
În timpul testărilor, momentul de frecare produs de către forţa de frecare dintre role acţionează prin lanţul cinematic şi
prin intermediul opritorului fix în acelaşi punct de pe lamela elastică, ca şi forţa rezultantă creată de către greutatea
etalon.
Variaţia forţei de frecare în timpul testărilor poate fi monitorizată astfel prin sitemul de achiziţie. Conform calibrării se
obţine o variaţie liniară a momentului de frecare cu deformaţia lamelei şi a mărcilor tensometrice. Relaţia empirică
dintre momentul de frecare şi deformaţie este:

M f  C1    2  

(8)

Mf = momentul de frecare dintre role, [N.mm];
 = deforamţia mărcilor tensometrice de pe lamela elastică, [m]. Constanta C1 este în N şi reprezintă constanta de etalonare, fiind diferită de la o lamelă elastică la alta.

Figura 18: Contactul tribologic rola staţionară pe disc rotitor
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Momentul de frecare Mf, forţa de frecare Ff, şi coeficientul de frecare µ sunt calculate cu ecuaţiile (9), (10), (11) şi
respectiv (12).

M f  Ff  R

Ff 

(9)

Mf

(10)

R

Ff    Q    G  cos  



Ff

G  cos  



(11)

Mf

R  G  cos  

(12)

  este unghiul dintre direcţia verticală (a forţei de greutate G) şi direcţia sarcinii normale la contact Q (poate fi
reglată a după dorinţă, astfel încât G şi Q să coincidă sau nu);
R = raza discului, 24.5 mm;
ω = viteza unghiulară, în rad/s;
G= sarcina aplicată, în N;
Q = sarcina normală la contact, în N.
Materiale şi condiţii de testare
Materialele utilizate sunt:
- Disc din oţel de rulmenţi AISI 52100, cu raza de 29.5 mm şi bombament cu raza de 19 mm
- Rolă de rulment cu role cilndrice, cu diametrul 7.5 mm, fără bombament.
Aranjamentul rola/disc corespunde Figurii 17 (b). O vedere cu discul şi rolele testate, precum şi cu piesa ce ajută la
menţinerea pe poziţie fixă a rolei este redată în Figura 19 (a) şi respectiv (b)

Figura 19: (a) Imagine a discului inferior rotativ; (b) Rola superioară şi piesa de fixare
Pe standul AMSLER au fost testate comparativ diverse uleiuri de producţie Metalubs, dar şi un „uleiuri etalon”,
aparţinând firmelor de top din lume.
In Capitolul 2 s-a folosit ca ulei etalon un ulei recomandat pentru autoturisme, notat ca „ulei etalon 10W40”, iar în
Capitolul 3 s-a folosit ca ulei etalon un ulei sintetic recomandat pentru MAN-uri şi autoutilitare, garantat 50 000 Km
de către producător, notat ca „ulei sintetic etalon 10W40”.
S-au folosit următoarele tratamente de producţie Metalubs: XMULTI şi XPROTECT, adăugate în proporţie de 10% în
uleiul martor sau în uleiul de bază de producţie Metalubs.
Testările s-au efectuat la temperatura mediului ambiant (20 0C), dar şi la temperaturi de 90 – 100 0C, ca în condiţii reale
de funcţionare.
S-au utilizat sarcini mari (presiune hertziană P H de peste 2 – 3 GPa, ca în condiţii de funcţionare severe). Astfel, la 25.6
Kg încarcare, corespunde o presiune Hertziană de 3.7 GPa (valoare calculată cu programul MathCAD din Anexe).
Comparaţie „ulei etalon” 10W40 cu „ulei etalon” cu tratament XMULTI de la METALUBS
Condiţii de testare:
- Încărcarea: 25.6 Kg (256 N);
- Turaţia: 350 rot/min;
- Temperatura: 20 0C.
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S-au efectuat testări pe maşina AMSLER, pentru condiţiile de testare precizate anterior, pe un „ulei etalon” de
vâscozitate 10W40, comparativ cu acelaşi ulei etalon la care s-a adăugat 10% tratament XMULTI de la Metalubs.
Rezultatele privind momentul şi coeficientul mediu de frecare, cât şi dimensiunile petelor de uzură sunt prezentate în
figurile următoare.
Rezultate cu date brute (frecare mare la pornire cu ulei etalon 10W40 netratat):
Mf_ulei 10 W 40 / Mf_ulei + 10% X_Multi= [(551-502)/502]*100 % = 9.76 % consum mai mic pentru X_Multi
Rezultate dupa prelucrare cu soft LabViEW (eliminare moment mare pornire pentru ulei fără tratament
XMULTI):
Mf_ulei etalon 10 W 40 / Mf_ulei + 10%X_Multi= [(534-502)/502]*100 % = 6.4 % consum mai mic pentru X_Multi
Concluzii parţiale
După adăugarea a 10% tratament X MULTI de la Metalubs în uleiul etalon 10W40 se constată o scădere a momentului
mediu de frecare cu minim 6.4 %, ceea ce v-a conduce în cazul unui ulei de motor la un consum redus de combustibil.
Analiza petelor de uzură
Aria elipsa=
Arie pata de uzură ulei etalon 10 W 40:   1.4  0.44 = 1.94 mm2
Arie pata de uzură ulei etalon 10 W 40 cu tratament XMULTI: A=
mm2
Raport arii: 1.29/1.94= 0.67

Figura 20: Pata de uzură Rola 1 ulei etalon 10 W 40

Figura 21: Pata de uzură Rola 1 ulei etalon 10 W 40 cu tratament XMulti
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Concluzii parţiale
În cazul testului efectuat după adăugarea a 10% tratament X MULTI de la Metalubs în uleiul etalon 10W40 se constată
o scadere petei de uzură la 67%, ceea ce v-a conduce în cazul unui ulei de motor la o protecţie sporită a motorului şi la o
funcţionare silenţioasă.
Rezultate comparative între testul cu ulei etalon 10W40 şi ulei etalon + 10% X PROTECT (frecare mare la
pornire cu ulei etalon 10W40 netratat):
Mf_ulei 10 W 40 / Mf_ulei + 10% X PROTECT= [(551-526)/526]*100 % = 4.75 % consum mai mic pentru X_Protect
Rezultate comparative între testul cu ulei etalon 10W40 şi ulei etalon + 10% X PROTECT (eliminare din soft a
frecării intense la începutul testului pentru uleiul etalon):
Mf_ulei etalon 10 W 40 / Mf_ulei + 10%X PROTECT= [(534-526)/526]*100 % = 1.52 % consum mai mic pentru ulei
cu tratament 10% X PROTECT.

Figura 22: Temperaturile la finalul testelor: (a) testul cu ulei etalon 10W40 fără tratament; (b) testul cu ulei etalon
10W40 + 10% X MULTI; (c) testul cu ulei etalon 10W40 + 10% X PROTECT;
Concluzii parţiale
De notat că temperatura măsurată în baia de ulei la finalul testelor (după 20 de minute) a fost de 35.4 0C în cazul
testului cu ulei etalon 10W40, iar în cazul testului cu ulei + 10% tratament X MULTI a fost de 30.7 0C. Pentru uleiul
etalon + 10% tratament X PROTECT temperatura în baia de ulei a fost de 31.2 0C.
După adăugarea a 10% tratament X PROTECT de la Metalubs în uleiul etalon 10W40 se constată o scadere a
momentului mediu de frecare cu 4.75 %, ceea ce v-a conduce în cazul unui ulei de motor la un consum redus de
combustibil.
Testele sunt repetabile cu o precizie foarte mare a rezultatelor, după cum se constată analizând cele două teste efectuate
în condiţii identice pentru uleiul etalon + 10% XPROTECT.
Analiza petelor de uzură
Arie pata de uzură ulei etalon 10 W 40: A=   1.4  0.44 = 1.94 mm2
Arie pata de uzură ulei etalon 10 W 40 cu tratament X PROTECT: A= = 1.27 mm 2
Raport arii : 1.27/1.94= 0.65
Concluzii parţiale
În cazul testului efectuat după adăugarea a 10% tratament X PROTECT de la Metalubs în uleiul etalon 10W40 se
constată o scădere petei de uzură la 65%. Ca o observaţie, tratamentul X PROTECT este mai vâscos decât tratamentul
X MULTI. Efectul acestuia asupra reducerii petei de uzură ar fi şi mai vizibil dacă experimentul ar permite miscibilitate
totală a uleiului şi a tratamentului.

CAPITOLUL 3
TESTĂRI PE MAŞINA AMSLER LA TEMPERATURI ÎNALTE (90 0C)
3.1. Condiţii de testare
S-au desfăşurat 9 teste (vezi Tabelul 3), pentru diverse condiţii de funcţionare.
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Lubrifianţi testaţi:
- Ulei Metalubs 10W40;
- Ulei sintetic etalon 10W40 (recomandat pentru 50 000 Km de rulare.
Tratamente Metalubs (adăugate în proporţie de 10% în ulei):
- X MULTI;
- X PROTECT.
Condiţii de testare:
Turaţia N = 350 rot/min;
Încarcarea (aşezată perpendicular pe contact, G=Q) = 25.6 Kg;
Temperatura: 23 0C şi 90 0C;
Durata: 10 minute.
Materiale (vezi Figura 32 b):
- Role de rulment (rola superioară statică, diametru 7.5 mm);
- Disc din oţel AISI 52100 (discul inferior rotativ, diametru 59 mm).
Înainte de fiecare test s-a montat o rolă nouă şi s-a curăţat temeinic discul de lubrifiant.
De menţionat că, spre deosebire de testările efectuate anterior, când sarcina aplicată creată prin greutăţi etalonate) era la
23 0 faţa de sarcina de contact, de această dată sarcina a fost aşezată perpendicular pe contact, adică Q=G=256 N (25.6
Kgf). Deasemenea, s-a confecţionat o lamelă metalică nouă, cu o grosime mai mare, pentru care factorul de etalonare
este de 8.52. În timpul testărilor au fost aşezate două greutăţi pe balansier, lucrându-se pe scala 0-100 Kgf x cm.
În subcapitolul următor testele desfăşurate au fost notate corespunzător Tabelului 3, de la T1 la T9.

3.2. Rezultate comparative privind momentul de frecare pentru testări pe ulei
Metalubs 10W40 simplu şi cu tratament 10% X MULTI şi X PROTECT, la
temperatura mediului ambiant
Rezultate comparative
1. Rezultate comparative între testul cu ulei METALUBS 10W40 şi ulei METALUBS 10 W40 + 10% X MULTI:
Mf = [(538-487)/487]*100 % = 10.4 % consum mai mic pentru X Multi
2. Rezultate comparative între testul cu ulei METALUBS 10W40 şi ulei METALUBS 10 W40 + 10% X
PROTECT: Mf = [(538-456)/456]*100 % = 18 % consum mai mic pentru X_PROTECT
3. Rezultate comparative între testul cu ulei METALUBS 10W40 + 10% X MULTI şi ulei METALUBS 10 W40
+ 10% X PROTECT: Mf = [(487-456)/456]*100 % = 6.8 % consum mai mic pentru X PROTECT în raport
cu X MULTI.
Concluzii parţiale
1. În urma testărilor la rece a uleiului semisintetic Metalubs 10W-40, fără tratament (testul T1), cu tratament X
MULTI (testul T2) şi cu tratament X PROTECT (testul T3), s-au constatat reduceri ale momentului global de
frecare după cum urmează:

a. Adăugarea de 10% tratament X MULTI la uleiul Metalubs 10W40 conduce la o reducere a
momentului de frecare mediu cu 10.4%.

b. Adăugarea de 10% tratament X PROTECT la uleiul Metalubs 10W40 conduce la o reducere a
momentului de frecare mediu cu 18%.

c. Comparativ, tratamentul X PROTECT adăugat la uleiul Metalubs este mai eficient decă tratamentul X
MULTI cu 6.8%.

2. Creşterile de temepratură, t = Tfinal – T iniţial, măsurată în baia de ulei timp de 10 minute, este t=12 0C

pentru ulei Metalubs 10W40, t=10.5 0C pentru ulei Metalubs 10W40 + 10% X MULTI şi t=9.5 0C pentru
ulei Metalubs 10W40 + 10% X PROTECT.
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3.3. Rezultate comparative privind momentul de frecare pentru testări pe ulei
Metalubs 10W40 simplu şi cu tratament 10% XMULTI şi XPROTECT, la
temperatura medie de 90 0C
Rezultate comparative la temperatura de 90 0C
1. Rezultate comparative între testul cu ulei METALUBS 10W40 şi ulei METALUBS 10 W40 + 10% X
MULTI : Mf = [(593-544)/544]*100 % = 9 % consum mai mic pentru X_Multi
2. Rezultate comparative între testul cu ulei METALUBS 10W40 şi ulei METALUBS 10 W40 + 10%
XPROTECT: Mf = [(593-519)/519]*100 % = 14.3 % consum mai mic pentru X_PROTECT
3. Rezultate comparative între testul cu ulei METALUBS 10W40 + 10% X MULTI şi ulei METALUBS 10 W40
+ 10% X PROTECT : Mf = [(544-519)/519]*100 % = 4.8 % consum mai mic pentru XPROTECT în raport
cu XMULTI.
Concluzii parţiale
1. În urma testărilor la temperaturi înalte a uleiului semisintetic Metalubs 10W-40, fără tratament (testul T5), cu
tratament XMULTI (testul T6) şi cu tratament XPROTECT (testul T7), s-au constatat reduceri ale momentului
global de frecare după cum urmează:
a. Adăugarea de 10% tratament X MULTI la uleiul Metalubs 10W40 conduce la o reducere a
momentului de frecare mediu cu 9 %.
b. Adăugarea de 10% tratament X PROTECT la uleiul Metalubs 10W40 conduce la o reducere a
momentului de frecare mediu cu 14.3 %.
c. Comparativ, tratamentul X PROTECT adăugat la uleiul Metalubs este mai eficient decă tratamentul X
MULTI cu 4.8%.
2. De remarcat eficienţa şi miscibilitatea sporită a tratamentelor Metalubs în uleiul Metalubs 10W40, în
comparaţie cu aceleaşi tratamente adăugate în aceeaşi proporţie la un ulei etalon 10W40 de la o firmă de top.

3.4. Rezultate comparative privind momentul de frecare pentru testări pe ulei
etalon sintetic şi uleiuri Metalubs 10W40 simplu şi cu tratament 10%
XMULTI şi XPROTECT, la temperatura mediului ambiant
Rezultate comparative la temperatura mediului ambiant
1. Rezultate comparative între testul cu ulei etalon 10W40 şi ulei METALUBS 10 W40 : Mf = [(611538)/538]*100 % = 13.5 % consum mai mic pentru ulei METALUBS 10 W40.
2. Rezultate comparative între testul cu ulei etalon 10W40 şi ulei METALUBS 10 W40 + 10% XMULTI : Mf
= [(611-487)/487]*100 % = 25.4 % consum mai mic pentru ulei METALUBS 10 W40 + 10% X MULTI.
3. Rezultate comparative între testul cu ulei etalon 10W40 şi ulei METALUBS 10 W40 + 10% X PROTECT :
Mf = [(611-456)/456]*100 % = 34 % consum mai mic pentru ulei METALUBS 10 W40 + 10%
XPROTECT.
Concluzii parţiale
1. În urma testărilor la rece a uleiului sintetic etalon 10W-40 (testul T8) şi a uleiului semisintetic Metalubs
10W40 fără tratament (testul T1), cu tratament XMULTI (testul T2) şi cu tratament XPROTECT (testul T3), sau constatat reduceri ale momentului global de frecare după cum urmează:

a) În raport cu uleiul sintetic etalon 10W40, uleiul Metalubs 10W40 prezintă la rece o reducere a
momentului de frecare mediu cu 13.5%, uleiul Metalubs 10W40 + 10% XMULTI o reducere cu
25.4% şi uleiul Metalubs 10W40 + 10% XPROTECT o reducere cu 34%. De reţinut ca uleiul
sintetic etalon 10W40 este recomandat pentru utilitare şi maşini MAN.

b) Faţă de un ulei etalon 10W40 recomadat pentru autoturisme, pentru care s-au prezentat
rezultate în Capitolul 2, reducerea frecării la rece este de: 2.6 % pentru uleiul Metalubs făra
tratament, 13.3 % pentru Metalubs + 10% X MULTI şi 21 % pentru Metalubs + 10% X
PROTECT.

2. Rezultatele testărilor la rece prezentate în Capitolul 2 şi Capitolul 3 a studiului de faţă, arată că este benefică
adăugarea de tratament XMULTI sau XPROTECT în ulei etalon 10W40 recomadat pentru autoturisme
(Capitolul 2), decalajul dintre:
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a) uleiul Metalubs 10W40 +10 % XMULTI şi ulei etalon pentru autombile + 10% XMULTI fiind
b)
c)

Mf = [(502-487)/487]*100 % = 3 % în favoarea uleiului METALUBS 10 W40 + 10%
XMULTI.
uleiul Metalubs 10W40 +10 % XPROTECT şi ulei etalon pentru autombile + 10% XPROTECT
fiind Mf = [(526-456)/456]*100 % = 15.3 % în favoarea uleiului METALUBS 10 W40 +
10% XPROTECT.
Din ceea ce s-a observat, există probleme de miscibilitate la rece a tratamentului XPROTECT în
uleiul etalon 10W40 recomandat pentru autoturisme. Pentru acest tip de ulei nu s-au efectuat încă
încercări la temperaturi înalte.

3.5. Rezultate comparative privind momentul de frecare pentru testări pe ulei
etalon sintetic şi uleiuri Metalubs 10W40 simplu şi cu tratament 10%
XMULTI şi XPROTECT, la temperatura de 90 0C
Concluzii parţiale
Rezultate comparative la temperatura medie de 90 0C
1. Rezultate comparative între testul cu ulei sintetic etalon 10W40 recomandat pentru MAN-uri (testul T9) şi
ulei METALUBS 10 W40 (Testul T5) : Mf = [(627-538)/538]*100 % = 5.6 % consum mai mic pentru ulei
METALUBS 10 W40.
2. Rezultate comparative între testul cu ulei sintetic etalon 10W40 (Testul T9) şi ulei METALUBS 10 W40 +
10% XMULTI (Testul T6) : Mf = [(627-544)/544]*100 % = 15.2 % consum mai mic pentru ulei
METALUBS 10 W40 + 10% XMULTI.
3. Rezultate comparative între testul cu ulei sintetic etalon 10W40 (testul T9) şi ulei METALUBS 10 W40 +
10% XPROTECT (Testul T7) : Mf = [(627-519)/519]*100 % = 20.2 % consum mai mic pentru ulei
METALUBS 10 W40 + 10% XPROTECT.
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CAPITOLUL 4
TESTARI DE DURITATE SI MASURAREA RUGOZITATII SI A PROFILULUI PETEI DE
UZURA PENTRU ROLE TESTATE CU ULEI SI TRATAMENTE METALUBS
4.1. Tribometrul CETR UMT-2
Poate fi utilizat pentru analiza următoarelor procese tribologice:
 determinări ale forţelor de frecare şi a coeficienţilor de frecare statici şi dinamici la scară micro şi nanometrică
în mişcare de rotaţie pentru diverse combinaţii de materiale;
 studiul proceselor de alunecare sacadată (stick-slip) la scară micro şi nanometrică;
 studiul forţelor de adeziune la scară micro şi nanometrică;
 studiul proceselor de uzare la scara micro şi nanometrică;
 studiul rezistentei la micro şi nano zgâriere a straturilor superficiale;
 determinări de duritate şi de modul de elasticitate prin micro şi nanoindentare.
Valorile pentru forţele de apăsare şi de frecare ce pot fi măsurate sunt cuprinse între 0,1 mN şi 20 N, cu
rezoluţia cuprinsă între 1 μN şi 1 mN, în funcţie de domeniul de măsură al senzorilor de forţe. Tribometrul acoperă
următoarele domenii de forţe: 0,1 mN÷10 mN,
5 mN÷500 mN şi 0,2 N÷20 N.

Figura 23 : Imaginea tribometrului CETR-UMT2
Sistemul de deplasare a epruvetei şi de servocontrol a forţei pe direcţia verticală (direcţia Z) pentru forţa de
încărcare a epruvetei (pin/bilă), figura 24 .a, are posibilitatea de programare a forţei de încărcare (continuu, în trepte,
fixată) şi prezintă următoarele caracteristici:
i. cursa maximă de 150 mm;
ii. precizia de deplasare de 0,5 microni;
iii. viteza de deplasare: 0,002 mm/s÷10 mm/s;
iv. monitorizarea adâncimii urmei de uzare cu precizie de până la 5 microni.
Sistemul de deplasare şi de poziţionare precisă laterală (direcţia X) a epruvetei (pin/bilă) cu servocontrol,
figura IV.1.2a, prezintă următoarele caracteristici:
v. cursa maximă de 75 mm;
vi. precizia de deplasare de 0,25 microni;
vii. viteza de deplasare: 0,001 mm/s÷10 mm/s;
viii. posibilitate de variaţie a razei de testare cu precizie de 1 micron;
ix. posibilitate de deplasare radială a pinului în spirală cu menţinerea constantă a vitezei tangenţiale în
contactul pin-disc;
Sistemul de rotire a discului cu servocontrol, figura 24 b, prezintă următoarele caracteristici:
x. turaţia: 0,1 rot/min÷5000 rot/min;
xi. sarcina maximă: 200 N;
xii. posibilitatea de măsurare a momentului de torsiune şi de contorizare a numărului de rotaţii;
xiii. posibilitate de modificare a turaţiei pentru menţinerea constantă a vitezei tangenţiale în contactul pindisc;
xiv. mandrină pentru fixat discuri cu diametre cuprinse între 12 mm şi 65 mm.
Pentru studiul proceselor de uzare, de indentare şi de micro zgâriere (micro scrach) aparatul este dotat cu:
 un sistem de monitorizare a uzurii la pin şi la disc, cu precizie de 0,25 microni;
 un indentator cu vârf de diamant la 120º şi raza vârfului de 200 microni;
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 un sistem de deplasare liniară pe orizontală (direcţia Y) cu masa de fixare a probei pentru testarea
rezistenţei la micro zgâriere, figura IV.1.2c, cu precizia de deplasare de până la 1 micron, având cursa de minim 75 mm,
cu viteze variabile cuprinse între 0,001 mm/s până la 10 mm/s, cu posibilitatea de dezvoltare a unei forţe de deplasare în
procesul de micro zgâriere de până la 1000 N.

a

b

c

Figura 24
Pentru monitorizarea proceselor de frecare şi de uzare prin emisie acustică (AE) tribometrul are:
 un echipament pentru monitorizarea prin AE a proceselor de frecare şi de uzare din contactele pin/bilă-disc,
cu posibilitatea de stocare şi analiză a semnalului în corelaţie cu diagramele de frecare şi de uzare;
 gama de frecvenţe a senzorului : 0,2 MHz÷5 MHz;
 gradul de amplificare a semnalului AE: maxim 60 dB.
Pentru monitorizarea întreruperilor de film sau de straturi depuse aparatul are:
 un echipament pentru monitorizarea rezistenţei electrice a contactului dintre pin/bilă şi disc;
 gama de rezistenţe electrice a contactelor: de la 5 mOhm până la 1 MOhm.
Tribometrul UMT-2 este dotat cu o unitate de control cu sistem de achiziţii de date pentru un număr de 8
parametri independenţi, cu posibilitate de extindere până la 16 parametri (forţe, momente, deplasări, uzuri, temperatură,
umiditate, timp, etc.) şi soft adecvat. Aparatul permite pornirea şi oprirea automată a testărilor conform programelor
prestabilite şi are posibilitatea de control prin soft a următorilor parametri: poziţiile şi mişcările epruvetei, direcţia şi
durata de mişcare, variaţiile forţelor, oprirea sau pornirea testărilor. Analiza şi prelucrarea automată a datelor după
testări, cu obţinerea automată de diagrame de variaţie în timp a diverşilor parametri, este realizată prin intermediul
softului.
În continuare este prezentată metodologia încercării de microindentare, conform cu standardul ASTM E1805, pentru determinarea durităţii Rockwell. Încercarea de indentare constă în două etape principale: o etapă iniţială de
preîncărcare cu o forţă de maxim 10% din forţa maximă de încercare şi o etapă de încărcare cu o forţă de până la 450 N,
în funcţie de gama de forţă a senzorului de forţă pe care se efectuează încercarea de indentare.
Setarea tribometrului CETR UMT-2 pentru efectuarea încercării de microindentare este prezentată în figura25.

Figura 25
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Figura 26
Duritatea măsurată prin procedeul de indentare este definită ca presiunea de contact medie şi este dată de
relaţia:

H IT 

Fmax
AP

unde Fmax este forţa maximă, iar AP este proiecţia ariei de contact la această forţă.
Reprezentarea schematică a urmei lăsate de indentator, precum şi evoluţia tipică a forţei cu deplasarea, sunt
prezentate în figura 26.

4.2. Rezultate prinvind dutritatea rolelor şi profilometria petelor de uzură
Tabelul 3: Rezultatele testelor de indentare şi profilometrie pentru rolele testate pe standul AMSLER
Rola testata

Lubrifiant

Tratamen
t

iniţială

finală

Rola etalon nouă
(nerodată)
Rola test T1
Rola test T2
Rola test T3
Rola test T4
(T1 repetat
cu disc nou)
Rola test T5
(T4 bis – disc
rodat)
Rola test T6
Rola test T7
Rola test T8
Rola test T9

-

-

-

-

X Multi
X Protect
-

23
25
24.5

35
34.5
33

Metalubs
10W40

-

Ulei sintetic
etalon 10W40

X Multi
XProtect
Conţine
aditiv
necunoscut

Temperatura
0
C

90
(menţinută
aproximativ
constantă prin
încălzirea
cuvei)
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32.5
90

Duritate
HRC [GPa]

Adâncime
[μm]

Lungime
[mm]

2.66

Rugozitat
e
Ra [μm]
0.110

-

-

4.17
3.61
4.01
3.63

0.043
0.039
0.033
0.083

6.22
3.25
3.48
15.9

1.32
0.98
1.12
2.14

3.76

0.050

3.25

0.99

4.15
3.30
4.00
3.70

0.039
0.038
0.039
0.043

7.45
3.97
3.02
3.55

1.49
1.19
1.08
1.14

NOTĂ:



Graficele obţinute pe microtribometru CETR-UMT2 în timpul testărilor de microduritate şi cele obţinute pe
profilometrul Taylor-Hobsson în timpul determinării rugozităţilor petelor de uzură şi a profilului petelor de
uzură se regăsesc în ANEXA 1.



Uleiul Metalubs are vâscozitatea SAE 10W40
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Rola etalon nouă, înseamnă rola care nu a fost încă testată



Testul T4 a fost efectuat cu disc inferior nou (nerodat), a început perioada de rodaj şim pata de uzură a fost
extinsă şi adâncă;



Testul T5 este T4bis, revenindu-se pentru similaritate la discul inferior de la testele anterioare (rodat şi
curăţat);



Uleiul etalon sintetic 10W40 s-a folosit pentru comparaţie şi este recomadat de producători pentru MAN-uri şi
autoutilitare, pentru rulare continuă de 50 000 Km.

Concluzii parţiale
1. Efectul adăugării de tratamente Metalubs în uleiul de bază este benefic. Astfel, în urma măsurătorilor de
rugozitate (ANEXA 1) a petelor de uzură ale probelor testate la rece, se constată o scădere a rugozităţii R a prin
adăugarea de tratament X MULTI sau X PROTECT. Creşterea de temperatură conduce la creşterea rugozităţii
petelor de uzură pentru uleiul Metalubs 10W40, dar în cazul aplicării tratamentelor X MULTI sau X
PROTECT în proporţie de 10% se observă o menţinere a valorilor de rugozitate la nivel scăzut, aproximativ
egale cu cele obţinute prin testări la rece.

2.

În urma măsurătorilor de duritate pe microtribometrul CETR-UMT2, efectuate pe pata de uzură a rolei
superioare, se constată o durificare a suprafeţei pe pata de uzură. Corelând rezultatele cu lungimea şi
profunzimea petelor de uzură, se poate concluziona că în timpul testelor uzura este destul de mică astfel încât
stratul durificat - de ordinul zecimilor de milimetru - nu este străpuns, constatându-se o ecruisare a suprafeţelor
în contact cu frecare de alunecare.

3.

Prin adăugarea de tratament X MULTI sau X PROTECT, dimensiunea petelor de uzură scade, precum şi
profunzimea acestora.

4.

Creşterea temperaturii conduce la intensificarea uzurii, remarcată prin creşterea dimensiunilor petelor de uzură
şi a profunzimii petei. Pentru o mai bună corelare trebuie analizate şi imaginile obţinute pe microscopul cu
scanare electronică, prezentate în ANEXA 2, precum şi rezultatele analizei EDAX, prezentate în ANEXA 3.

5.

Rezultate surprinzătoare s-au obţinut pentru uleiul sintetic etalon. La temperatura de 90 0C, deşi pata de uzură
obţinută este mică, rugozitatea suprafeţei rolei este mai mare decât în cazul utilizării tratamentelor Metalubs.
Uleiul este probabil puternic aditivat cu aditivi extremă presiune de natura micro-particule solide aflate în
suspensie. Aceasta explică momentul de frecare mai mare, cu consum suplimentar de combustibil: 5.6% mai
mare decât în cazul uleiului Metalubs 10W40 fără tratament, 15.2 % mai mare decât în cazul uleiului Metalubs
10W40 cu tratament 10 % X MULTI şi 20.2 % mai mare decât în cazul uleiului Metalubs 10W40 cu tratament
10 % X PROTECT.

CAPITOLUL 5
CONCLUZII GENERALE
1.

S-au efectuat testări tribologice pe tribometre (maşina cu 4 bile şi tribometrul AMSLER), utilizând diverşi
lubrifianţi de tip METALUBS:

a) uleiuri METALUBS, făra tratamente suplimentare şi cu tratamente 10% X MULTI şi 10% X PROTECT;
b) unsori METALUBS de tip X WF şi X HT.
2.

Pentru comparaţie s-au folosit următorii lubrifianţi:

a) O unsoare aditivata extremă presiune EP2, de la o firmă de top, numită în raport „ unsoare etalon”.
Aceasta s-a folosit pentru testări pe maşina cu 4 bile (Capitolul 1).

b) Ulei semisintetic 10W40, numit şi „ulei etalon”, achiziţionat de pe piaţa auto locală, fiind un ulei de
motor fabricat de o firmă de top. Acest ulei s-a folosit pentru rezultate comparative pentru testări iniţiale la
rece pe standul AMSLER (Capitolul 2).

c) Ulei sintetic 10W40, numit şi „ulei sintetic etalon”, recomandat de către firma producătoare pentru
MAN-uri în special şi un rulaj de 50 000 Km. Acest ulei s-a utilizat pentru rezultate comparative în cadrul
testărilor efectuate pe maşina AMSLER la rece şi la temperatura de 90 0C (Capitolul 3).
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3.

Pe maşina cu 4 bile şi pe standul AMSLER a fost posibilă măsurarea momentului de frecare. Acestea oferă
informaţia asupra evoluţiei în timp a momentului de frecare şi a coeficientului de frecare, precum şi valori
mediate pe întreg testul pentru aceşti parametri. Calitatea achiziţiei de date este dovedită prin parametri statistici
(media, deviaţia standard, raportul semnal-zgomot SNR, afişati de aplicaţiile LabVIEW, valorile fiind vizibile pe
figurile din raport.

4.

Variaţia turaţiei motorului a fost precis controlată cu un variator digital de tip ELVAR. Turaţia şi temperatura
de lucru au fost verificate cu aparate fără contact direct de fabricaţie SKF. Încălzirea băii de ulei pe standul
AMSLER (Cap. 3) s-a realizat cu o lampă pe gaz amplasată sub baia de ulei, temperatura de testare fiind
monitorizată cu aparatul non-contact SKF. Forţa axială de lucru şi sarcinile de contact din tribosisteme au fost
create cu greutăţi etalonate. Pe maşina cu 4 bile sarcina axială a fost monitorizată cu o celulă de forţă.

5.

Pentru determinarea dimensiunilor petelor de uzură au fost folosite microscoape cu putere de mărire peste
500X şi microscopul cu scanare electronică SEM.

6.

Pentru determinarea durităţilor bilelor testate pe maşina cu 4 bile (Capitolul 1) s-a folosit echipamentul
Emcotest MC01, care permite o gama variata de teste, la nivel micro şi macro. S-a folosit metoda HV 30 – 363 Standard pentru a măsura duritatea pe suprafaţa bilei de rulment şi în pata de uzură rezultată în urma încercărilor.
Durimetrul Emcotest pentru deteminarea durităţii Vickers este prevăzut cu o cameră cu puterea de mărire 365x.

7.

Pentru determinarea durităţii pe pata de uzură a rolelor testate pe maşina AMSLER (Capitolul 3) s-a folosit
microtribometrul CETR-UMT2.

8.

Rezultatele testelor pe maşina cu 4 bile (Capitolul 1) sunt:

a) Se constată că uleiul de bază Metalubs 5W40, fără tratament adăugat, dă o pată de uzură relativ mare la
presiuni de contact de PH = 4.7 GPa Aditivat cu tratament XProtect, pata de uzură are diametrul relativ
mic, este uniformă şi perfect circulară.

b) Creşterea presiunii Hertziene la 5.5 GPa conduce la o pată de uzură foarte mare în cazul uleiului Metalubs
5W40 fără tratament X Protect .

c) Adăugarea unei cantităţi de 10% tratament X Protect Metalubs în uleiul de bază conduce la diminuarea
considerabilă a petei de uzură. Se constată faptul că tratamentul XP a înpiedicat tendinţa de gripare
existentă din start, datorită presiunii Hertziene foarte mari (P H =5.5 Gpa). La aceste presiuni de contact în
mod normal ne aflăm peste limita de plasticitate a oţelului de rulmenţi, considerată P H LIM = 4 GPa. Se
observă că pata de uzură păstrează forma preponderent circulară în cazul uleiului cu tratament X Protect .

d) Se constată faptul că atât uleiul Metalubs 5W40 fără tratament cât şi cel cu tratament de suprafaţă X
Protect rezistă la presiuni Hertziene peste limita de plasticitate. Superioritatea uleiului cu tratament de
suprafaţă X Protect este dovedită prin scaderea petei de uzură cu aproximativ 50%.

e) În cazul testărilor pe maşina cu 4 bile, unsorile rezistă mai bine la presiuni ridicate, deoarece vâscozitatea
înaltă protejează suprafeţele în momentul începerii testului, moment în care uleiurile formează mai greu
peliculă de lubrifiant.

f) Atât unsorile Metalubs X WF cât şi Metalubs X HT dau o pată de uzură foarte mică la presiuni Hertziene
PH = 5.7 GPa. Pata de uzură are diametrul relativ mic, este uniformă şi perfect circulară. Unele
particularităţi pot fi totuşi observate, unsoarea X HT protejând mai bine suprafaţa.

g) La presiuni Hertziene foarte mari (P H = 6.2 GPa), neîntâlnite în funcţionarea obişnuită, pentru unsoarea
HT se obţin 3 pete de uzură uniforme şi cu dimensiuni asemănătoare, zona dintre pete fiind afectată termic
(culoarea mov indicând prezenţa martensitei – o componentă cu duritate foarte mare, dar mai fragilă).
Cele 3 pete indică faptul că tratamentul de suprafaţă împiedică griparea, deşi forţele de frecare au valori
mari care antrenează bilele în mişcare de rotaţie, ca şi în cazul unsorii martor EP2 – pentru care
suprafeţele au gripat.

9.

Rezultatele monitorizării momentului de frecare pe maşina cu 4 bile (Capitolul 1) arată că:

a) Pentru uleiul Metalubs 5W40 cu tratament X Protect se constată o funcţionare uniformă la sarcina de 1640
N, indicând faptul că nu s-a produs griparea, coeficientul de frecare stabilindu-se la valorea de 0.11.

b) Pentru unsoarea Metalubs X WF, testată la sarcina 1820 N, se obţine un coeficient de frecare global mai
scăzut, dar cu o variaţie mai dinamică, conform cu imaginile SEM care indică afectare termică la una din
marginile petei de uzură. Datorită creşterii temperaturii în dispozitiv, spre finalul testului creşte şi
coeficientul de frecare.
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c) Pentru unsoarea Metalubs X HT, sarcina 1820 N, a existat tendinţa de gripare la jumătatea testului, dar

10.

tratamentul X HT a reuşit în câteva secunde să împiedice griparea, coeficientul de frecare reveneind la
valori apropiate de începutul testului.
d) Unsoarea Metalubs X HT, la sarcina de 2340 N, dă 3 pete mici de uzură pe bile, zona dintre ele fiind
afectată termic. Dinamicitatea înregistrării coeficientului de frecare dovedeşte existenţa a 3 vârfuri,
moment în care bilele au fost smulse şi rotite, fără posibilitatea producerii gripării catastrofale, dar cu 3
pete mici de uzură.
Testările de duritate pe bilele testate pe maşina cu 4 bile (Capitolul 1) arată că:
a) In urma determinării Vickers s-a observat că valoarea minimă a durităţii, pentru toate probele, s-a
înregistrat în zona petei de uzură.

b) Se constată că în cazul exploatării la sarcini normale (presiune Herztiană de până în 4.5 GPa, ceea ce
c)
d)

reprezintă o valoare peste limita de plasticitate), acţiunea tratamentului X PROTECT este evidentă,
duritatea bilei fiind aproape constantă chiar şi pe pata de uzură sau în vecinătatea ei.
Dacă se aplică tensiuni neuzuale (peste 5.5 GPa), pata de uzură îndepărtează stratul durificat al bilei (de
cca. 0.1-0.2 mm), duritatea suprafeţelor scade şi uzura se intensifică, efectul tratamentului fiind diminuat.
Când lubrifiantul utilizat în experimente a fost unsoarea, s-a constatat modificarea microstructurii în
vecinătatea zonei petei de uzura. Modificările au forma unor cercuri concentrice care încep dinspre pata de
uzura şi continuă spre mijlocul bilelor.

e) În cazul presiunilor Hertziene extreme de peste 6 GPa, neîntâlnite în practică, unsoarea de tip X HT
f)
11.

12.
13.

împiedică griparea, însă se constată la indentare o fragilizare a suprafeţelor de contact, culoarea mov a
suprafeţelor indicând prezenţa martensitei pe suprafaţa bilelor.
Modificarea procentului de tratament adăugat în lubrifiant poate influenţa comportamentul materialului
bilelor în timpul funcţionării, ceea ce conduce la scăderea uzurii şi creşterea durabilităţii acestora. Aceasta
poate reprezenta o direcţie de cercetare viitoare pentru tema proiectului actual.

Concluziile testelor efectuate la temperatura mediului ambiant pe maşina AMSLER pe „ulei etalon” (Capitolul
2) fără tratament şi cu 10% X MULTI sau X PROTECT evidenţiază că:
a) După adăugarea a 10% tratament X MULTI de la Metalubs în uleiul etalon 10W40 se constată o scădere a
momentului mediu de frecare cu minim 6.4 %, ceea ce v-a conduce în cazul unui ulei de motor la un
consum redus de combustibil.
b) În cazul testului efectuat după adăugarea a 10% tratament X MULTI în uleiul etalon 10W40 se constată o
scădere petei de uzură la 67%, ceea ce v-a conduce în cazul unui ulei de motor la o protecţie sporită a
motorului şi la o funcţionare silenţioasă.
c) După adăugarea a 10% tratament X PROTECT de la Metalubs în uleiul etalon 10W40 se constată o
scădere a momentului mediu de frecare cu 4.75 %, ceea ce v-a conduce în cazul unui ulei de motor la un
consum redus de combustibil.
d) În cazul testului efectuat după adăugarea a 10% tratament X PROTECT de la Metalubs în uleiul etalon
10W40 se constată o scădere petei de uzură la 65%. Ca o observaţie, tratamentul X PROTECT este mai
vâscos decât tratamentul X MULTI. Efectul acestuia asupra reducerii petei de uzură ar fi şi mai vizibil
dacă experimentul ar permite miscibilitate totală a uleiului şi a tratamentului.
e) Testele sunt repetabile cu o precizie foarte mare a rezultatelor, după cum se constată analizând cele două
teste efectuate în condiţii identice pentru uleiul etalon + 10% X PROTECT.
f) De notat că, temperatura măsurată în baia de ulei la finalul testelor (după 20 de minute) a fost de 35.4 0C
în cazul testului cu ulei etalon 10W40, iar în cazul testului cu ulei + 10% tratament X MULTI a fost de
30.7 0C. Pentru uleiul etalon + 10% tratament X PROTECT temperatura în baia de ulei a fost de 31.2 0C.
Rezultatele testelor obţinute în Capitolul 3, în care au fost testaţi pe maşina AMSLER lubrifianţi la
temperatura mediului ambiant şi la temperatura medie de 90 0C, în condiţiile enumerate în Tabelul 3, se pot
concluziona următoarele:
În urma testărilor la rece a uleiului semisintetic Metalubs 10W40, fără tratament (testul T1), cu tratament X
MULTI (testul T2) şi cu tratament X PROTECT (testul T3), s-au constatat reduceri ale momentului global de
frecare după cum urmează:

a) Adăugarea de 10% tratament X MULTI la uleiul Metalubs 10W40 conduce la o reducere a momentului de
frecare mediu cu 10.4%.

b) Adăugarea de 10% tratament X PROTECT la uleiul Metalubs 10W40 conduce la o reducere a momentului
de frecare mediu cu 18%.

c) Comparativ, tratamentul X PROTECT adăugat la uleiul Metalubs este mai eficient decă tratamentul X
MULTI cu 6.8%.
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d) Creşterile de temperatură, t = Tfinal – T iniţial, măsurată în baia de ulei timp de 10 minute, este t=12 0C
pentru ulei Metalubs 10W40, t=10.5 0C pentru ulei Metalubs 10W40 + 10% X MULTI şi t=9.5 0C
pentru ulei Metalubs 10W40 + 10% X PROTECT.

14.

15.
16.

În urma testărilor la temperaturi înalte a uleiului semisintetic Metalubs 10W-40, fără tratament (testul T5), cu
tratament X MULTI (testul T6) şi cu tratament X PROTECT (testul T7), s-au constatat reduceri ale momentului
global de frecare după cum urmează:
a) Adăugarea de 10% tratament X MULTI la uleiul Metalubs 10W40 conduce la o reducere a momentului
de frecare mediu cu 9 %.
b) Adăugarea de 10% tratament X PROTECT la uleiul Metalubs 10W40 conduce la o reducere a
momentului de frecare mediu cu 14.3 %.
c) Comparativ, tratamentul X PROTECT adăugat la uleiul Metalubs este mai eficient decă tratamentul X
MULTI cu 4.8%.
De remarcat eficienţa şi miscibilitatea sporită a tratamentelor Metalubs adăugate în uleiul Metalubs
10W40, în comparaţie cu aceleaşi tratamente adăugate în aceeaşi proporţie la un ulei etalon 10W40 de la o firmă de
top.
Referitor la mărimea momentelor de frecare medii măsurate, în urma testărilor la rece a uleiului sintetic etalon
10W-40 (testul T8) şi a uleiului semi-sintetic Metalubs 10W40 fără tratament (testul T1), cu tratament X MULTI
(testul T2) şi cu tratament X PROTECT (testul T3), s-au constatat reduceri ale momentului global de frecare după
cum urmează:

a) În raport cu uleiul sintetic etalon 10W40, uleiul Metalubs 10W40 prezintă la rece o reducere a
momentului de frecare mediu cu 13.5%, uleiul Metalubs 10W40 + 10% XMULTI o reducere cu 25.4% şi
uleiul Metalubs 10W40 + 10% X PROTECT o reducere cu 34%. De reţinut ca uleiul sintetic etalon
10W40 este recomandat pentru utilitare şi maşini MAN.

b) Faţă de un ulei etalon 10W40 recomadat pentru autoturisme, pentru care s-au prezentat rezultate în
Capitolul 2, reducerea frecării la rece este de: 2.6 % pentru uleiul Metalubs făra tratament, 13.3 % pentru
ulei Metalubs + 10% X MULTI şi 21 % pentru ulei Metalubs + 10% X PROTECT.

17.

18.

19.

Rezultatele privind raportul momentelor de frecare medii pentru testările la rece prezentate în Capitolul 2 şi
Capitolul 3 a studiului de faţă, arată că este benefică adăugarea de tratament X MULTI sau X PROTECT în
ulei etalon 10W40 recomadat pentru autoturisme (Capitolul 2), decalajul dintre:
a) uleiul Metalubs 10W40 +10 % X MULTI şi ulei etalon pentru automobile + 10% X MULTI fiind Mf =
[(502-487)/487]*100 % = 3 % în favoarea uleiului METALUBS 10 W40 + 10% X MULTI.
b) uleiul Metalubs 10W40 +10 % X PROTECT şi ulei etalon pentru automobile + 10% XPROTECT fiind
Mf = [(526-456)/456]*100 % = 15.3 % în favoarea uleiului METALUBS 10 W40 + 10% X
PROTECT.
c) Din ceea ce s-a observat, există probleme de miscibilitate la rece a tratamentului X PROTECT în
„uleiul etalon” 10W40 recomandat pentru autoturisme. Pentru acest tip de ulei nu s-au efectuat încă
încercări la temperaturi înalte.
Rezultate comparative, privind raportul momentelor de frecare medii, ale testărilor pe maşina AMSLER la
temperatura medie de 90 0C (Capitolul 3), demonstrează că:
a) Rezultate comparative între testul cu ulei sintetic etalon 10W40 recomandat pentru MAN-uri (testul
T9) şi ulei METALUBS 10 W40 (Testul T5) : Mf = [(627-538)/538]*100 % = 5.6 % consum mai mic
pentru ulei METALUBS 10 W40.
b) Rezultate comparative între testul cu ulei sintetic etalon 10W40 (Testul T9) şi ulei METALUBS 10
W40 + 10% XMULTI (Testul T6) : Mf = [(627-544)/544]*100 % = 15.2 % consum mai mic pentru
ulei METALUBS 10 W40 + 10% X MULTI.
c) Rezultate comparative între testul cu ulei sintetic etalon 10W40 (testul T9) şi ulei METALUBS 10 W40
+ 10% X PROTECT (Testul T7) : Mf = [(627-519)/519]*100% = 20.2 % consum mai mic pentru ulei
METALUBS 10 W40 + 10% X PROTECT.
Rezultatele privind duritatea măsurată pe petele de uzură a rolelor, rugozitatea, profilul şi mărimea petelor de
uzură, precum şi imagini ale acestora şi analize EDAX, pentru testările efectuate pe maşina AMSLER (Capitolul
3), sunt sumarizate în Tabelul 3 şi prezentate în ANEXA 1, ANEXA 2 şi ANEXA 3. Acestea evidenţiază faptul că:
a) Efectul adăugării de tratamente Metalubs în uleiul de bază este benefic. Astfel, în urma măsurătorilor de
rugozitate (prezentate în ANEXA 1) a petelor de uzură ale probelor testate la rece, se constată o scădere a
rugozităţii Ra prin adăugarea de tratament X MULTI sau X PROTECT. Creşterea de temperatură conduce
la creşterea rugozităţii petelor de uzură pentru uleiul Metalubs 10W40, dar în cazul aplicării tratamentelor
X MULTI sau X PROTECT în proporţie de 10% se observă o menţinere a valorilor de rugozitate la nivel
scăzut, aproximativ egale cu cele obţinute prin testări la rece.
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b) În urma măsurătorilor de duritate pe microtribometrul CETR-UMT2, efectuate pe pata de uzură a rolei
superioare, se constată o durificare a suprafeţei pe pata de uzură. Corelând rezultatele cu lungimea şi
profunzimea petelor de uzură, se poate concluziona că în timpul testelor uzura este destul de mică astfel
încât stratul durificat - de ordinul zecimilor de milimetru - nu este străpuns, constatându-se o ecruisare a
suprafeţelor în contact cu frecare de alunecare.

c) Prin adăugarea de tratament X MULTI sau X PROTECT, dimensiunea petelor de uzură scade, precum şi
profunzimea acestora (Tabelul 3).

d) Creşterea temperaturii conduce la intensificarea uzurii, remarcată prin creşterea dimensiunilor petelor de
uzură şi a profunzimii petei. Pentru o mai bună corelare trebuie analizate şi imaginile obţinute pe
microscopul cu scanare electronică

e) Rezultate surprinzătoare s-au obţinut pentru uleiul sintetic etalon. La temperatura de 90 0C, deşi pata de
uzură obţinută este mică, rugozitatea suprafeţei rolei este mai mare decât în cazul utilizării tratamentelor
Metalubs. Uleiul este probabil puternic aditivat cu aditivi extremă presiune de natura micro-particule
solide aflate în suspensie. Aceasta explică momentul de frecare mai mare, cu consum suplimentar: 5.6%
mai mare decât în cazul uleiului Metalubs 10W40 fără tratament, 15.2 % mai mare decât în cazul uleiului
Metalubs 10W40 cu tratament 10 % X MULTI şi 20.2 % mai mare decât în cazul uleiului Metalubs
10W40 cu tratament 10 % X PROTECT.
Referitor la studiile teoretice întreprinse şi prezentate în raport, acestea cuprind:

20.

S-au dezvoltat patru programe de calculator:

a) Două programe LabVIEW pentru monitorizarea momentului de frecare şi a coeficientului de frecare,
pentru afişarea momentului mediu şi a coeficientului mediu de frecare pentru testările pe maşina cu 4 bile
şi maşina AMSLER;

b) Două programe MathCAD (prezentate în ANEXELE 4 şi 5) pentru calculul parametrilor tribologici ai
contactelor din cuplele studiate pe maşina cu 4 bile şi maşina AMSLER, care permit determinări ale
dimensiunilor teoretice ale contactelor, presiunilor Hertziene, grosimilor de film de lubrifiant şi
parametrilor de ungere , pentru diverse condiţii de funcţionare.

21.

Rezultatele teoretice obţinute pentru testări pe maşina cu 4 bile(ANEXA 4):

a) Se constată faptul că testările pe maşina cu 4 bile s-au efectuat la presiuni Hertziene foarte mari,
corespunzând domeniului plastic în marea majoritate (presiuni Hertziene mai mari ca 4 GPa).

b) La presiuni de contact de 3.67 GPa, grosimea filmului de lubrifiant este de ordinul sute de nanometri,
condiţii în care rolul tratamentului este primordial.

c) Parametrul de ungere  corespunde ungerii mixte, având valori apropiate de 1, ceea ce confirmă faptul că
există contact direct între suprafeţele bilelor testate, rolul tratamentului XMULTI sau XPROTECT fiind
foarte important (ANEXA 4).

d) Indicele P x V (presiune x viteză) are valori foarte ridicate, pe când factorul P_base_oil_film (Oil Film
Strength, lucrarea [4] din bibliografie) este foarte scăzut - indicând pericol de gripare, datorită presiunilor
de contact foarte mari alese pentru testări.

22.

Rezultatele teoretice obţinute pentru testări pe maşina AMSLER (ANEXA 5):

a) Pentru geometria reală a rolelor şi discului, considerând sarcina axială de 256 N (25.6 Kgf) folosită în
testările pe standul AMSLER, presiunea Hertziană este 3.69 GPa, apropiată de limita de plasticitate, ceea
ce corespunde simularilor pentru solicitări severe.

b) S-a analizat posibilitatea existenţei a două regimuri de ungere: elasto-hidro dinamic (EHD) şi izo-vâscos
rigid (IVR). S-a constatat că regimul de ungere este EHD.

c) Pentru sarcina din practică de 256 N şi diametrul rolei d=7.5 mm, s-au făcut simulări pentru diverse turaţii
între 200 şi 500 rot/min, obţinându-se graficele pentru grosimea filmului de lubrifiant şi parametrul de
ungere .

d) Se constată că grosimea filmului de lubrifiant este de zecimi de micrometri (sute de nanometri), ceea ce
confimă faptul că rolul tratamentului este primordial în asigurarea protecţiei la uzură a suprafeţelor în
contact.
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e) Parametrul de ungere este cuprins între 1 şi 2, regimul de ungere fiind mixt.
23.

Recomandăm continuarea testelor pe tribometre pentru determinarea concentraţiei optime de tratament X
MULTI şi X PROTECT în uleiul de bază ( „ulei etalon”, ulei METALUBS, sau uleiuri diverse). Pot fi realizate în
acest fel economii importante, prin stabilirea minimului de tratament necesar în ulei în vederea obţinerii unei
eficienţe maxime din puncte de vedere energetic (frecare şi uzare).
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ANEXA 1
Graficele obţinute pe microtribometru CETR-UMT2 în timpul testărilor de microduritate şi cele obţinute
pe profilometrul Taylor-Hobsson în timpul determinării rugozităţilor petelor de uzură şi a
profilului petelor de uzură.
ANEXA 2
Imagini ale petelor de uzură obţinute pe microscopul cu scanare electronică (SEM) pentru testările pe
maşina AMSLER la rece şi la cald (Tabelul 3) Rezultatele analizei EDAX pentru testările pe maşina
AMSLER la rece
ANEXA 4
Programul MathCAD –Maşina cu 4 bile
Calculul parametrilor contactelor bilă superioară – bile inferioare
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Determinarea parametrului de ungere  pentru cazul uleiului Metalubs 5W40 +
XP, Fa=1640 N, 1500 rpm
Vâscozitatea şi densitatea uleiului s-au luat aproximativ, neavând date exacte.
L

 855.5

T1  25

[Kg/m^3]

T2  100

1

 4819

[cSt]

2

 14.45

[cSt]
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Concluzii parţiale
24.
Se constată faptul că testările pe maşina cu 4 bile s-au efectuat la presiuni Hertziene foarte mari, corespunzând
domeniului plastic în marea majoritate (presiuni Hertziene mai mari ca 4 GPa).
25.
La presiuni de contact de 3.67 GPa, grosimea filmului de lubrifiant este de ordinul sute de nanometri, condiţii
în care rolul aditivului este primordial.
26.
Parametrul de ungere  corespunde ungerii mixte, având valori apropiate de 1, ceea ce confirmă faptul că
există contact direct între suprafeţele bilelor testate, rolul tratamentului X MULTI sau X PROTECT fiind foarte
important.
27.
Indicele P x V (presiune x viteză) are valori foarte ridicate, pe când factorul P_base_oil_film (Oil Film
Strength, lucrarea [4] din bibliografie) este foarte scăzut - indicând pericol de gripare, datorită presiunilor de
contact foarte mari alese pentru testări.

ANEXA 5
Programul MathCAD –Maşina AMSLER
Calculul parametrilor contactelor rolă-disc
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Concluzii parţiale
1.
2.
3.
4.
5.

Pentru geometria reală a rolelor şi discului, considerând sarcina axială de 256 N (25.6 Kgf) folosită în testările
pe standul AMSLER, presiunea Hertziană este 3.69 GPa, apropiată de limita de plasticitate, ceea ce
corespunde simularilor pentru solicitări severe.
S-a analizat posibilitatea existenţei a două regimuri de ungere: elasto-hidro dinamic (EHD) şi izo-vâscos rigid
(IVR). S-a constatat că regimul de ungere este EHD.
Pentru sarcina din practică de 256 N şi diametrul rolei d=7.5 mm, s-au făcut simulări pentru diverse turaţii
între 200 şi 500 rot/min, obţinându-se graficele de mai jos pentru grosimea filmului de lubrifiant şi parametrul
de ungere .
Se constată că grosimea filmului de lubrifiant este de zecimi de micrometri (sute de nanometri), ceea ce
confimă faptul că rolul tratamentului este primordial în asigurarea protecţiei la uzură a suprafeţelor în contact.
Parametrul de ungere este cuprins între 1 şi 2, regimul de ungere fiind mixt.
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