I.O.S.U.D. Universitatea “Politehnica” din Timişoara

2011/2012

INFLUENŢA STRUCTURII ARBORILOR COTIŢI DE DIMENSIUNI MARI,
ASUPRA DURABILITǍŢII LOR ÎN EXPLOATARE

Teză susţinută pentru obţinerea titlului de doctor în domeniul de doctorat

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
(sinteză)
Autor: Cristian Fănică
Data susţinerii: 04.05.2012
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Ioan ILCA
Referenţi ştiinţifici:

Prof. Dr. Ing. CIUCĂ
Prof. Dr. Ing. Mărioara ABRUDEANU
Prof. Dr. Ing. Teodor HEPUŢ

Rezumat:

Partea întâi, include capitolele 1-4 şi reprezintă baza de analiză teoretică şi tehnologică a
întregii lucrări.
Partea a doua din lucrare cuprinde capitolele 5-8 şi conţine studii şi experimentări de
laborator şi industriale cu privire la influenţa structurii asupra comportării şi durabilităţii
arborilor cotiţi în exploatare, precum şi cercetarea parametrilor de forţă care afectează
rezistenţa lor la oboseală. Teza de doctorat se încheie cu capitolul 8 în care sunt prezentate
concluziile finale şi contribuţiile originale ale tezei. Pe parcursul acestui capitol, sunt
concluzionate avantajele teoretice şi practice a cercetării realizate. Ideea de noutate se
materializează prin posibilităţile certe de dirijare a structurii şi a caracteristicilor calitative,
prin reglarea parametrilor tehnologici de uzinare, acest fapt conferind cercetării un
considerabil potenţial de dezvoltare în viitor.
Principalele contribuţii revendicate: Îmbunătăţiri aduse tehnologiei de fabricaţie a arborilor

cotiţi de dimensiuni mari prin asigurarea unei continuităţi a fibrajului şi la braţele acestora,
prin repetate refulări şi întinderi. Stabilirea valorică prin cercetări tensometrice a vârfurilor de
solicitări care constituie amorse de declanşare a defectelor de oboseală la arborii cotiţi,
corelat cu structura materialului metalic din zonele respective. Conceperea şi implementarea
modelului numeric cu elemente finite pentru arborii cotiţi.
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