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Rezumat 
  
Lucrarea “Stadiul actual şi evaluarea perspectivelor realizării de îmbinări eterogene 
cu materiale avansate cu proprietăţi extreme“ reprezintă prima fază a Proiectului 
Nucleu PN 09 – 160105 din anul 2009, intitulat “ Fenomene de interfaţă la îmbinările 
eterogene realizate din materiale avansate cu proprietăţi extreme“. 

Lucrarea este structurată pe 7 capitole şi anume: 
 
Capitolul 1 prezintă câteva date generale despre fenomenele de interfaţă la 

realizarea îmbinărilor eterogene. Un rol important în asigurarea integrităţii acestor 
îmbinări o au zonele de interfaţă ce se dezvoltă între cele două materiale avansate 
cu proprietăţi extreme, fiind necesară evaluarea acestor fenomene privind 
repartizarea fazelor şi constituenţilor, durificarea, respectiv porozitatea, folosind 
metode moderne de examinare şi control. 
 Multe aplicaţii industriale depind de îmbinarea materialelor eterogene cu 
proprietăţi extreme. Datorită comportării diferite din punct de vedere chimic, mecanic 
şi termic, îmbinarea materialelor eterogene prezintă caracteristici diferite de 
îmbinarea materialelor similare. Astfel materialele eterogene se pot îmbina prin: 
procedee mecanice, lipire cu adezivi, procedee de sudare (prin topire, frecare, 
difuzie), procedee de lipire tare (brazare), procedee de lipire moale. 

În cadrul proceselor de realizare a îmbinărilor eterogene cu proprietăţi extreme 
trebuie să se ţină seama de: 

• diferenţele dntre coeficienţii de dilatare termică ai celor două materiale; 
• diferenţele dintre punctele de topire ale materialelor;  
• gradul de umectare a suprafeţelor materialelor ceramice (nemetale); 
• tendinţa de formare a unor compuşi intermetalici sau a unor faze structurale 

distincte la zona de interfaţă; 
 
Capitolul 2 cuprinde date privind stadiul actual al materialelor cu proprietăţi 

extreme. Dintre aceste materiale se pot menţiona: titenul şi aliajele sale, cuprul şi 
aliajele sale, zirconiul şi aliajele sale, oţelurile inoxidabile austenitice şi feritice, etc. 

Aliajele de titan pot fi supuse tratamentelor termice (recoacere, călire, 
îmbătrânire) şi tratamentelor termochimice (nitrurare, carburare, etc.), în funcţie de 
compoziţia chimică şi de destinaţia acestor aliaje. Astfel, titanul şi aliajele α  nu 
suferă tratamente termice de durificare, acestea fiind supuse doar unor recoaceri de 
recristalizare. Spre deosebire de aliajele α, aliajele α+β pot fi durificate prin călire, 
urmată de îmbătrânire. În figura 1, se prezintă efectul temperaturii asupra limitei de 
curgere a unor aliaje de titan, caracteristică importantă în cadrul procesului de 
difuzie, utilizat la realizarea de îmbinări eterogene, în care unul din materiale este un 
aliaj de titan.  Aceste aliaje pot fi folosite la execuţia unor piese puternic solicitate 
mecanic, respectiv la realizarea unor piese cu durată mare de exploatare, la 
temperaturi de până la 400°C sau cu durată mai mică de timp, la 500°C.  
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Figura 1. Influenţa temperaturii asupra limitei de curgere a unor aliaje de titan 

Aliajele pe bază de aluminiu, deşi au caracteristici mecanice relativ scăzute 
comparativ cu oţelurile se caracterizează printr-o rezistenţă mecanică specifică 
(Rm/ρ) excelentă. Pentru durificarea aliajelor de aluminiu se aplică, de obicei, un 
tratament termic de punere în soluţie a fazelor în exces, urmat de  îmbătrânire 
naturală sau artificială 

Aliajele pe bază de cupru au caracteristici mecanice bune, se prelucrează bine 
prin aşchiere, pot fi deformate uşor la temperaturi mai scăzute decât aliajele fierului şi 
se pot îmbina uşor prin lipire sau sudare. Principalele elemente de aliere ale Cu sunt: 
Zn, Sn, Al, Si, Be şi Cr. 

Oţelurile inoxidabile sunt aliaje Fe-C-Cr-E caracterizate prin conţinutul în 
carbon de 0,03-0,5%, Cr ~12%, respectiv unele elemente de aliere (E), care au rolul 
de a mări rezistenţa la coroziune şi a conferi caracteristici mecanice, fizice, chimice 
corespunzătoare unor condiţii de exploatare. 

Zirconia (ZrO2) este un material ceramic de tip oxidic, rezistent la coroziune, 
respectiv la uzare, având o duritate ridicată. 

Alumina (Al2O3) este un oxid atmosferic al aluminului, folosit la aplicaţii ce 
implică rezistenţă la uzare, datorită durităţii ridicate, respectiv la aplicaţii folosite la 
temperaturi înalte, datorită temperaturii ridicate de topire. De asemenea, oxidul de 
aluminiu este un bun izolator, dar prezintă conductivitate termică ridicată.  

 
Capitolul 3 prezintă date referitoare la caracterizarea structurală a îmbinărilor 

eterogene de tip metal A + metal B. 
La îmbinarea materialelor eterogene, alegerea combinaţiilor de materiale 

avansate cu proprietăţi extreme, a procedeelor de îmbinare şi/sau a tratamentelor 
termice aplicate îmbinărilor eterogene este foarte importantă. Astfel, la îmbinarea 
acestor materiale avansate trebuie avute în vedere proprietăţile fizice diferite 
(temperatură de topire, polimorfism, coeficienţi de dilatare termică şi conductibilitate 
electrică), caracteristicile mecanice, respectiv solubilitatea acestora. Compoziţia 
chimică a îmbinării depinde atât de compoziţiile chimice ale materialelor de bază, 
respectiv a materialului de adaos, cât şi de gradul de diluţie al elementelor chimice în 
îmbinare.  
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În figura 2 se prezintă microstructura unei îmbinări între un oţel aliat cu 
structură austenitică şi unul cu structură feritică, după o perioadă lungă de exploatare 
la 580 ºC.   

 
Figura 2. Microstructura unei îmbinări între un oţel austenitic şi unul feritic, 500x 

La îmbinarea oţelurilor austenitice cu oţeluri feritice, utilizarea materialelor 
de adaos austenitice este suficientă, pentru a preveni formarea martensitei în 
vecinătatea zonei de topire, pentru a facilita diluţia şi pentru a păstra un anumit 
conţinut de ferită, în vederea reducerii riscului de fisurare la cald. 

În acest capitol se prezintă, de asemenea, un exemplu de îmbinare prin 
difuzie a unui oţel inoxidabil feritic, marca SUS 444  cu un oţel inoxidabil austenitic, 
marca SUS 316L. În acest caz, s-a studiat procesul de difuzie a nichelului şi cinetica 
acestui proces prin modificarea temperaturii de difuzie, analizându-se prin 
microscopie optică, migrarea nichelului la interfaţă, respectiv distribuţia acestuia. În 
figura 3 se prezintă alura procesului de difuzie a nichelului la interfaţa îmbinării 
studiate. 
 

 
 

Figura 3. Profilul difuziei Ni la interfaţa îmbinării dintre oţelurile  
SUS344 şi SUS316L 

 
La îmbinarea prin difuzie a acestor oţeluri, s-a constatat o deplasare a 

interfeţei iniţiale spre faza α la interfaţa α/γ după îmbinare, deoarece faza γ devine 
instabilă prin difuzia Ni spre faza α. 
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Capitolul 4 prezintă date generale privind caracterizarea structurală a 
îmbinărilor eterogene de tip ceramică-metal. Astfel, la îmbinarea materialelor 
eterogene avansate, cum ar fi materialele ceramice cu metale este necesară 
formarea unei interfeţe. În acest caz, transferul de masă trebuie să realizeze tranziţia 
între cele două suprafeţe în contact, spre o interfaţă continuă. În sistemele non-
reactive ceramică-metal, transferul de masă poate avea loc numai de-a lungul 
suprafeţei ceramice, aceasta devenind interfaţa. În sistemele reactive, transferul de 
masă de la ceramică la metal şi invers are loc de-a lungul interfeţei, formate prin 
reacţia celor două materiale.  
 Mecanismele de transfer la procesele de îmbinare în stare solidă, sudarea prin 
frecare sau îmbinarea prin difuzie reprezintă deformări plastice în volum, la suprafaţă 
şi/sau difuzie la interfaţă. Difuzia fazei lichide şi dispersia sunt mecanisme de transfer 
de masă la procesele de îmbinare în stare lichidă (metal activ), cum ar fi brazarea, 
îmbinarea eutectică sau sudarea prin topire.  

 
Forţele care dirijează mecanismele de formare a interfeţei sunt: 

• presiunea externă aplicată în timpul îmbinării; 
• scăderea suprafeţei totale şi energia de interfaţă a sistemului datorită 

umectării; 
• scăderea cantităţii totale de energie Gibbs a sistemului datorită reacţiilor 

chimice. 
Se analizează rezultatele obţinute la brazarea în vid a unor table laminate din 

titan şi Zircaloy 2, care prezintă o textură de ecruisare şi recristalizare. Substraturile 
de ceramică utilizate sunt nitrură de siliciu, Si3N4 şi amestec zirconia, ZrO2 cu 
alumină, Al2O3. Materialele de adaos sunt aliaje Ag-Cu-Ti. 

 
          Figura 4. Microstructura cuplurilor 

         ZrO2 + Al2O3/material de adaos/titan, 500x 
Analiza prin difracţie cu raze X confirmă prezenţa compuşilor de tip Zr2Cu, Zr-

Cu, Zr2Cu3, etc. în zona de fisurare. De asemenea, în această zonă s-au măsurat 
valori ridicate de duritate, ceea ce confirmă cele constatate anterior. În cadrul acestor 
experimentări, materialul ceramic ZrO2 + Al2O3 a suferit un proces de coroziune din 
partea materialului de adaos, Ag-Cu –Ti în stare lichidă. 

Capitolul 5  prezintă  câteva perspective de dezvoltare a îmbinărilor eterogene 
realizate din materiale avansate. Astfel, în perspectivă, complexitatea soluţiilor 
propuse de realizare a îmbinărilor eterogene din materiale avansate cu proprietăţi 
extreme derivă atât din alegerea metalelor sau aliajelor pe bază de Cu, al, Ti, W şi 
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tipuri diferite de polimeri, ca substraturi pe care se vor face depuneri de materiale 
performante (Al2O3, ZrO2, Al2TiO5, SiC, Si3N), cât şi paleta de procedee moderne de 
îmbinare. Îmbinările eterogene vor fi supuse la analize chimice, examinări structurale 
prin microscopie optică, electronică şi difracţie cu raze X, analize macro-
microfractografice, încercări de duritate, încercări mecanice specifice. Pe baza 
acestor analize şi încercări,  se va face o evaluare a caracteristicilor îmbinările 
eterogene obţinute din materiale avansate cu proprietăţi extreme. 

În ceea ce priveşte realizarea îmbinărilor eterogene metal A – metal B se 
prevede alegerea cuplurilor de materiale: Cu 98,5+Ti1, Al 99,5+Ti1, Cu98,5+16Mo3, 
Al 99,5+X20CrMoV12.1, Ti1+12CrMoV3 şi W+Cu98,5. 

Îmbinările eterogene din metal-ceramică se vor realiza folosind cuplurile: 
de materiale Ti1+Al2O3, Ti1+ZrO2, Al99,5+Cr3C2 şi S355J2K2+C3C2. 

Capitolul 6 prezintă pagina web a proiectului, plasată pe site-ul ISIM Timişoara 
(www.isim.ro), care cuprinde datele de identificare ale proiectului (denumire, 
perioadă de desfăşurare, coordonator, stadiu). 

De asemenea, pot fi accesate fişiere pentru fazele şi rezultatele proiectului, 
respectiv persoana de contact.  

Capitolul 7  cuprinde concluziile lucrării:  
7.1 Tehnologiile industriale noi de realizare a îmbinărilor eterogene din 

materiale avansate cu proprietăţi extreme stau la baza realizării unor componente 
performante din domeniul tehnologiilor de vârf (aeronautică, energie nucleară, etc.) şi 
al tehnologiilor de realizare a unor piese din industria chimică, petrochimică şi 
medicină. Un domeniu nou de aplicare a imbinărilor eterogene îl va reprezenta 
informatica. 

7.2 Materialele avansate analizate (titanul, aluminiul, cuprul şi aliajele lor, 
aliajele Fe-C-Cr-E, zirconia, alumina) fac parte din grupa materialelor metalice şi 
nemetalice avansate ale căror caracteristici chimice, structurale şi mecanice sunt 
foarte diferite, practic pot fi considerate „extreme” în raportul dintre ele.  

Lucrarea se încheie cu bibliografia aferentă. 
 


