
 
PN 09-160105: „ Fenomene de interfaţă la îmbinările eterogene 
realizate din materiale avansate cu proprietăţi extreme” 

 

1/11 

Faza a III-a – Cercetarea fenomenelor de interfaţă la îmbinările eterogene 
de tip metale-metale şi metale-ceramice 

 
  Rezumatul fazei :  
 
Lucrarea “Cercetarea fenomenelor de interfaţă la îmbinările 

eterogene de tip metale-metale şi metale-ceramice“ reprezintă faza a treia a 
Proiectului Nucleu PN 09 – 160105 din anul 2010, intitulat “Fenomene de 
interfaţă la îmbinările eterogene realizate din materiale avansate cu proprietăţi 
extreme“. 

Lucrarea este structurată pe 5 capitole şi anume:  
Capitolul 1 prezintă o introducere în domeniul ingineriei suprafeţelor şi a 

tehnologiilor de acoperire. Aceste domenii se referă la procese care modifică 
suprafaţa materialelor, în scopul îmbunătăţirii performanţelor în exploatare, a 
creşterii duratei de viaţă, respectiv a obţinerii unor efecte economice.  Practic,  
aceste  suprafeţe modificate cu proprietăţi structurale şi mecanice ridicate se 
supun unor procese de îmbinare cu alte materiale cu proprietăţi structurale şi 
mecanice diferite, realizându-se îmbinări eterogene cu proprietăţi tribologice, 
rezistenţă la coroziune şi eroziune cavitaţională  acceptate.   
        Un rol important în asigurarea integrităţii acestor îmbinări o au zonele de 
interfaţă ce se dezvoltă între cele două materiale avansate cu proprietăţi 
extreme.  În acest caz, este necesară evaluarea fenomenelor apărute în zonele 
de interfaţă, privind repartizarea fazelor şi constituenţilor, durificarea, porozitatea, 
îmbinărilor eterogene formate.  
 Îmbinările eterogene se pot obţine prin: procedee mecanice (lipire cu 
adezivi), procedee de sudare (prin topire, frecare, difuziune), procedee de lipire 
tare (brazare). Alegerea metodei de îmbinare depinde de natura şi condiţiile de 
funcţionare ale componentelor de îmbinat. Astfel, s-au dezvoltat tehnologii, 
produse, şi servicii tehnice specifice realizării îmbinărilor eterogene cu proprietăţi 
extreme ale materialelor de îmbinat.  

Realizarea îmbinărilor eterogene cu proprietăţi extreme trebuie să ţină 
seama de: 

• diferenţele între coeficienţii de dilatare termică ai celor două 
materiale; 

• diferenţele între 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 în zona de interfaţă. 
Îmbinarea la temperaturi ridicate a materialelor ceramice (Al2O3, Zr2O3) 

cu metale (Al, Cu, Ti, Zr şi unele aliaje ale lor, aliaje Fe-C) ridică probleme 
deosebite datorită unor proprietăţi extreme (coeficienţi de dilatare termică, 
durităţi, caracteristici structurale).  
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Îmbinarea la temperaturi joase (lipirea moale) poate fi folosită în cazul 
îmbinărilor metal-ceramică, cu condiţia ca materialul ceramic să fie acoperit cu 
un strat metalic de nichel, aur, molibden prin tehnici de pulverizare termică, ce 
facilitează realizarea procesului de lipire moale. 
 Tehnologiile industriale noi de realizare a îmbinărilor eterogene din 
materiale avansate cu proprietăţi extreme stau la baza realizării unor 
componente performante din domeniul tehnicilor de vârf (astronautică, 
energetică nucleară, etc), precum şi a tehnicilor de realizare a unor piese din 
industria chimică, petrochimică, medicină şi informatică. 

Capitolul 2 prezintă modificările structurale care apar la interfaţa 
îmbinărilor eterogene realizate din materiale metalice cu proprietăţi extreme. În 
cadrul acestui capitol, s-au studiat următoarele tipuri de îmbinări sudate metal-
metal: 

 îmbinări eterogene magneziu-aluminiu realizate prin sudarea  
     hibridă laser-WIG; 

 îmbinări eterogene din oţel inoxidabil (304L) şi aliaj Zircaloy4 
     realizate prin sudare prin frecare; 

 îmbinări eterogene între oţelurile zincate şi aliaje de aluminiu 
     realizate prin sudare laser cu roluire; 

 îmbinări eterogene între titan şi nichel realizate prin sudare cu 
     laser; 

 îmbinări sudate eterogene între superaliajul CrNi690 şi oţelul aliat    
     304L  sudat cu Inconel 152 îmbogăţit cu niobiu; 

 îmbinări eterogene între oţelul aliat inoxidabil 316L şi aliajul de  
      titan T1, obţinute prin sudare cu procedeul FSW. 

De exemplu, îmbinarea titanului cu alte metale este dificilă, datorită 
compuşilor fragili ce apar în timpul procesului de îmbinare. Pentru a facilita acest 
tip de îmbinare se foloseşte un strat intermediar dintr-un metal compatibil cu cele 
două materiale de îmbinat. În cazul îmbinării eterogene dintre oţelul aliat 
inoxidabil 316L şi aliajul de  titan T1 se foloseşte procedeul de sudare prin 
frecare cu inerţie (Inertia friction welding, IFR) cu strat intermediar de niobiu 
tehnic, (Figura 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Îmbinare Ti/Nb/oţel inoxidabil realizată prin frecare cu inerţie 
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În cadrul experimentărilor,  s-au folosit bare cu diametrul de 25 mm şi 

grosimea de 2 mm. Ca strat intermediar, s-a folosit o bară de niobiu cu diametrul 
de 25 mm. Bara de niobiu are grosimea mai mare decât cea de oţel inoxidabil şi 
cea de titan. (3,2mm). Prin sudare prin frecare cu inerţie se realizează îmbinarea 
celor trei bare, în două etape: la început se îmbină oţelul inoxidabil cu bara de 
niobium, apoi se îmbină titanul cu bara de niobium/oţel inoxidabil.  

Structura la interfaţa oţel inoxidabil 316L-Nb este formată din soluţie solidă 
(austenită aliată-Nb), compuşi intermetalici de tip NbFe2 şi faze Laves (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2. Microstructura interfeţei oţel inoxidabil 316L – Nb 

 
La îmbinarea eterogenă,  s-a observat o creştere a microdurităţii în zona 

interfeţei Nb/316L, între 250 şi 290 KHN. Această duritate ridicată se datorează 
deformării plastice ce apare în timpul procesului de îmbinare prin frecare. 
Încercările de duritate Knoop realizate de-a lungul îmbinării Ti-Nb-316L arată 
valori mai scăzute ale durităţii, de max. 150 KHN lângă interfaţa Nb/Ti, datorită  
deformării plastice mai reduse ce apare în timpul procesului de îmbinare prin 
frecare, (Figura 3). 

 

 
     Figura 3. Variaţia durităţii Knoop pe zonele caracteristice  
 
Îmbinările eterogene Ti/316L realizate prin sudarea prin frecare cu inerţie 

(IFR) folosind adaosuri de niobiu în diferite concentraţii în zonele de interfaţă au 



 
PN 09-160105: „ Fenomene de interfaţă la îmbinările eterogene 
realizate din materiale avansate cu proprietăţi extreme” 

 

4/11 

loc cicluri termice severe (încălziri + răciri rapide) ce nu permit desfăşurarea 
normală în timp a proceselor de difuziune dinspre sudură spre metalele de bază, 
rezultând faze intermetalice de tipul Nb(Fe, Cr)2 cu dimensiuni maxime de  
200 nm, care conduc la durificarea zonelor de interfaţă.   

Rezultatele favorabile obţinute permit utilizarea îmbinărilor titan-oţel 
inoxidabil cu folie intermediară de niobiu în domeniul energiei nucleare pentru 
programul de producţie al tritiului (D3O).  

Capitolul 3 se referă la barierele termice realizate prin depuneri de 
microstraturi ceramice pe substraturi metalice.  

Acoperirile ceramice cu rol de barieră termică (Thermal Barrier Coating) 
au fost dezvoltate în vederea creşterii fiabilităţii şi a randamentului termic al 
maşinilor termice (cum ar fi turbinele şi motoarele cu aprindere prin compresie), 
cu performanţe impuse şi regimuri de lucru severe (destinate domeniului 
aeronautic, turbinelor pentru generatoarele de putere, motoarelor navale sau 
pentru locomotivele Diesel, camioane, autobuze sau tractoare, etc. 

În acest capitol, s-a prezentat tehnologia de depunere a barierelor termice, 
respectiv procesele şi solicitările barierelor termice în cazul pistoanelor 
motoarelor cu ardere internă. De asemenea, s-a studiat comportarea în 
exploatare şi uzura barierelor termice.   

În cazul funcţionării pistoanelor folosite în construcţia motoarelor  cu 
ardere internă, de-a lungul generatoarei se pot evalua o serie de temperaturi ale 
căror valori variază între 350 şi 750°C, temperatura cea mai mare aflându-se în 
zona de ardere a combustibilului (zona roşie). Această zonă trebuie protejată 
termic prin acoperirea cu  microstraturi ceramice, aceasta constituind o barieră 
termică (zona maro), (Figura 4). 

 
Figura 4. Secţiune printr-un piston al unui motor cu ardere internă 



 
PN 09-160105: „ Fenomene de interfaţă la îmbinările eterogene 
realizate din materiale avansate cu proprietăţi extreme” 

 

5/11 

 
 
 
 

 
 

 
 
                

 
 
 

Figura 5. Strat  de oxid la interfaţa SL-SC 
 
Oxidarea stratului de legătură (SL) este un factor important al deteriorării 

barierei termice în  piston caz în care se impune măsuri constructive şi 
tehnologice speciale. 

Oboseala termică este rezultatul ciclurilor termice încălzire/răcire proprii 
funcţionării motoarelor cu ardere internă. 

Efectul oxidării este fisurarea de-a lungul interfeţei SL-SC şi desprinderea 
barierei termice. Reducerea vitezei de oxidare a stratului de legătură se 
realizează prin depunerea unei bariere de amestec de oxizi Al2O3, mullite 
(72%Al2O3 + 28%SiO2) sau silicaţi ai metalelor rare (ex: La2SiO5, Sm2SiO5, 
Y2SiO5) depuse între stratul de legătură şi stratul ceramic. Se practică şi protecţia 
barierei termice prin depunere de H3PO4 peste stratul ceramic (figura 5). 
 

 
 

Figura 6. Durata de viaţă a unei bariere termice 
 

Durata de viaţă a unei bariere termice depinde intrinsec de cinetica 
modificării conductivităţii termice Creşterea acesteia ca urmare a sinterizării 
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dinamice micşorează capacitatea de izolare termică a stratului ceramic şi creşte 
posibilitatea oxidării la interfaţa stratului de legătură cu substratul metalic  
(Figura 6).Barierele termice de pot realiza cu pulberi ceramice oxidice folosind 
procedee de pulverizare performante în diferite variante:  

• Strat de legătură monobloc (barieră termică clasică), (Figura 7); 
 
• Barieră termică cu strat de legătură în trepte, (Figura 8); 
 
• Barieră termică cu strat de legătură din materiale cu funcţionalitate 

graduală, (Figura 9). 
 

        
 
    Figura 7.       Figura 8.  
 
 
 

 
 

Figura 9. 
 

Stratul de legătură este alcătuit din substraturi metalice şi ceramice  
cu compoziţii şi funcţionalitate diferite, coeficientul de dilatare şi 
conductivitatea termică variază „continuu” (Tabelul 1). 

 
Tabelul 1 

Material E ρ α Coef. Κ c 

V1 
V2 

V3 
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[GPa] [kg/m3] [grd-1] Poisson [W/mK] [J/kgK]
Al-Si 68 2685 23,5·10-6 0,34 147 900 
Oţel 207 7860 16,4·10-6 0,31 65,3 460 
FeCrAlY 138 6500 12,5·10-6 0,3 11 575 
FeCoNiCr 100 6500 11·10-6 0,3 11 575 
NiCrAlY 186 7320 16·10-6 0,3 6,4 592 
25% ZrO2 193 6960 19,1·10-6 0,2875 3,5 672 
50% ZrO2 146 6626 19·10-6 0,275 3,8 621 
75% ZrO2 119 6208 15,1·10-6 0,2625 3,0 629 
100% ZrO2 52 6037 9,4·10-6 0,25 1,2 576 

Materialele straturilor de legătură trebuie să asigure, în funcţionare, 
domeniul de temperaturi, 400-600°C, după depunerea de microstraturi prin 
procedeele de pulverizare termică specifice. 

Capitolul 4 prezintă transformările structurale din zonele caracteristice 
îmbinărilor eterogene metal-ceramică realizate prin pulverizare termică. În acest 
capitol s-au analizat următoarele aspecte: 

 Variantele tehnologice de îmbinări eterogene metal-ceramică; 
 Caracterizarea materialelor de pulverizare folosite; 
 Realizarea de îmbinări eterogene metal-ceramică în diferite 

variante; 
 Caracterizarea chimică, dimensională, structurală şi mecanică a  

     îmbinărilor eterogene realizate. 
Transformările structurale în zonele caracteristice îmbinărilor metal-

ceramică (substrat, strat ceramic, interfeţe)  realizate prin pulverizare termică în 
jet de plasmă s-au urmărit la diferite variante (Tabelul 2). 

 
Tabelul 2 

Varianta Materiale folosite Domeniul de  
aplicare Metal (substrat) Nemetal 

Marcă Dimensiuni 
(mm) 

Ceramice 

A A6000 200x200x6 98Al2O3 fabricare matriţe, produse 
sinterizate 

C Cu 150x200x10 98Al2O3 fabricare matriţe, produse 
sinterizate 

M 304L 100x100x1 76Zr2O3 + 24MgO chimie, petrochimie, etc 
T Ti6Al4V Ø30x10 98Al2O3 chimie, petrochimie, etc 
Z 304L 100x150x2 92Zr2O3 +8Y2O3 aeronautică, bariere termice 
1 AlSi3 Ø40x200 (Ti1 + N2)* chimie, petrochimie, 
2 Oţel nealiat (OL)  Dn 50x8 (Ti1 + N2)* chimie, petrochimie, 

*Amestec titan topit în plasmă de azot 
 
Grosimea straturilor depuse prin pulverizare termică (Figura 10), 

caracteristicile structurale (Figurile 11,12,13) şi durităţile determinate în zonele 



 
PN 09-160105: „ Fenomene de interfaţă la îmbinările eterogene 
realizate din materiale avansate cu proprietăţi extreme” 

 

8/11 

caracteristice îmbinărilor eterogene (Figura 14) au diferite valori la variantele 
analizate.  

0

50

100

150

200

250

1

Variante analizate

G
ro

si
m

ea
 m

ed
ie

 a
 s

tra
tu

lu
i 

de
pu

s 
g 

[μ
m

]

       A           C          M           T            Z           1            2

 
 
Figura 10. Variaţia grosimii medii a stratului depus funcţie de variantele analizate 

Analizând variaţia grosimii medii g a straturilor depuse s-a observat că 
valoarea cea mai mare de 207,8 µm se obţine în variatele „2”, stratul fiind format 
prin pulverizare termică în jet de plasmă de azot a titanului tehnic, iar la varianta 
C (pulverizare termică a aluminei în jetul de plasmă pe substrat de cupru tehnic) 
se determină cea mai mică valoare a grosimii medii de strat.  

Referitor la evaluarea caractersticilor structurale din zonele de interfaţă 
(ZI), s-au ales 3 variante şi anume :  

• În varianta T, structuri bifazice din soluţie solidă Tiα şi Tiβ şi 
compuşi intermetalici Ti-Al şi Ti-V (Figura 11) 

 

 
 

Figura 11. Varianta T, MP-ZI (Atac HF2%, 500x) 

• În varianta Z, structuri austenitice de ferită delta, carburi complexe 
şi compuşi de Zr şi Y (figura 12) 
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Figura 12. Varianta Z, MP-ZI, (Atac clorură ferică, 500x) 

 

• În varianta 2, structuri formate din soluţie solidă α şi 
particule de compuşi Ti-N distribuiţi în masa de bază şi 
eutectice alungite (α+compuşi Ti-N ) (figura 13). 

 

        
Figura 13. Varianta 2, MP-ZI, (Atac HF2%, 500x) 

Zonele examinate ale straturilor depuse nu au prezentat defecte de 
pulverizare (pori, microfisuri, etc). 
 Zonele de interfaţă dintre substrat (metal) şi straturile depuse suferă 
transformări structurale rapide, ele fac parte din zonele afectate termic fiind 
practic subzone de supraîncălzire cu temperaturi de vârf înalte (peste 1000ºC) şi 
durate de răcire rapide. 
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Figura 14. Variaţia HV1=f(varianta analizată) 

 
Durităţile ridicate se obţin în straturile depuse prin variantele T, Z şi 2 când 

se folosesc ca materiale de pulverizare pulberi ceramice (alumină, zirconia 
stabilizată cu oxid de ytriu) depuse pe aliaj de titan (Ti6Al4V) şi pe oţel aliat 
inoxidabil 304L şi titan tehnic (Ti1) depus pe oţel nealiat cu plasmă de azot 
(Figura 14).  

Capitolul 5 cuprinde concluziile lucrării dintre care se amintesc: 
 

• Tehnologiile industriale noi de realizare a îmbinărilor eterogene din 
materiale avansate cu proprietăţi extreme stau la baza realizării unor 
componente performante plasate în domeniul tehnicilor de vârf  
(aeronautică, energie nucleară, chimice, petrochimice, transporturi, etc.; 

• Prin adăugarea de ceriu la îmbinările eterogene  aluminiu şi magneziu, în 
interfaţa de legătură s-au obţinut structuri eutectice Mg-Al cu durităţi 
maxime de 150 HV5 nedecelându-se microfisuri;La îmbinările eterogene 
din aliaj de aluminiu (A6000) şi oţel zincat (GI) realizate prin sudare cu 
laser, formarea la interfaţa a compuşilor fragili de tipul FeAl3 provoacă o 
scădere a rezistenţei mecanice a îmbinărilor; sudate dacă mărimea 
acestor particule depăşeşte valoarea de 10μm;Îmbinările eterogene metal-
nemetal cu proprietăţi extreme, s-au dezvoltat în ultimii ani datorită 
necesităţilor tehnologice şi industriale de a crea componente cu proprietăţi 
de exploatare ridicate (solicitări mecanice, statice şi dinamice în condiţii de 
coroziune şi temperatură, durităţi ridicate, protecţie termică, 
etc).;Îmbinările eterogene metal-ceramică realizate cu procedeul de 
pulverizare în jet de plasmă a ceramicelor oxidice au diferite grosimi de 
strat, cele mai mici fiind de 16 μm la varianta C(Cu-Al2O3) iar cele mai 
mari se obţin la varianta 2 de 220 μm (titan tehnic depus cu plasmă de 
azot) ;Obţinerea microstraturilor de nitrură de titan prin introducerea 
titanului tehnic în jetul de plasmă de azot a evidenţiat durităţi ridicate ale 
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microstraturilor de acoperire, între 494 şi 524 HV1, fără decelarea 
microfisurilor (procedeu propus spre brevetare la OSIM – Bucureşti); 

• Realizarea îmbinărilor eterogene în variantele analizate specifice unor 
componente industriale se va face numai după calificarea tehnologiilor de 
acoperire prin pulverizare termică pe baza întocmirii Specificaţiilor 
Procedurilor de Pulverizare Termică rezultate din alegerea valorilor optime 
ale de detaliilor tehnologice cuprinse în pSPPT nr. 01…07. Lucrarea se 
încheie cu bibliografia aferentă şi 8 anexe. 
   

Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri 
pentru continuarea proiectului 

 
 1. Rezultate 
S-au efectuat cercetări privind modificările structurale care apar la interfaţa 

îmbinărilor eterogene realizate din materiale metalice cu proprietăţi extreme şi 
barierele termice realizate prin depuneri de microstraturi ceramice pe substraturi 
metalice. De asemenea, s-au realizat cercetări experimentale privind 
transformările structurale din zonele caracteristice îmbinărilor eterogene metal-
ceramică obţinute prin pulverizare termică.   
    2. Stadiul realizării obiectivului fazei  

Obiectivul fazei a fost realizat. Prin cercetările teoretice şi experimentale 
efectuate, s-au demonstrat posibilităţile de realizare a îmbinărilor eterogene din 
materiale avansate cu proprietăţi extreme. 

3. Concluzii şi propuneri de continuare a proiectului 
Rezultatele obţinute în această fază atestă faptul că la ISIM Timişoara se 

pot realiza îmbinări eterogene din materiale avansate cu proprietăţi extreme, prin 
procedee moderne de sudare şi pulverizare termică. De asemenea, se pot 
evalua principalele fenomene de interfaţă specifice acestor tipuri de îmbinări.   

De aceea, se consideră oportună continuarea proiectului cu faza a patra 
“Cercetarea fenomenelor de interfaţă la îmbinările eterogene tip polimeri-
metale şi polimeri-ceramice“, cu termen de predare 15.07.2011.  
 

Responsabil proiect,  
 
Dr. ing. Doru Romulus Pascu    


