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Rezumat: Sunt studiate proprietăţile mecanice corespunzătoare aliajului rezistent la cald 

INCONEL 718 
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Abstract:  The INCONEL 718 heat resistant alloy mechanical properties are studied. 

Keywords: temperature, strength, stress, aged, annealing. 

 

 
 Aliajele rezistente la cald sunt definite arbitrar ca aliaje de oţel cu un conţinut mai bogat de 

18 procente de crom, 8 procente de tipuri  de nichel sau ca aliaje cu element de bază altul decât 

oţelul, intenţionate pentru serviciu la temperaturi ridicate. Aceste aliaje au o rezistenţă la oxidare 

adecvată la temperaturi ridicate şi, în mod normal, sunt utilizate fără o suprafaţă specială de 

protecţie. Aşa numitele aliaje <refractare>, care necesită suprafaţa specială de protecţie la 

temperaturi ridicate, nu sunt incluse în acest capitol. 

Tratamentele aplicate aliajelor variază considerabil de la un aliaj la altul. Pentru 

uniformitatea prezentării, termenii referitori la tratamentele termice sunt definiţi după cum 

urmează: 

 

Relaxarea tensiunii - încălzirea la o temperatură convenabilă, pe o durată suficient  de 

lungă pentru a se reduce tensiunile reziduale, urmată de o răcire în aer sau în conformitate cu 

prescripţiile respective.                                     

 

 Recoacerea - încălzirea  şi menţinerea la o temperatură convenabilă, urmată de o răcire cu o 

viteză potrivită scopului urmărit şi  anume de a obţine o duritate (sau rezistenţă) minimă. 

 

 Tratarea în soluţie - Incălzirea la o temperatură convenabilă cu menţinere suficientă, 

pentru a permite unuia sau mai multor constituenţi să intre într-o soluţie solidă şi apoi o răcire 

suficient de rapidă pentru menţinerea constituenţilor în soluţie. 
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 Inbătrânirea. Călirea prin precipitare - Incălzirea la o temperatură convenabilă, cu 

menţinere suficientă pentru a obţine o durificare (călire) prin precpitare a unui constituent din 

soluţie. 

 

 PROPRIETATILE MATERIALELOR – Proprietăţile mecanice ale aliajelor rezistente la cald 

sunt afectate de variaţii relativ minore în ceea ce priveşte chimia lor, fabricaţia şi tratamentul 

termic 

 Proprietăţile de rezistenţă - Proprietăţile de rezistenţă la temperatura camerei sunt bazate 

în primul rând pe cerinţele minime ale proprietăţilor la întindere ale specificaţiilor de material. 

Valorile pentru proprietăţile de rezistenţă nespecificate sunt derivate. Variaţia proprietăţilor cu 

temperatura şi alte date de interes sunt prezentate în figuri sau tabele, după cum este mai potrivit.  

 

 Proprietăţile de rezistenţă ale aliajelor rezistente la cald descresc odată cu creşterea 

temperaturii sau cu creşterea timpului de expunere la temperaturi ridicate. Există şi excepţii de la 

această regulă, în particular în cazul aliajelor călite prin îmbătrânire; aceste aliaje pot realmente să 

manifeste o creştere a rezistenţei cu temperatura sau timpul, într-o gamă limitată, ca rezultat al 

îmbătrânirii ulterioare. In multe cazuri, totuşi, această creştere a rezistenţei este temporară şi, de 

altfel, nu poate fi considerată ca un avantaj în cursul serviciului.  

 La temperaturi criogenice, proprietăţile de rezistenţă ale aliajelor  rezistente la cald sunt în 

general mai mari decât la temperatura camerei, cu condiţia ca o oarecare ductilitate să mai 

persiste la temperaturile scăzute.  
 Ductilitatea Variaţia ductilităţii cu temperatura este întrucâtva dezordonată pentru aliajele 
rezistente la cald. In general, ductilitatea descreşte cu creşterea temperaturii de la cea a camerei 
pănă la circa 1200 ÷ 1400

O
F, când atinge o valoare minimă, după care creşte odată cu creşterea 

mai departe a temperaturii. Expunerea anterioară la fluaj poate, de asemenea, afecta negativ 
ductilitatea. Sub temperatura camerei, ductilitatea descreşte cu descreşterea temperaturii pentru 
unele din aceste aliaje.  
 Unul dintre aliajele representative, rezistente la cald din grupa celor pe baza de nichel este 

INCONEL 718 

  
INCONEL 718 

 
Comentarii şi proprietăţi – Inconel 718 este un aliaj pe bază de nichel topit în vid şi 

durificat prin precipitaţie. Poate fi sudat cu uşurinţă şi excelează prin rezistenţa la fisurarea de 
îmbătrânire sub stress. Este, de asemenea, uşor formabil. Depinzând de alegerea tratamentului 
termic, acest aliaj îşi găseşte aplicaţii fie (1) în cazul rezistenţelor înalte la fluaj şi la rupere sub 
tensiune la 1300

O
F, fie (2) In cazul rezistenţelor înalte la temperaturi criogenice. Are, totodată, o 

bună rezistenţă la oxidare până la 1800
 O

F. Inconel 718 este disponibil în toate formele ce se 
obţin prin turnare sau forjare.  
 

Condiţia Tratat în soluţie şi îmbătrânit – Curbe de temperaturi ridicate sunt prezentate în 
fig. 1 şi 2,3 şi 4. Pentru pânze şi turnate, în fig. 5 se prezintă curbe tipice tensiune-deformaţie 
(întindere şi compresiune), precum şi pentru modulul tangent compresiv. Curbe de rupere sub 
tensiune pentru forjate sunt date în fig. 6. 
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Fig. 1 – Efectul temperaturii asupra rezistenţelor ultime (Rutr) şi de curgere (Rctr) 

ale aliajului Inconel 718 tratat în soluţie şi îmbătrânit 

 
Fig. 2 – Efectul temperaturii asupra modulului dinamic la întindere (E) 

pentru aliajul Inconel 718 tratat în soluţie şi îmbătrânit 
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Fig. 3 – Efectul temperaturii asupra modulului dinamic la forfecare (G) 

pentru aliajul Inconel 718 tratat în soluţie şi îmbătrânit 

 

 

 

Fig. 4 – Efectul temperaturii asupra coeficientului lui Poisson (µ) 

      pentru aliajul Inconel 718 tratat în soluţie şi îmbătrânit 
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           Fig. 5 – Curbe tipice tensiune-deformaţie (întindere şi compresiune) şi  

                       modul tangenţial compresiv pentru pânze la temperatura camerei,  

                        din Inconel 718 tratat în soluţie şi îmbătrânit (AMS 5596) 

 

 
Fig. 6 – Curbe de fluaj izotermic de 0,10% medie  

             pentru forjate din Inconel 718 
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Concluzii: 

 

Aliajul pe baza de nichel Inconel X - 718, rezistent la cald, are o rezistenţă la oxidare 

adecvată la temperaturi ridicate, putând fi optim tratat termic. 

Proprietăţile de rezistenţă descresc cu creşterea temperaturii sau a timpului de expunere. 
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