
Etapa a II-a 

 

Rezumat 
Prezenta lucrare, având titlul: „Elaborare materiale speciale nanostructurate 

pentru MEMS” reprezintă etapa a II-a din cadrul proiectului „Sisteme de 
microimbinare pentru elemente de circuit si incapsulare ale microsenzorilor si 
actuatorilor”, acronim: MICROWELD, care face obiectul contractului nr. 71-135/2007.  

Lucrarea este elaborată de către colectivele de cercetare ale partenerilor P1...P6 
din cadrul consorŃiului care efectuează cercetările din cadrul proiectului. Parteneriatul 
este oficializat prin contractul nr. 71-135/2007 semnat între Coordonatorul consorŃiului, 
ISIM Timişoara şi Autoritatea Contractantă: Centrul NaŃional de Management 
Programe. 

Lucrarea este structurată în 10 capitole conŃinând cercetarea documentară, 
cercetările experimentale şi elaborarea de modele cu simulare asistată de calculator a 
acestora, impuse prin tema etapei, capitole urmate de un al 11-lea capitol conŃinând 
concluziile principale ale cercetării. 

Conform planului de realizare a proiectului cercetarea va continua în cadrul etapei 
a III-a din anul 2009 „Microîmbinarea eutectică” cu activităŃile III.1, III.2 şi III.3, în care 
se va efectua un studiu asupra principalelor perechi de metale care pot participa la 
procesele de microîmbinare prin formarea de eutectici cu temperatură de topire redusă.  
 

1. Materialele antifricŃiune sunt materiale care îşi au aplicabilitate îndeosebi în 
realizarea diferitelor cuple de frecare (lagăre de alunecare, bucşe, etc.). Multitudinea 
factorilor şi solicitărilor ce acŃionează asupra acestor subansamble impune, în mod 
implicit, o gamă largă de proprietăŃi materialelor antifricŃiune, proprietăŃi care au adesea 
caracter contradictoriu ca şi solicitările ce le impun astfel că, un bun material este 
rezultatul unui compromis între tendinŃele contradictorii, iar problema optimizării 
lagărelor este de actualitate. Ca materiale antifricŃiune pentru diferitele cuple de frecare, 
cea mai largă utilizare îşi găsesc aliajele metalice, atât neferoase (aliaje de Sn, Pb, Zn, 
Cd, ag, Cu, Al) cât şi cele feroase (fonte şi în mai mică măsură oŃelurile). 

2. Tehnologiile de elaborare a materialelor compozite antifricŃiune sunt în număr 
mare. Dintre acestea s-a ales spre utilizare sinterizarea cu microunde. Sinterizarea în 
câmp de microunde a pulberilor metalice şi a aliajelor din pulberi metalice (Fe – Ni – C 
şi Fe – Cu – C) a dus la obŃinerea unor produse sinterizate de foarte bună calitate într-o 
perioadă de timp foarte mică. În mod uzual ciclul total de sinterizare durează în jur de 
90 minute, la temperaturi cuprinse între (1100 – 1300)°C şi timp de menŃinere de la 5 la 
60 minute. 

3. S-a constatat o creştere aproape continuă a coeficientului de frecare la 
încercarea lagărului cu 5% Pb cu sarcinile de 140 şi 390 N, creştere care este asociată 
cu generarea şi desprinderea particulelor de uzură. În cazul funcŃionării în regim de 
frecare uscată a lagărelor cu alunecare, la bucşele sinterizate din aliajul 
Fe5Cu2,5Sn2,5Pb s-a constatat o comportare mai bună, cu un mers relativ liniştit şi 
fără tendinŃă de gripare, comparativ cu bucşele realizate din aliajul Fe5Cu1,5Sn5Pb la 
care s-au înregistrat vibraŃii şi trepidaŃii mai puternice ale lagărului, uzură mare şi 
neuniformă pe direcŃia de aplicare a sarcinii, precum şi apariŃia gripării la unele 



epruvete. În cazul încercării lagărelor în regim de autolubrifiere, ambele materiale au 
avut un comportament foarte bun în toate condiŃiile de încărcare, obŃinându-se valori 
foarte mici pentru coeficienŃii de frecare. 

4. Unul dintre principalele obiective ale MP îl constituie îmbunătăŃirea proprietăŃilor 
structurale, fizice şi de utilizare ale materialelor sinterizate în scopul lărgirii spectrului de 
aplicare a materialelor elaborate prin aceasta tehnologie. 

Există mai multe oportunităŃi pentru îmbunătăŃirea performantelor oŃelurilor 
sinterizate şi printre acestea se înscriu introducerea de noi sisteme de aliere, creşterea 
densităŃii, creşterea temperaturii de sinterizare şi aplicarea de tratamente termice 
secundare [1, 2]. 

În acest context tendinŃa actuală în MP privind elaborarea oŃelurilor sinterizate slab  
aliate pe baza de pulberi  nanostructurate constă în utilizarea precursorilor (master 
alloys) în amestec cu pulberile de fier ca sursă de elemente de aliere urmărindu-se cu 
precădere creşterea densităŃii şi a omogenităŃii chimice şi structurale a produsului 
sinterizat. 

5. Procesul de elaborare a constat în carburarea pulberii de fier în atmosferă de 
metan, înaintea procesului de sinterizare. Carburarea a condus la obŃinerea unor forme 
de cementită, fapt care a înscris materialul compozit realizat în rândul oŃelurilor. Prin 
aceasta a fost posibilă obŃinerea unui oŃel prin sinterizare de pulberi de fier. 

6. Analizele efectuate asupra produsului au evidenŃiat caracteristici comparative cu 
cele ale oŃelurilor clasice. 

 
7. Pe baza rezultatelor experimentale efectuate în vederea evidenŃierii 

principalelor caracteristici ale oŃelurilor sinterizate se pot trage următoarele concluzii: 
• conŃinutul mediu de carbon creşte , cum era şi normal, o dată cu creşterea 

timpului de carburare; 
• pentru obŃinerea conŃinuturilor în carbon specifice oŃelurilor, timpul de 

carburare poate fi de max. 3 ore; 
• din punct de vedere structural, analiza microstructurilor prezentate scoate în 

evidenŃă structuri omogene din punct de vedere al mărimii, formei şi 
distribuŃiei constituienŃilor; 

• în ceea ce priveşte temperaturile finale de sinterizare, o dată cu creşterea 
acestora, microdurităŃile oŃelurilor sinterizate cresc; 

• spre deosebire de situaŃiile curente în care microduritatea creşte o dată cu 
creşterea presiunii de compactizare, în acest caz microdurităŃile cele mai 
ridicate, precum şi evoluŃia lor cea mai bună, se înregistrează în cazul 
probelor compactizate la 400 MPa faŃă de 600 MPa. Particularitatea poate fi 
explicată prin faptul că procesul de carburare s-a produs înaintea sinterizării, 
iar probele compactizate la presiuni mai mici, având porozităŃi mai mari, 
difuzia carbonului s-a produs mai uşor în profunzime; 

• variaŃia rezilienŃei în funcŃie de presiunea de compactare este 
descrescătoare, în conformitate cu conŃinutul de carbon care este mai mare 
la 400 MPa, miezul prezentând în acest caz o tenacitate mai mare; 

• rezistenŃa la tracŃiune este influenŃată de presiunea de compactizare în 
sensul că scade odată cu creşterea presiunii de compactizare; la presiuni 



mari difuzia carbonului este îngreunată de porozitatea redusă ceea ce duce la 
scăderea rezistenŃei la tracŃiune. 

• Din analiza comparativă a valorilor coeficientului de frecare se constată că 
acesta creşte prin creşterea presiunii de compactizare. În corelaŃie cu 
conŃinutul de carbon din probele supuse analizei uzurii se poate afirma că la 
presiunea de compactizare de 400 MPa comportarea la uzură este 
superioară faŃă de probele compactizate la 600 MPa. 

• din experimentele efectuate, coeficientul de frecare diferă în funcŃie de 
presiunea de compactizare, durata de menŃinere în dispozitiv, dar 
încadrându-se în valorile date în literatura de specialitate pentru oŃel pe oŃel. 

• piederea de masă în timp, în cazul frecării uscate, sub acŃiunea unei forŃe de 
apăsare constante, este mică ceea ce indică o rezistenŃă la uzare mare. 

• se constată o bună comportare la uzarea masică în timp a probelor 
compactizate la 400 MPa, carburate şi sinterizate faŃă de probele 
compactizate la 600 MPa şi carburate şi sinterizate în aceleaşi condiŃii. 

8. Cercetările prezentate în lucrare se referă la un procedeu nou de obŃinere a 
oŃelurilor carbon folosind ca materie primă pulberi metalice de fier cu puritate 99,99%. 
Prin procedee specifice metalurgiei pulberilor s-au fabricat piese care au fost testate în 
vederea aprecierii comportării lor în sistemele mecanice. 

Abordarea şi tratarea problematicii vizate în cadrul tezei de doctorat conduc la 
desprinderea unor concluzii cu caracter general care pot fi prezentate pe două direcŃii: 
referitoare la tehnologia  propusă pentru obŃinerea oŃelurilor carburate concomitent cu 
sinterizarea prin care se urmăreşte îmbunătăŃirea caracteristicilor mecanice a organelor 
de maşini obŃinute prin metalurgia pulberilor şi, respectiv, referitoare la modul de 
variaŃie a caracteristicilor mecanice şi tribologice a oŃelulurilor carburate folosind o nouă 
tehnologie de obŃinere, în funcŃie de parametrii de lucru . 

Referitor la tehnologia propusă, lucrarea tratează un procedeu nou de elaborare 
a oŃelurilor carbon sinterizate direct sub formă de piese de dimensiuni micrometrice 
utilizate pentru sisteme micro – electro – mecanice cunoscute sub numele de MEMS 
(Micro – Electro – Mechanical – Systems). 
 Avantajul pe care îl aduce procedeul constă în faptul că spre deosebire de 
procedeele cunoscute de elaborare a oŃelurilor carbon sinterizate prin acest procedeu 
se asigură distribuŃia omogenă a carbonului în tot volumul materialului sinterizat, 
asigurându –se astfel omogenitatea chimică şi structurală a oŃelurilor cu efecte de 
îmbunătăŃire a caracteristicilor lor de utilizare. 
 9. Procedeul de elaborare a oŃelurilor carbon sinterizate utilizat în prezent la nivel 
industrial constă în amestecarea pulberii de fier cu pulbere de grafit, aceasta din urmă 
constituind factorul de aport al carbonului pentru obŃinerea materialului propriu –zis la 
sinterizare. Procedeul are avantajul că este foarte simplu dar are dezavantajul major că 
nu se poate asigura o distribuŃie uniformă a carbonului în tot volumul oŃelului datorită 
tendinŃei accentuate de segregare a grafitului mai ales datorită diferenŃei mari de 
densitate a lui faŃă de fier. 
 Procedeul propus aduce următoarele avantaje: 
 - prin carburarea cu gaz metan sau butan se asigură distribuŃia omogenă a 
carbonului în întreg volumul produsului şi aceasta cu atât mai mult cu cât piesele sunt 



de dimensiuni mai mici, cum este cazul celor pentru MEMS – uri. SituaŃia este inversă 
în cazul utilizării grafitului; 
 - prin uniformizarea distribuŃiei carbonului se asigură omogenizarea compoziŃiei 
chimice a oŃelului şi în consecinŃă uniformitatea distribuŃiei constituienŃilor structurali ai 
acestuia; 
 - urmare a omogenizării structurale se asigură caracteristici de utilizare 
(proprietăŃi mecanice) mai ridicate faŃă de aceeaşi clasă de materiale obŃinute prin alte 
procedee; 
 - conŃinutul de carbon se poate asigura în limitele 0,3 – 1,8% carbon în funcŃie de 
timpul de menŃinere la temperatura de carburare, parametru ce asigură 
reproductibilitatea perfectă a rezultatelor; 
 - densitatea oŃelului sinterizat poate fi reglată după necesităŃi în funcŃie de: 
presiunea de compactizare a pulberii de fier, temperatura de sinterizare după carburare 
şi timpul de menŃinere la temperatura de sinterizare; 
 - posibilităŃile de omogenizare chimică şi structurală a materialelor, respectiv de 
variere în limite foarte precise ale conŃinutului de carbon şi a densităŃii lui conduc la 
obŃinerea de proprietăŃi de duritate, tenacitate, rezistenŃă mecanică şi rezistenŃă la 
uzură în limite foarte largi corespunzător diferitelor cerinŃe funcŃionale ale pieselor din 
construcŃia MEMS – urilor şi nu numai. 
 10. InvenŃia propusă constă în parcurgerea următoarelor etape: 
 - dozarea unui amestec de pulberi de fier cu puritate 99,99 %  în proporŃie de 99 
% pulbere de fier plus 1 % liant (stearat de zinc); 
 - omogenizarea amestecului timp de 30 de minute; 
 - dozarea amestecului în funcŃie de greutatea piesei; 
 - compactizarea amestecului omogen după dozare în matriŃă la presiuni cuprinse 
între 300 – 600 MPa în funcŃie de densitatea urmărită; 
 - introducerea compactizatelor în incinta (cutia) de carburare – sinterizare; 
 - încălzirea incintei în cuptorul electric până la temperatura de 950 ºC folosind ca 
mediu de încălzire argonul cu viteza de încălzire 8 ºC / minut; 
 - menŃinerea la temperatura de încălzire de 950 ºC în mediul de gaz metan sau 
butan timp de 120 – 360 minute în funcŃie de necesarul de carbon al oŃelului; 
 - încălzirea în continuare, după carburare, până la temperatura de sinterizare de 
1100–1150 ºC în funcŃie de densitatea urmărită şi menŃinerea timp de 30 de minute cu 
viteza de încălzire de 7 ºC / minut, folosind ca mediu protector argonul; 
 - răcirea incintei odată cu cuptorul de încălzire până la temperatura de 300 ºC tot 
în mediul protector de argon după care se scoate cutia din cuptor şi se răceşte în aer 
liniştit folosind până la 100 ºC, ca mediu, argonul. 
 Se obŃin prin practicarea procedeului descris oŃeluri carbon sinterizate cu 
următoarele caracteristici: 
 - conŃinutul de carbon: 0, 3 – 1,8 % carbon; 
 - densitate: 6,8 – 7,4 g / cm3; 
 - duritate: 250 – 300 HV0,1; 
 - energia de rupere 6 – 8 J / cm2. 
 Pe baza rezultatelor experimentale se pot trage următoarele concluzii: 
 - conŃinutul mediu de carbon creşte , cum era şi normal, o dată cu creşterea 
timpului de carburare; 



 - pentru obŃinerea conŃinuturilor în carbon specifice oŃelurilor, timpul de carburare 
poate fi de max. 3 ore; 
 - din punct de vedere structural, analiza microstructurilor prezentate scoate în 
evidenŃă structuri omogene din punct de vedere al mărimii, formei şi distribuŃiei 
constituienŃilor; 
 - în ceea ce priveşte temperaturile finale de sinterizare, o dată cu creşterea 
acestora, microdurităŃile oŃelurilor sinterizate cresc; 
 - după cum se observă în tabelul 6.8. spre deosebire de situaŃiile curente în care 
microduritatea creşte o dată cu creşterea presiunii de compactizare, în acest caz 
microdurităŃile cele mai ridicate, precum şi evoluŃia lor cea mai bună, se înregistrează în 
cazul probelor compactizate la 400 MPa faŃă de 600 MPa. Particularitatea poate fi 
explicată prin faptul că procesul de carburare s-a produs înaintea sinterizării, iar probele 
compactizate la presiuni mai mici, având porozităŃi mai mari, difuzia carbonului s-a 
produs mai uşor în profunzime; 
 - variaŃia rezilienŃei în funcŃie de presiunea de compactare este descrescătoare, 
în conformitate cu conŃinutul de carbon care este mai mare la 400 MPa, miezul 
prezentând în acest caz o tenacitate mai mare; 
 - rezistenŃa la tracŃiune este influenŃată de presiunea de compactizare în sensul 
că scade odată cu creşterea presiunii de compactizare; la presiuni mari difuzia 
carbonului este îngreunată de porozitatea redusă ceea ce duce la scăderea rezistenŃei 
la tracŃiune. 
 - din analiza comparativă a valorilor coeficientului de frecare se constată că 
acesta creşte prin creşterea presiunii de compactizare. În corelaŃie cu conŃinutul de 
carbon din probele supuse analizei uzurii se poate afirma că la presiunea de 
compactizare de 400 MPa comportarea la uzură este superioară faŃă de probele 
compactizate la 600 MPa. 
 - din experimentele efectuate, coeficientul de frecare diferă în funcŃie de 
presiunea de compactizare, durata de menŃinere în dispozitiv, dar încadrându-se în 
valorile date în literatura de specialitate pentru oŃel pe oŃel. 
 - piederea de masă în timp, în cazul frecării uscate, sub acŃiunea unei forŃe de 
apăsare constante, este mică ceea ce indică o rezistenŃă la uzare mare. 
 - se constată o bună comportare la uzarea masică în timp a probelor 
compactizate la 400 MPa, carburate şi sinterizate faŃă de probele compactizate la 600 
MPa şi carburate şi sinterizate în aceleaşi condiŃii. 

11. Avand in vedere obiectivele acestei activitati si a fazei in general consideram 
ca prin studiile parametrice efectuate s-a reusit creionarea retetelor de urmat pentru a 
sintetiza materiale nanostructurate pe baza de fier dupa cum urmeaza: 

1. Nanoparticule cu aplicatii metalurgice: proba Fe24: aceasta indica prezenta 
dominanta a Fe3C ,caracteristic de magnetizare specifice materialelor fero-
feri magnetice si o dimensiune de particula corespunzatoare particulelor cu 
domenii magnetice unice per particula. 

2. Nanoparticule pentru aplicatii magnetice: cele de fier incapsulate in oxid de 
fier in cazul in care se doresc materiale cu proprietati magnetice spontane- 
proba Fe10R 

3. Nanoparticule pentru dispersii: cele de fier incapsulat in carbon – proba CF5. 



12. Aplicarea de vibraŃii ultraacustice conduce la activarea pulberii utilizate în 
procesele specifice metalurgiei pulberilor. Activarea depinde de orientarea vibrării, de 
frecvenŃa de vibrare şi de caracteristicile dimensionale ale pulberii. 

13. Sonotroda trebuie să se găsească în contact cu matriŃa pe o suprafaŃă 
suficient de mare încât transmiterea vibraŃiilor să se facă eficient. Recomandat ar fi ca 
cele două, sonotroda şi matriŃa să fie un corp comun. În acest fel puterea transmisă va 
fi optimă. 

14. Aplicarea de vibraŃii înaintea începerii compactării conduce la o creştere 
suplimentară a densităŃii ulterioare a compactului. 

15. Creşterea timpului de vibrare înaintea începerii presării conduce la o creştere 
a densităŃii ulterioare a compactului. 

16. O influenŃă resimŃită la un nivel mai redus o are tipul pulberii supuse vibrării. O 
pulbere dintr-un material mai moale suferă o precompactare prin vibrare mai redusă 
decât o pulbere mai dură. DiferenŃa este mai mică însă de 10%. Din acest motiv nu se 
poate concluziona, la acest nivel al cercetărilor, dacă vibrarea ultraacustică produce şi 
fărâmiŃări suplimentare ale particulelor pulberii, contribuind şi în acest mod la creşterea 
compactării. 

17. O analiză a modului de deplasare a particulelor în interiorul unei matriŃe 
cilindrice, utilizate la realizarea de compacte destinate sinterizării, se poate face 
abordând mişcarea particulelor din punct de vedere energetic. O deplasare 
corespunzătoare este o deplasare caracterizată prin pierderi energetice reduse. 
Aceasta înseamnă faptul că energia cinetică, transferată de la pistonul care apasă 
pulberea către fiecare particulă în parte, duce la deplasarea fiecărei particule în parte, 
pierderile energetice fiind minime şi datorându-se frecărilor relative. Optimizarea din 
acest punct de vedere se bazează pe o analiză a variaŃiei funcŃionalei „energie” la 
transferul de forŃă, în funcŃie de variaŃia unghiului la centru. 
 
 


